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Abstract 
 

The purpose of the essay is to examine the media debate on inequalities in the Swedish 

Armed Forces. This will be done by analyzing problem representations that have been found 

in the debate by exploring different time intervals. The essay is based on a discourse analysis 

perspective, and Carol Lee Bacchis discourse analytical questions are the five research 

questions designed as the basis for the thesis.  – Whats the problem, and how is the 

inequalities issue of the armed forces represented in the media debate? - What assumptions 

underlying the latter representation? -  What is left unproblematic in this representation? What 

effects are produced by this problem representation?- How has this representation of the 

problem been spread and defended? How can it be questioned and replaced? Based on the 

feminist perspective, it is investigated if the problem representations are characterized by 

politicization or depolitisation.  

 

In summary, it can be seen that the discourse regarding inequalities in the Armed Forces is 

problematized in different ways. There are different and repeated images of inequality that 

can be seen in the different periods studied in this essay. The analysis show that some 

problem representations in the debate are politicized, while most are depoliticized. By 

analyzing the debate, it appears that the issue of gender equality is complex and expresses 

itself in different problem representations. The aim of this paper is that it will contribute to the 

important discussion of gender equality, and that the discourse does not silence.  
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka den mediala debatten gällande ojämställdhet i den svenska 

Försvarsmakten. Detta görs genom att undersöka problemrepresentationer som funnits i 

debatten genom att utforska olika tidsintervall. Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett 

diskursanalytiskt perspektiv och utifrån Carol Lee Bacchis diskursanalytiska frågor är fem 

forskningsfrågor konstruerade som ligger till grund för uppsatsen. – Vad är problemet, och 

hur representeras problemet med ojämställdhet gällande Försvarsmakten i den mediala 

debatten? – Vilka antaganden ligger till grund för denna representation? - Vad är det som 

lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen? – Vilka effekter produceras av 

denna problemrepresentation? - Hur har denna representation av problemet spridits och 

försvarats? Hur kan den bli ifrågasatt och ersättas? Utifrån det feministiska perspektivet 

undersöks det även om problemrepresentationerna karaktäriseras av politisering eller 

avpolitisering.  

 
Sammanfattningsvis går det att se att diskursen gällande ojämställdhet i Försvarsmakten 

problematiseras på olika vis. Det är differerande, och upprepande bilder av ojämställdhet som 

går att tolka ur de olika tidsperioderna som undersökts. Av de problemrepresentationer som 

kunnat uttolkas av debatten karaktäriseras vissa av att vara politiserade medan de flesta är 

avpolitiserade. Genom att ha analyserat debatten framkommer det att frågan gällande 

jämställdhet är komplext och yttrar sig i olika problemrepresentationer. Förhoppningen med 

denna uppsats är att den bidrar till den viktiga diskussionen om jämställdhet, och att diskursen 

inte tystnar.   

 
Nyckelord: Jämställdhet, diskursanalys, Carol Lee Bacchi, Försvarsmakten, 
mediedebatt 
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1. Inledning 
	

”Allt ifrån utfrysning och härskartekniker till att någon en dag mitt på dagen 

på jobbet tog på min rumpa. Och när jag vände mig om satt där massa män 

och skrattade. Då vågade jag inte ta det vidare eftersom jag kände mig så 

ensam, men nu vet jag att det finns väldigt många som har upplevt det” 

(Rätzers: Sydöstran 2017).  

 

Citatet ovan kommer från en kvinna som arbetar i Försvarsmakten och är från #metoo-

rörelsen som startade i oktober 2017 där 1730 kvinnor från Försvarsmakten gemensamt gått 

ihop för att uppmärksamma olika typer av trakasserier som kvinnor utsätts för. Metoo var till 

en början en hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattade 

sexuella trakasserier är mot kvinnor. Dock har rörelsen utvecklats till att bli något större, både 

internationellt och nationellt, DN- journalisten Maria Schottenius beskriver rörelsen som: 

 

”Historia skrivs. Vi är nu mitt i det största sociala uppror sedan 

demokratikampen vid förra sekelskiftet. På samma sätt som rovdriften på 

arbetare blev synlig, avslöjas här och nu, dag efter dag, det vidriga och 

utbredda mönstret med sextrakasserier. En vit fläck på kartan har visat sig 

rymma ett land där det bor monster” (Schottenius: Dagens Nyheter 2017). 

 

Schottenius beskriver kvinnorörelsen som det största som hänt sedan kvinnorna fick rösträtt 

(Schottenius: Dagens Nyheter 2017).  Maria Wendt Höjer skriver hur den offentliga politiken 

kring våld mot kvinnor utmärks av att frågan är avpolitiserad. Motsatsen till detta är 

politisering, med politisering menas att problemet med våld mot kvinnor artikuleras på den 

offentliga arenan. Dock anser Wendt Höjer att en fråga kan vara satt på en politisk dagordning 

men trots det vara avpolitiserad om den inte formuleras i termer av konflikt eller skilda 

intressen.  (Wendt Höjer 2002:192). Det är detta vi kan se när det gäller metoo- rörelsen, att 

rörelsen tydligt politiserat relationen mellan kvinnor och män. Innan metoo-rörelsen startade 

började jag undersöka vad som skrivits gällande (o)jämställdhet i den mediala debatten kring 

den svenska Försvarsmakten. ”Att studera kvinnors möjligheter till inflytande – över sina 



	
2	

egna liv och i samhället – är en klassisk demokratifråga, även om den inte alltid har 

definierats så i traditionell statsvetenskaplig forskning” (Rönnblom 2002:11).      

I feministiska analyser av krig sägs det att krig kräver att ”män är män”. Det går att tala om 

militariserade maskuliniteter som syftar till den önskvärda formen av maskulinitet som 

produceras inom det militära. Här hyllas våld, ordning, lydnad och dominans. Målet är att 

forma soldater utifrån strikt disciplinerade uppförandekoder. Utifrån denna norm blir 

avvikelser från detta något underlägset, vekt och farligt. Målet är att en identitet som 

machosoldat byggs upp. Om något associeras till femininitet anses det undergräva de 

nödvändiga militariserade maskuliniteterna (de los Reyes et al. 2013:119). Problematiskt här 

är att kulturen i försvaret bygger på att endast män deltar, det är dock inte verkligheten längre 

då kvinnor numera formellt tillåts att vara en del av försvaret.   

 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder enligt rankingar (World economic forum 

2016). Jämställdhet beskrivs ibland som ett okontroversiellt ideal som eftersträvas. Trots detta 

framkommer det hela tiden uppgifter som talar för det motsatta, att det finns reell problematik 

med att uppnå jämställdhet. Den svenska Försvarsmakten har varit, och är en mansdominerad 

organisation, Försvarsmakten anser sig dock själva bedriva ett aktivt jämställdsarbete. Första 

gången kvinnor tilläts söka tjänster i organisationen var dock först år 1980, och först år 1994 

kunde kvinnor formellt delta på samma villkor som män i försvaret. Problematisk statistik ur 

ett jämställdhetsperspektiv för Försvarsmakten visar att andelen kvinnliga yrkesofficerare år 

2008 låg på 4,8 %. Ytterligare oroväckande uppgifter för organisationen är att 36 % av 

kvinnliga officerare år 2005 uppger att de utsatts för sexuella trakasserier inom 

Försvarsmakten (Freidenvall & Jansson 2010:268).  

 

Carol Lee Bacchi har analyserat vad som anses vara sexuellt med sexuella trakasserier och 

hennes konklusion gällande sexuella trakasserier är att problemet hör samman med policys 

gällande organisationsklimatet. Det är organisationsklimatet som gör att sexuella trakasserier 

skapas och kan fortgå. Forskning visar att sexuella trakasserier nyttjas som ett försök för att 

exkludera kvinnor från vissa yrken. Män försöker få kontroll över kvinnors beteenden och det 

är detta som är problematiken enligt Bacchi, och det som borde problematiseras (Bacchi 

1999:198). Sexuella trakasserier har enklare att äga rum när det gäller homogena grupper, och 

det råder en större fara för kvinnor att bli utsatta för sexuella trakasserier när kvinnor befinner 

sig på positioner som är icke- traditionella för kvinnor (Bacchi 1999:191). Den svenska 
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Försvarsmakten utgörs till stor del av män och därför bör organisationen betraktas som 

homogen grupp. Att arbeta som militär är en icke- traditionell position för en kvinna, och 

utifrån Bacchis resonemang gällande sexuella trakasserier bör därmed Försvarsmakten ha 

påtaglig problematik med detta, vilket den tidigare redovisade statistiken och metoo-rörelsen 

också visar att organisationen har. Denna uppsats syfte är att problematisera den ojämställdhet 

som framkommer i diskursen gällande den svenska Försvarsmakten.  

 

Sexuella trakasserier är en form av könsdiskriminering och Lisa Husu skriver om 

problematiken med den osynliga och subtila könsdiskrimineringen. Den osynliga 

könsdiskrimineringen kan handla om att kvinnor ”glöms bort” att bli inbjudna till möten eller 

liknande. Könsdiskrimineringen består ofta av icke- händelser och därför är det svårt att 

komma tillrätta med problematiken (Husu 2005:7). När det talas om dold könsdiskriminering 

är det något som är subtilt, det rör sig mellan det synliga och det osynliga. Det kan exempelvis 

vara ett beteende som normaliseras och som därefter ses som accepterbart (Husu 2005:16).  

 

Försvarsmakten är en intressant organisation att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv, det 

finns mycket som talar för att organisationen har reella problem med ojämställdhet. Maud 

Eduards forskning visar att det finns ett gap inom Försvarsmakten gällande uttalanden som 

poängterar kvinnans stora betydelse inom organisationen och de faktiska villkor som råder i 

Försvarsmakten. (Freidenvall & Jansson 2010:268).  Exempelvis uppmuntrar Försvarsmakten 

kvinnor att försvara sig själva genom att bära stora badhanddukar för att undvika att bli 

behandlade som sexobjekt (Ibid 279). Utifrån Eduards och andras forskning går det anta att 

Försvarsmakten har problem med att vara en jämställd organisation, och genom att undersöka 

debatten om organisationen möjliggörs det att utreda vilka problematiseringar som finns, och 

debatten kommer att undersökas under en längre tidsperiod. Genom att undersöka vad det är 

som debatterats gällande organisationens ojämställdhet under en längre tidsperiod öppnas 

möjligheten upp att se vilken typ av ojämställdhet som problematiseras, och om den 

förändrats över tid. Genom att studera det som skrivits i den mediala debatten över tid blir det 

möjligt att se hur jämställdhet problematiseras på olika sätt, och hur olika 

problemrepresentationer ger upphov till olika lösningsförslag.   

 

Med jämna mellanrum blossar debatten om ojämställdhet i den svenska Försvarsmakten upp i 

svensk press. Debatten har exempelvis rört kvinnor som är anställda hos Försvarsmakten som 

gått ut via pressen och berättat om sina egna upplevelser av ojämställdhet inom 
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organisationen. Debatten har handlat om politikers förslag för att komma till bukt med 

problematiken som finns i organisationen. Debatten har även bestått av att högt uppsatta män 

inom det militära gått ut i media och gett dess åsikt kring Försvarsmaktens 

jämställdhetsarbete. Det är många som har åsikter kring organisationens jämställdhet, och 

debatten kring ojämställdhet i Försvarsmakten knyter an till centrala frågor gällande kön, 

makt, våld och demokrati. I denna uppsats kommer den mediala debatten att undersökas, och 

det som har skrivits i svensk tryck press kommer vara det material som denna uppsats utgår 

ifrån. Medieforskaren Ylva Brune menar att nyhetsjournalistiken har ett stort inflytande i 

samhället eftersom den inte är fiktiv, och för att vi hela tiden är omgiven av 

nyhetsrapportering och opinionsbildning (Brune 2004:10).  Citatet ” Makten att bestämma 

vad som skall betraktas som ett problem och hur ett problem skall uppfattas är en nyckelfaktor 

i opinionsbildningen” (Petersson & Carlberg 1990:23) visar på det angelägna med att faktiskt 

undersöka problemformuleringar i media, och detta görs i denna uppsats genom den mediala 

debatten.  

 

Det finns en koppling mellan makt och språk, och maktutövning med hjälp av språk är ett 

viktigt studieobjekt. Hegemonibegreppet betonar språkets roll, och studier av makt kan 

byggas på annat än våld och rent fysiska resurser (Boréus 1994:17). 

 
Förekomsten av ett dominerade tankesystem är ett exempel på hur 
opinionsbildningen i ett samhälle kan vara bestämd av strukturella faktorer. Det är 
en öppen fråga huruvida en sådan hegemonisk makt kan knytas till bestämda 
institutioner, samhällsklasser eller andra kollektiv. (Peterson & Carlberg citerad i 
Boréus 1994:17)   
 

Språket strukturerar vår värld, det behöver dock inte betyda att språket helt styr vår 

verklighetsuppfattning. Det finns dock inga enkla eller allmängiltiga beskrivningar av 

förhållandet mellan språk och värld (Boréus 1994:29). Språket har möjlighet till påverkan om 

makten över tanken, och vid en given tidpunkt kan språkbruket relatera till det politiska läget 

och den mer komplexa synen på de politiska och sociala förhållandena (Ibid 37).  

 

Författaren Nina Björk har skrivit en artikel som på olika sätt skildrar producerandet av 

verklighetsbilder i vårt samhälle. Björk anser inte att språket i varken massmedia eller någon 

annanstans skapar en verklighet, dock skapar språket förutsättningar för hur vi ser på världen, 

och hur vi tolkar vår omgivning. Björk menar att massmedia är en förutsättning för det fria 

ordet, och hennes tankegångar underbygger synen på att se språket som en maktfaktor och 
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även massmedias potentiella påverkan av våra tankegångar (Björk 2012). Samtidigt som 

massmedia är en del av samhället och påverkas av detta ger också massmedia upphov till att 

reproducera ett visst samhälle exempelvis genom opinionsbildning. Genom att analysera den 

mediala debatten berörs språk, makt och den verklighet vi befinner oss i. Genom att debatten 

analyseras går det att se hur ojämställdhet inom Försvarsmakten artikuleras, och om 

problematiken politiseras. Enligt Wendt Höjer handlar det inte bara om var frågan formuleras, 

i vilken kontext eller på vilken arena utan också hur den formuleras (Wendt Höjer 2002:192).    

 

Den mediala debatten undersökas vid tre olika tidsintervall, detta görs för att kunna 

synliggöra föränderligheten gällande ojämställdhet som förts i svensk tryckt press. 

Undersökningen genomförs genom ett diskursanalytiskt perspektiv i syfte att identifiera de 

diskurser som framkommer i debatten. Nedan presenteras studiens feministiska utgångspunkt.            

 

1.2 Feministisk utgångspunkt  
Denna uppsats utgår från ett feministiskt perspektiv, vilket betonar könets politiska betydelse. 	

I West och Zimmermans artikel Doing gender menar de att kön görs i interaktioner mellan 

människor, och att beteenden bedöms utifrån socialt accepterande könsbegrepp. West och 

Zimmerman menar att kön är något som människor skapar. De betonar vikten av social 

interaktion för att upprätthålla könsstrukturen, individer gör och bedömer kön genom 

interaktion till andra människor. I deras artikel redogör de för hur kvinnligt och manligt 

skapas med hjälp av olika sociala faktorer. På en samhällsnivå enas vi om hur en man 

respektive kvinna ska vara, och vi som individer försöker forma oss i relation till dessa (West 

& Zimmerman 1987). Utifrån dessa problematiska aspekter gällande jämställdhet mellan 

könen, är det viktigt att utgå från ett feministiskt perspektiv.	 Inom statsvetenskaplig 

feministisk forskning är den så kallade politiska paradoxen central ”Samtidigt som kvinnor 

har mindre makt just på grund av sitt kön, erkänns inte könets betydelse” (Wendt Höjer & Åse 

1996:7). Wendt Höjer & Åse skriver i politikens paradoxer att dagens politiska system har sin 

grund i att sambandet mellan kön och makt bortses (Ibid 13). En utgångspunkt som finns 

inom feminismen och som man förhåller sig till är att det alltid råder ojämlika 

maktförhållanden mellan könen, och detta fortgår genom att det politiska systemet ser ut som 

det gör idag (Ibid 73). Ytterligare en central aspekt som man utgår från är att könets betydelse 

är socialt konstruerat (Ibid 19). Utifrån en feministisk utgångspunkt ska kön betraktas som 

politiskt. Könet är det som skapar mannens överordning och legitimerar kvinnans 
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underordning (Ibid 17). Hur en manlig norm genomsyrar politiken och samhället är en central 

feministisk kritik. Hur detta ofta gestaltar sig i politisk teori är att det könsneutrala begreppet 

individ nästan alltid visat sig beteckna en man (Freidenvall & Jansson 2010:15). Nedan 

presenteras tidigare studier som har gjorts på området.   	

 

1.3 Tidigare studier 
Jag gör inga anspråk på att ge någon heltäckande bild av den forskning som gjorts på mitt 

område. Nedanstående artiklar och verk kan ses som en genomgång av forskare som hjälpt, 

och inspirerat mitt arbete, genom att de från ett feministiskt och kritiskt granskande perspektiv 

ifrågasätter vedertagna föreställningar gällande jämställdhetspolitik och försvaret.     

 

1.3.1 Genus i försvaret  
I Alma Perssons avhandling Changing boundaries, defending boundaries: Gender relations 

in the swedish armed forces från 2011 visas det hur genus görs i den svenska Försvarsmakten 

efter förändringen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Persson problematiserar hur 

innebörden för kön förändras i organisationen. Avhandlingen består av tre empiriska studier. 

En del är bestående av intervjuer med några av de första kvinnliga yrkesofficerarna i Sverige, 

och intervjuerna diskuterar hur genusrelationerna har förändrats i den svenska 

Försvarsmakten. Den andra delen syftar till att undersöka hur genus- och yrkesrelationer 

samverkar. Den tredje delen i avhandlingen är etnografisk och följer ett internationellt 

insatsförband inför en fredsbevarande insats. Här är syftet att undersöka det dagliga arbetet 

och hur genusrelationer skapas i det. Persson analys demonstrerar hur etablerade sätt att göra 

kön förändras och reproduceras i militära praktiker. Analysen visar även hur betoningar på 

fredsbevarande arbete omvandlar genusrelationer. För att förstå genuspraktiker i 

organisationer bidrar avhandlingen med nya teoretiska verktyg. Exempelvis tydliggör 

begreppet reparationsarbete de komplexa praktiker genom vilka maskulinitet görs då det 

vardagliga genusskapandet försvinner (Persson 2011).    

 

I ”Framåt gubbar” undersöker Alma Persson FN:s resolution 1325. Resolution 1325 

behandlar kvinnors deltagande i fredsbevarande arbete och betonar vikten av ett 

genusperspektiv. Persson visar dock i sin studie hur resolutionen i praktiken fått en rad 

oförutsedda konsekvenser genom att studera ett insatsförband. Persson kommer fram till att de 
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ordnade praktiker som formar genusrelationerna och verksamheten är motsägelsefulla. I den 

militära verksamheten befästes den manliga soldaten som norm genom att skapa ett homogent 

kollektiv av gubbar (Persson 2010: 159). Persson skriver att resolution 1325 har givit upphov 

till nya distinktioner mellan kvinnor och män, vilket påverkar den militära praktikens 

utformning. Persson problematiserar tre aspekter som resolution 1325 givit upphov till, 

kvinnonischen, mansrollen och förskjutningen av jämställdhetsfrågan. Kvinnonischen syftar 

till att kvinnor får en särskild betydelse i insatsförbandet. Det skapas en begränsad 

kvinnonisch där de kvinnliga soldaterna behövs, just i egenskap av att vara kvinna. Detta kan 

ge upphov till att nya distinktioner mellan könen skapas, istället för att gamla löses upp. 

Förskjutningen av jämställdhetsfrågan syftar till att fokus förskjuts från frågor om 

jämställdhet på arbetsplatsen till hantering av bristande jämställdhet i insatsområdet. 

Mansrollen syftar till problematiken att de svenska soldaterna stärker bilden av sig själva som 

mer jämställda och upplysta än lokalbefolkningens män (Persson 2010: 160). Persson menar 

också att omsätta resolution 1325 i praktisk verksamhet verkar ge upphov till att de frågor 

som rör genusrelationer inom förbandet marginaliseras. Man fokuserar på verksamheten ”där 

ute” och det interna jämställdhetsarbetet hamnar i sky undan. Persson betonar att för att få 

resolution 1325 eller andra jämställdhetspolicys att få önskad effekt måste de bottna i en 

medvetenhet och i de interna genusrelationerna. För att nå kunskap om genus i en 

organisation, är det viktigt att den vardagliga praktiken studeras (Persson 2010: 161).  

 

1.3.2 Kritiska studier av jämställdhet  
Frågor om jämställdhet är en integrerad del av det svenska samhället idag. På grund av detta 

är traditionellt mansdominerade aktörer även de tvungna att anamma ett fokus på 

jämställdhet. I Jämställdhet- för männen, arbetarklassen och effektivitetens skull frågar sig 

Lina Ekström vilken typ av spänningar som kan uppkomma när traditionella mansdominerade 

aktörer behöver anamma ett fokus på jämställdhet, och hur dessa spänningar är synliga i 

jämställdhetspolitiken i mansdominerande organisationer. Ekström analyserar i sin avhandling 

hur problem med jämställdhet problematiseras i tre organisationer som härrör från en 

maskulin miljö. De undersökta organisationerna är Män för jämställdhet, IF metall och 

Rikspolisstyrelsen. Ekström analyserar den innebörd som dessa organisationer integrerar i 

frågan om jämställdhet, och från vilka diskurser de kommer från. Ekström använder sig av 

diskursiva analysmetoder för att komma åt problematiseringsprocesserna. Avhandlingens 

analys visar att frågor om jämställdhet kan problematiseras på ett antal sätt. Frågan gällande 
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jämställdhet kan vara knutna till frågor om mäns hegemoni, mäns könsspecifika problem, 

klassbaserande problem och organisatoriska problem. De olika problematiseringarna visar att 

det finns en underliggande konflikt om de innebörder som är knutna till konceptet, trots att 

ingen utmanar vikten av jämställdhets reformer. Det viktiga här blir att belysa vilka 

maktförhållanden som ligger dolda under problematiseringarna (Ekström 2012). I min studie 

finns det ett likartat angreppsätt som Ekström använder sig av, där diskursen undersöks. De 

problematiseringar som uppkommer i debatten som undersöks kan möjligtvis komma att 

kunna kopplas ihop till några av Ekströms begrepp. En förhoppning med denna studie är att 

kunna belysa vilka maktförhållanden som finns dolda bakom de problematiseringar som går 

att utskilja i debatten.  

 

I Critical studies of nordic discourses on gender and gender equality problematiserar Holli, 

Magnusson och Rönnblom kritiska studier av nordiska diskurser gällande kön och 

jämställdhet. De undersöker hur kön och jämställdhet är konstruerat. Holli et al. menar att det 

i Norden finns en passion för jämställdhet, och jämställdhet är något som pekas ut som en 

särskild markör för de nordiska samhällena. Det är svårt att hitta någon som motsätter sig 

jämställdhet mellan könen, det finns dock en problematik när överenskommelser om värdet av 

kön och jämställdhet sätts som ett politiskt mål eller som när det blir en allmän 

beteendemässig norm som sätts i praktiken. Det finns problematik med klyftan mellan praktik 

och retorik, samhällsverksamhet och politiska mål. Holli et al. anser att forskning har 

potential att kritiskt granska och ifrågasätta premisserna gällande social och teoretisk kunskap 

om jämställdhet. Genom att analysera jämställdhetsdiskurser går det att finna egenskaper hos 

diskurser som rör jämställdhet. Relationer mellan normativa förståelser av begreppet och de 

samhälleliga diskurserna om det, samt effekterna av tid och socialförändring gällande 

jämställdhet och omvandlingen av diskurserna. Holli et al. menar att det behövs en livligare 

dialog av kritiska diskursanalyser gällande kön och jämställdhet (Holli et al. 2005). Min 

studie är ett exempel på en kritisk diskursanalys som rör jämställdhet.   

 

I artikeln Political constructions of gender equality: Travelling towards ... a gender balenced 

society? diskuterar Hege Skjeie och Mari Teigen lika deltagande och offentlig politik för jämn 

könsfördelning i olika samhällsarenor. Även om jämn könsfördelning är ett centralt mål i den 

norska jämställdhetspolitiken så är manlig hegemoni den dominerande egenskapen i många 

institutioner och vad det gäller ledarskap, makt och inflytande. Trots att de nordiska länderna 

kommer högt upp på rankinglistor gällande jämställdhet så finns det mönster av stark 
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institutionell manlig dominans som tenderar att fortsätta (Skjeie & Teigen 2005:187). Skjeie 

och Teigen menar att den nuvarande jämställdhetspolitiken består av tilltalande argument om 

kvinnors nytta, och att kvinnor behandlas som en enhetlig kategori som har ett särskilt bidrag 

att göra. Dock kan regler om jämn könsfördelning fortfarande vara en viktig form av 

demokratisering. Skjeie och Teigen förståelse av jämställdhet är att den uttrycker en lika rätt 

till deltagande. Gällande de manliga hegemonierna som finns på företaget, i kyrkan, eller i 

domstolarna, varför ska man egentligen bry sig om dessa frågar sig Skjeie och Teigen. Av 

enskilda skäl, eller av utilitaristiska skäl, eller så ska man bry sig för att de erbjuder få 

möjligheter för kvinnor att delta på lika villkor (Ibid 195).      

 

I artikeln Gender mainstreaming in regional policies undersöker Malin Rönnblom hur 

problemrepresentationer gällande jämställdhet och jämställdhetsintegrering producerar 

könsbegrepp samt konstruerar möjligheten att tala och agera för förändring. Rönnblom vill ta 

reda på hur diskurser av kön informerar jämställdhet och jämställdhetsintegrering produceras i 

ett specifikt policyområde, policyområdet är regionalpolitik i Sverige och i Norge. Rönnblom 

menar att det är problematiskt att se jämställdhetspolitiken som självklara verktyg för att 

skapa ett mer jämställt samhälle där diskriminering på grund av kön, sexualitet och klass inte 

existerar (Rönnblom 2005:165). Rönnblom kommer fram till att artikuleringen av kön och 

jämställdhet i regionalpolitiken skapar stora svårigheter för att politisera könet som en 

maktdimension i samhället. Det finns svårigheter med att artikulera kön och jämställdhet som 

politiska dimensioner. Jämställdhetsintegrering har blivit något man lägger längst bak i 

styrdokumentet utan att det ger upphov till några praktiska konsekvenser för hur policys 

formuleras (Rönnblom 2005:173). Detta indikerar hur viktigt det är att studera hur 

jämställdhet görs och problematiseras i politik, debatt och organisationer. Som tidigare nämnt 

menar Wendt Höjer att den offentliga politiken kring våld mot kvinnor utmärks av olika 

former av avpolitisering av frågan (Wendt Höjer 2002:191). Wendt Höjer menar att en fråga 

kan vara satt på en politisk dagordning men trots det vara avpolitiserad om den inte 

formuleras i termer av konflikt eller skilda intressen. Wendt Höjer lägger i begreppet 

politisering att frågan formuleras i termer av kollektivitet och konflikt. Med kollektivitet 

menas gemensam, i motsats till enskild. Att våld formuleras som ett personligt problem eller 

som en olycklig omständighet som kvinnor hamnar i. Med konflikt menar Wendt Höjer att 

problematiken med våld formuleras i termer av motsättningar eller skilda intressen mellan 

könen. Våld mot kvinnor måste förstås med att det är sammankopplat med maktordningen. 

Att våldet är det som upprätthåller kvinnors underordning vilket innebär en politisering av 
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frågan, och konflikten mellan könen måste synliggörs (Wendt Höjer 2002:192). Detta kan 

jämföras med metoo debatten som inledde uppsatsen, en rörelse som har blivit politiserad.  

 

Den tidigare forskningen som har redovisats kan sammanfattas till ett antal, för denna studie, 

betydelsefulla punkter: 

 

• Hur jämställdhetsproblemet kan problematiseras på olika sätt 

• Hur kvinnor kan representeras som en enhetlig kategori 

• Hur problemet kan läggas inom eller utom organisationen 

• Hur jämställdhetspolitiken kan avpolitiseras 

 

Med denna uppsats vill jag bidra till debatten gällande ojämställdhet och forskning som görs 

på området. Genom att problematisera debatten är önskan att komplexiteten som finns 

gällande jämställdhet ska lyftas fram. Angreppsättet möjliggör att de sammanhang som 

tidigare blivit oproblematiserade nu blir problematiserade och därmed synliga. Genom att 

belysa problem, som denna uppsats gör enligt Bacchis ansats är det först då problemen kan 

lösas. När problematik synliggörs finns möjligheten att se vilka effekter de ger upphov till, för 

att sedan kunna ge upphov till att en lösning hittas till problematiken. Nedan presenteras 

uppsatsens syfte. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka den mediala debatten gällande ojämställdhet i den 

svenska Försvarsmakten. Syftet är att utforska diskursen som rör ojämställdheten i 

Försvarsmakten som förts i tryckt press de senaste åren, och se om diskursen förändrats i den 

mediala debatten, men även att analysera hur problemrepresentationerna kan gestaltas och se 

vilka effekter de får. Detta görs genom att undersöka problemrepresentationer som funnits i 

debatten genom att utforska olika tidsintervall i den mediala debatten. I uppsatsen diskuteras 

det även om problemrepresentationerna karaktäriseras av politisering eller avpolitisering, 

detta görs för att om en fråga är avpolitiserad i den mening att den saknar maktkritiskt 

innehåll förs inte jämställdhetsarbetet framåt, och kritiska granskningar av maktrelationer 

mellan könen suddas ut. Nedan redogörs de forskningsfrågor som ligger till grund för 

uppsatsen.      
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1.5 Forskningsfrågor  
De forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet och som analyseras är följande: 

 

• Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 

• Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

• Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

• Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

• Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

 

Utifrån det feministiska perspektivet undersöks det även om problemrepresentationerna 

karaktäriseras av politisering eller avpolitisering. Varför detta görs är för att om en 

problemrepresentation är avpolitiserad i den mening att den saknar ett maktkritiskt innehåll, 

förs inte jämställdheten framåt, och kritiska granskningar av maktrelationer mellan könen 

suddas ut.   

 

• Karaktäriseras problemrepresentationen av politisering eller avpolitisering?	

	
Alla forskningsfrågorna besvaras i slutet av denna uppsats.     

	
	

1.6 Disposition 
I detta kapitel har ämnesvalet presenterats, samt den problembild som ligger bakom. Syftet 

med uppsatsen har introducerats, och de forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen. 

I kapitel två beskrivs uppsatsen teoretiska ramverk, som utgår från Carol Lee Bacchis ansats 

inom det diskursanalytiska fältet. Metodvalen som gjorts presenteras i kapitlet. Vilket material 

som undersökts redovisas, samt de materiella avgränsningar som gjorts. I den empiriska delen 

redovisas den diskursanalys som gjorts. Den första delen av empirin behandlar vad som 

skrivits i debatten gällande Försvarsmaktens ojämställdhet inom organisationen mellan åren 

2001-2003. Kapitlet fortsätter sedan med att tidsintervallet 2008-2010 redovisas. Slutligen 

presenteras vad som skrivits i debatten år 2015-2017. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av vad som framkommit när debatten undersökts. Arbetet knyts ihop genom 
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en diskussion och slutsats som har som ambition att knyta tillbaka till arbetets 

frågeställningar.   

2. Teori och metodologi  
En premiss som denna studie utgår från, är att relationen mellan kunskap och makt, är ett 

förlopp som skapar och upprätthåller dominerande föreställningar och diskurser. Makt, 

kunskap och diskurser ses som oskiljaktiga (Foucault 1980). Genom att undersöka den 

mediala debatten gällande Försvarsmaktens jämställdhet går det att synliggöra konkurrerande 

sätt att problematisera problem på vilket ger upphov till att etablerade föreställningar kan 

utmanas. Den mediala debatten kommer undersökas i tre perioder, mellan åren 2001- 2003, 

2008-2010 och 2015-2017. Denna undersökning möjliggör att se om det råder skilda 

problemrepresentationer gällande ojämställdhet i debatten om Försvarsmakten över tid. Om 

det råder differerande problemrepresentationer i debatten som undersöks finns möjligheten att 

lösningen skiljer sig åt beroende på vad som problematiseras. Resultatet av uppsatsen kommer 

förhoppningsvis kunna bidra till diskussionen angående ojämställdheten inom 

Försvarsmakten.   

 

För att analysera diskursen gällande ojämställdhet i den mediala debatten används kvalitativ 

data. Angreppsättet som uppsatsen utgår ifrån är inspirerat av Carol Lee Bacchi What´s the 

problem represented to be approach. Angreppsättets premiss är beroende av hur vi tänker och 

uppfattar frågor, bestämmer det vilka åtgärder som är passande. Själva ”problemet” blir inte 

det centrala i Bacchis ansats, utan själva problematiseringen är det intressanta att undersöka. 

Alla framställningar av ett problem eller en fråga är resultatet av en tolkning som är bestående 

av olika bedömningar. Hur lösningarna sedan representeras är beroende av hur problemet 

problematiseras (Bacchi 1999).      

 

I det diskursanalytiska angreppsättet går inte teori och metod att separera, utan angreppsättet 

ses som en teoretisk och metodologisk helhet. Dels är angreppsättet bestående av ontologiska 

och epistemologiska premisser gällande språkets roll i den sociala konstruktionen av världen. 

Angreppsättet består även av metodologiska riktlinjer för hur man kan ta sig an ett 

forskningsprojekt. Ytterligare är diskursanalysen bestående av teoretiska modeller. 

Utgångspunkten för diskursanalysen blir således att man måste acceptera de filosofiska 

premisserna som är grundläggande, för att sedan kunna använda sig av diskursanalysen 
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(Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). Diskursanalysen har sin grund i ett 

socialkonstruktionistiskt angreppsätt, där man utgår från en kritisk inställning till självklar 

kunskap. En människas kunskap om världen kan på en gång inte betraktas som en objektiv 

sanning. Våra världsbilder är inte en reflektion av verkligheten utan det är en produkt av våra 

sätt att kategorisera världen. Verkligheten är endast tillgänglig för oss genom vår kunskap och 

våra kategorier (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11).   

 

Detta kapitel inleds med att diskursanalysen introduceras, och dess sätt att studera 

problemrepresentationer beskrivs. Kapitlet fortsätter sedan med att introducera de 

diskursanalytiska frågorna som ligger till grund för uppsatsen. Sedan presenteras studiens 

design, och efter det förs det en materialgenomgång och diskussion om vilka avgränsningar 

som gjorts. Kapitlet avslutas med att gå igenom den analysprocess som ligger till grund för 

studien.  

 

2.1 Policystudier: Att studera problemrepresentationer 
Har du någonsin läst en nyhetsartikel om ett kontroversiellt ämne och tänkt att du skulle 

närmat dig problematiken från en helt annan vinkel? Har du någonsin jämfört två perspektiv 

och märkt att skillnaden mellan din och reporterns bild skiljer sig åt, och detta ger upphov till 

olika konsekvenser. Om du har gjort detta har den redan använt ”vad är problemet”- 

angreppsättet. Hur vi tänker om något kommer påverka hur vi löser det (Bacchi 1999:1). 

Sammanfattningsvis fokuserar ”vad är problemet” angreppsättet på den diskursiva 

konstruktionen av policyproblem, och på effekterna, även de upplevda effekterna av policyn 

och ingen politisk aktör, analytiker eller teoretiker står utanför denna process (Ibid 48). Vi alla 

är inblandade i struktureringen av diskurser av vår tid och i våra kulturer. Angreppsättet är ett 

socialkonstruktivistiskt, och i angreppsättet finns intresset för den sociala konstruktionen av 

sociala problem (Ibid 49).   

 

Diskursanalysen erbjuder flertalet inriktningar och angreppsätt. Denna uppsats utgår från 

Carol Lee Bacchis ansats. Michael Foucaults inriktning inom diskursanalysen bygger på den 

poststrukturalistiska teorin, och Bacchis ansats grundar sig i denna (Bergström & Boréus 

2012:358). Politiska program och åtgärder innehåller alltid en problemframställning, man kan 

enkelt säga att det finns en mer eller mindre uttalad diagnos av det problem som ska lösas, det 

kan exempelvis gälla ojämställdhet, och i och med det skapas en viss typ av lösning. Det 
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genealogiska angreppssättet utforskar hur ett specifikt fenomen problematiseras. Det är 

problematiseringen som ska studeras, och det är problematiseringen som bestämmer vilken 

lösning som blir resultatet (Bergström & Boréus 2012:360). Bacchis premiss i ”What’s the 

problem represented to be” är att personers föreställningar gällande problem kommer 

bestämma lösningens konsekvens, och detta är hennes ansats inom policyanalys. (Bacchi 

1999:1). En angelägen aspekt gällande policyanalyser är att ”diagnostisera” problemet, mer 

specifikt vad som är problemet, och hur detta representeras i en policydebatt. Det centrala i 

angreppssättet är att kunna se hur problem faktiskt framställs i olika sammanhang. I citatet 

nedan definieras begreppet diskurs, och citatet säger också vad fokus på 

problemrepresentationer innebär:  

 

       ”The focus on interpretations or representations means a focus on discourse, 
definied here as language, concepts and categories employed to frame an 
issue ... the approach frames policy not as a response to existing conditions 
and problems, but more as a discourse in which both problems and solutions 
are created’.” (Bacchi 1999:2)  

 

Bacchi menar att ett problems lösning är beroende av vilken framställning problemet har. 

Detta har i sin tur påverkats, och är beroende av underliggande värderingar och antaganden. 

Angreppssättet gör det möjligt att reflektera kring problem som ännu inte diskuterats på grund 

av sina problemrepresentationer (Ibid 10). Fokus ska enligt Bacchi inte läggas på de 

beslutsfattande aktörerna, utan det centrala är diskurserna. Det gäller att hela tiden ifrågasätta 

hur sådant som uppfattas som självklart eller naturligt har konstruerats. Vem är det som 

gynnas av en viss beskrivning av ett problem, och vem är det som missgynnas? Bacchi anser 

att kontexten är central, att vedertagna föreställningar eller dominerande diskurser alltid 

skapas i ett sammanhang, och detta illustreras i citatet nedan:    

 

”A Whats the problem? approach accepts that there are numerous troubling 
conditions, but states that we cannot talk about them outside their 
representations, and their representations hence become what is important 
...” (Bacchi 1999:9)  

Den analys som jag gör i denna uppsats utgår inte från traditionella policydokument, utan 

istället undersöks diskursen i den mediala debatten. När problemrepresentationer studeras 
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handlar inte bara frågan om var den formuleras, på vilken arena eller i vilken kontext, utan 

också hur den formuleras. Genom att analysera den mediala debatten möjliggörs det att 

identifiera problem som är avpolitiserade. Policy förhandlas också i den mediala debatten och 

därför är det viktigt att studera problemrepresentationer i den.  

 

Valet av att använda sig av Bacchis angreppsätt i denna uppsats har gjorts eftersom teorin 

erbjuder ett diskursanalytiskt verktyg genom hennes diskursanalytiska frågor, och den typ av 

frågor Bacchis ansats leder till är användbara för min analys. Bacchis teori blir aktuell att 

använda sig av då syftet med uppsatsen är att problematisera problemformuleringen. Bacchi 

riktar kritik mot policyanalyser där problem anses vara givna. Bacchi anser att det är den 

politik som förs som leder till vilka politiska problem som råder (Bacchi 1999:19).  

 

Ett problemkomplex som belyses i Maria Carbins avhandling Mellan tystnad och tal är hur 

benämnandets problematik gestaltar sig i konkreta politiska diskurser. I likhet med Bacchi så 

analyserar Carbin i sin avhandling problematiseringar istället för att leta efter lösningar. 

Carbin menar att det handlar om att peka ut svårigheter, men även ett identifierande av 

politiska åtgärder som undviker fallgropar. I studien riktas ljus mot vad som blir eller mindre 

möjligt att påtala genom skilda politiska diskurser och representationer. I centrum av studien 

finns problemrepresentationer där olika sätt att benämna och förstå ett problem kontrasteras 

mot varandra (Carbin 2010:30).  Nedan introduceras Bacchis diskursanalytiska frågor. 

 

2.2 Diskursanalytiska frågor  

• Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

• Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

• Hur har denna representation av problemet uppstått? 

• Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

• Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

• Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? (Bacchi 1999:12) (Egen översättning) 

 

Av de ovanstående frågorna kommer jag utgå ifrån fem av Bacchis diskursanalytiska frågor i 

denna uppsats. Nedan visas de valda frågorna: 
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• Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 

• Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

• Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

• Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

• Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

 

Den tredje av Bacchis diskursanalytiska frågor kommer jag alltså inte att besvara i denna 

uppsats då det kan bli svårt att se hur representationer av problem uppstår när jag studerar den 

mediala debatten, och mitt syfte med uppsatsen är inte heller det så därför bortses den frågan.  

 

2.3 Forskningsdesign 
Denna uppsats har karaktär av en fallstudie. I denna studie undersöks det som skrivits i den 

mediala debatten gällande Försvarsmaktens ojämställdhet. När en fallstudie görs möjliggörs 

det att studera företeelser i detalj, och genom att välja endast en undersökningsenhet blir det 

möjligt att få en mer djupgående studie (Denscombe 2009:60). Uppsatsen har även karaktär 

av att vara en longitudinell studie, där jag undersökt den mediala debatten mellan specifika 

tidsintervall. Perioderna 2001-2003, 2008-2010 och 2015- 2017 har undersökts.  

 

2.4 Material   
För att kunna analysera det som skrivits i debatten gällande jämställdhet i Försvarsmakten har 

Retriever använts som databas. Retriever är en databas som har tillgång till alla artiklar som 

publicerats i svensk tryckt press. Som specificerad fritext i svensk tryckt press har jag sökt på 

”Jämställdhet Försvarsmakten ” i tre olika tidsintervall, åren 2001-2003, 2008-2010 och 2015-

2017. Det material som framkommit när sökningarna gjorts är till största del tidningsartiklar 

som är skrivna av journalister. Artiklarna är av varierande karaktär och längd, men 

gemensamt för de alla är att de nämner ojämställdhet i Försvarsmakten. I det analyserade 

materialet finns även artiklar som skrivna av olika tidningars ledarskribenter. I materialet som 

analyserats finns det även texter som är skrivna av politiker som har publicerats i olika 

tidningar. En del av materialet som har framkommit när debatten undersökts kommer från 

intervjuer eller liknande från personer som har anknytning till Försvarsmakten och har uttalat 
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sig utifrån egna upplevelser. Materialet som analyserats kommer som sagt från olika 

avsändare, och utifrån det har jag valt att göra tabeller som visar vilken roll personer haft när 

de deltagit i den mediala debatten, och olika kategorier har skapats utifrån vilken roll personer 

haft när de debatterat ämnet. De olika kategorierna är journalist, ledarskribent, politiker, 

personer som har anknytning till Försvarsmakten, forskare och privatperson. Jag har dock 

behandlat allt material på ett likvärdigt sätt oavsett från vilken position de talar ifrån, men jag 

tycker det är intressant och viktigt att visa vilken typ av position de som debatterar ämnet har 

eftersom jag fokuserar på problemrepresentationer, och därför redovisas detta i tabeller. 

Nedan kommer varje tidsintervall redovisas var för sig i tre olika tabeller. Tabellerna är 

sammanfattande för hur många artiklar som denna sökstrategi genererade från den mediala 

debatten gällande jämställdhet i Försvarsmakten i de ovan nämnda tidsintervallen.  

 

2.4.1 2001-2003 
Först undersöks tidsintervallet 010101- 031231. Som specificerad fritext har jag sökt på 

”Jämställdhet Försvarsmakten ” i svensk tryckt press. I svensk tryckt press finns det 41 träffar 

under tidsperioden. Antal träffar stämmer dock inte överens med antal artiklar då dubbletter 

av artiklar finns. 1 År 2001 förekommer det 12 träffar, varav 11 stycken är varierade artiklar. 

Av dessa 11 artiklar går 2 artiklar bort då de ej är användbara för uppsatsens syfte. 2 År 2002 

förekommer det 13 träffar, varav alla är varierande artiklar. Av dessa 13 artiklar går 4 artiklar 

bort då de inte är användbara för min uppsats syfte. År 2003 förekommer det 16 träffar, varav 

alla är varierade artiklar. Av dessa 16 artiklar går 7 artiklar bort då de heller inte är 

användbara för uppsatsens syfte. Nedan visas sammantaget av de artiklar som undersökts, och 

vilka det är som har deltagit i debatten gällande ojämställdhet hos den svenska 

Försvarsmakten under det undersökta tidsintervallet. För att tydliggöra hur många artiklar 

som har undersökts, och vilka det är som har debatterat ämnet har sammanfattade tabeller 

gjorts för respektive tidsintervall i syfte för att transparensen gällande vilket material som 
																																																								
1	Med dubbletter menas att samma artikel är publicerad i flera olika tidningar. Det totala resultatet som 
redovisas på Retriever research blir i och med detta missvisande, och det rör sig om ett mindre antal 
varierade artiklar.   
2 Det går delvis bort artiklar på grund av att de ej hör till mitt undersökningsområde. Det kan 
exempelvis vara artiklar som innehåller något av sökorden jämställdhet eller Försvarsmakten men 
som trots det inte behandlar mitt undersökningsområde, exempelvis artiklar som berör jämställdhet 
men inte Försvarsmakten och vice versa. Ytterligare bortfaller artiklar då de är formulerade som 
kortare notiser. Dessa notiser är inte fullständiga artiklar som behandlar mitt undersökningsområde 
utan är endast bestående av några rader information. Artiklarna som bortfaller har inte som syfte att 
vara en del av den mediala debatten som skriver om jämställdhet i Försvarsmakten och därför bortses 
dem.    
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använts ska öka. Referenser till allt analyserat material visas i bilaga A i slutet av uppsatsen. 

Nedan visas tabellen för tidsperioden 2001-2003.    

 

 Journalist Ledarskribent Politiker Privatperson3 Personer som 
har anknytning 
till 
Försvarsmakten4 

Total: 

2001 4 0 1 1 3 9 
2002 3 2 0 0 4 9 
2003 1 3 1 0 4 9 
Total: 8 5 2 1 11 27 
Tabell: 1.1 År: 2001-2003 

 

Nedan visas det totala antalet artiklar och huruvida de är signerad av kvinna eller man under 

ovan nämnda tidsperiod. Kategorin båda innebär att en artikel är underskriven av både en man 

och kvinna. Kategorin okänd innebär att könet på författaren inte framgår.  

	
 Kvinna Man Båda  Okänd 
Antal artiklar  13 7 3 4 
Total: 27     
Tabell: 1.2  

 

2.4.2 2008-2010  
Nedan presenteras det vilket material som använts när debatten undersöktes mellan åren 

2008-2010. Som specificerad fritext har jag sökt på ”Jämställdhet Försvarsmakten ” i svensk 

tryckt press mellan tidsintervallet 080101- 101231. I svensk tryckt press finns det 143 träffar 

under tidsperioden. Antal träffar stämmer dock inte överens med antal artiklar då dubbletter 

av artiklar finns.  År 2008 förekommer det 38 träffar, varav 32 stycken är varierade artiklar. 

Av dessa 32 artiklar går 19 artiklar bort då de ej är användbara för uppsatsens syfte. År 2009 

förekommer det 31 träffar, varav 22 stycken är varierade artiklar. Av dessa 22 artiklar går 15 

artiklar bort då de inte är användbara för min uppsats syfte. År 2010 förekommer det 74 

träffar, varav 43 stycken är varierade artiklar. Av dessa 43 artiklar går 32 artiklar bort då de ej 

heller är användbara för min uppsats. Nedan visas sammantaget av de artiklar som undersökts, 

																																																								
3	Privatperson räknas som en person som uttalar sig om Försvarsmakten genom en insändare i en 
tidning.	
4 I denna kategori räknas personer som jobbar/har jobbat hos Försvarsmakten och därav har en 
personlig anknytning till organisationen, och har uttalat sig i media utifrån egna upplevelser.    
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och vilka det är som har deltagit i debatten i en sammanfattande tabell för den undersökta 

tidsperioden.  

 

 

 Journalist Ledarskribent Politiker Personer som 
har anknytning 
till 
Försvarsmakten 

Total: 

2008 4 2 1 6 13 
2009 4 0 2 1 7 
2010 1 1 3 6 11 
Total: 9 3 6 13 31 
Tabell: 2.1 År: 2008-2010     

 

Nedan visas det totala antalet artiklar och huruvida de är signerade av kvinna eller man under 

ovan nämnda tidsintervall. Kategorin båda innebär att en artikel är underskriven av både en 

man och kvinna. Kategorin okänd innebär att könet på författaren inte framgår.  

	
 Kvinna Man Båda  Okänd 
Antal artiklar  11 14 1 5 
Total: 31     
Tabell: 2.2 

 

2.4.3 2015-2017 
Här beskrivs det vilket material som använts när debatten undersöktes mellan åren 2015-2017. 

Som specificerad fritext har jag sökt på ”Jämställdhet Försvarsmakten ” i svensk tryckt press 

mellan tidsintervallet 150101- 170906. 5 I svensk tryckt press finns det 104 träffar under 

tidsperioden. Antal träffar stämmer dock inte överens med antal artiklar då dubbletter av 

artiklar finns. År 2015 förekommer det 29 träffar, varav 22 artiklar är varierade. Av dessa 22 

artiklar går 15 artiklar bort då de inte heller är användbara för uppsatsens syfte. År 2016 

förekommer det 49 träffar, varav 26 stycken är varierade artiklar. Av dessa 26 artiklar går 17 

artiklar bort då de inte är användbara för min uppsats syfte. År 2017 förekommer det 26 

träffar, varav 20 stycken är varierade artiklar. Av dessa 20 artiklar går 12 artiklar bort då de ej 

																																																								
5	Varför inte hela 2017 undersöks är på grund av att jag var tvungen att sätta ett datum där debatten 
slutade att undersökas. Valet att inte undersöka artiklar efter den 6 september gjordes för att det var 
vid denna tidpunkt debatten började undersökas, och jag behövde ett slutdatum eftersom att debatten 
hela tiden fortgår.    
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är användbara för uppsatsens syfte. Nedan visas sammantaget av de artiklar som undersökts i 

en sammanfattande tabell.   

 

 

 Journalist Ledarskribent Politiker Forskare Personer som 
har anknytning 
till 
Försvarsmakten 

Total: 

2015 3 1 2 0 1 7 
2016 1 4 0 0 4 9 
2017 5 1 1 1 0 8 
Total: 9 6 3 1 5 24 
Tabell: 3.1 År: 2015-2017 

 

Nedan visas det totala antalet artiklar och huruvida de är signerade av kvinna eller man. 

Kategorin båda innebär att en artikel är underskriven av både en man och kvinna. Kategorin 

okänd innebär att könet på författaren inte framgår. 

	
 Kvinna Man Båda  Okänd 
Antal artiklar  16 7 1 0 
Total: 24     
Tabell: 3.2 
	
I avsnittet nedan beskrivs arbetets materiella avgränsning.  

 

2.4.4 Avgränsning 
Den materiella avgränsningen består till en del av att jag endast använts två sökord, 

jämställdhet och Försvarsmakten. För att få ytterligare material som behandlar ämnet hade 

sökord som genus, sexuella trakasserier, kön och militär kunnat använts. Jag är medveten om 

att mina valda sökord begränsar materialet, men med tanke på uppsatsens storlek räckte det 

gott och väl med det material som framkom genom mina sökord. Jag är medveten om att vissa 

artiklar som behandlar jämställdhet i Försvarsmakten inte kanske innehåller något av mina 

sökord och därmed bortfaller, och faller utanför mitt material trots att de också debatterar den 

problematik jag undersöker. Valet av mina sökord har gjorts för de är relativt allmänna och de 

avser det jag vill undersöka. Ytterligare avgränsningar som gjorts gällande materialet är 

gällande vilka årtal som undersökts. Att endast göra nedtramp och undersöka den mediala 

debatten vid tre tillfällen, 2001-2003, 2008-2010 och 2015-2017 har att göra med det omfång 
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denna uppsats har. Syftet har heller aldrig varit att dokumentera år för år av den mediala 

debatten, utan att göra olika nedslag i debatten med ungefär samma tidsintervall mellan varje 

nedslag för att eventuellt om möjligt kunna koppla olika problematiseringar i debatten till en 

viss tidsram.    

 

2.5 Tolkning och analys: Reflekterande läsning 
Vetenskapsteori kan man säga grovt sett handlar om ontologi, vad som kan antas existera och 

vad som är verkligt, och om epistemologi, grunderna för vårt vetande och frågor om kunskap. 

Utifrån en konstruktivistisk utgångspunkt talas det om att vår kunskap grundas genom 

språket. Det går inte att skilja mellan syn på språk och verklighet (Bergström & Boréus 

2012:28). Förankrad i konstruktivismen är poststrukturalismen och hit kan diskursanalysen 

kopplas, där språkets roll betonas (Ibid 29). Diskursanalysen är en ideologikritisk analys där 

syftet är att lyfta fram de samhälleliga konflikterna som återspeglas i en given text. Genom att 

studera en text möjliggörs det att få en uppfattning om sakernas tillstånd i ett vidare 

sammanhang (Esaiasson 2012:212). 

 

”We do not obtain knowledge by standing outside of the world; we 
know because ”we” are of the world.” (Barad 2003:829) 

 

För att kunna förstå hur världen är beskaffad, krävs kunskap om världen, och beroende hur vi 

ser på världen kommer påverka hur vi forskar om den (Archer 1995:2). Frågan kan ställas vad 

som egentligen anses vara kunskap? I citatet ovan problematiserar Karen Barad det faktum att 

vi är en del av den kunskap som produceras.  Det traditionella sättet att betrakta kunskap som 

något som är bortom det sociala riktar Sandra Harding kritik gentemot. Det finns problematik 

med den traditionella uppfattningen om vad objektivitet är, att den inte är strikt eller 

objektifierande nog (Harding 1993:438).  Harding presenterar ståndpunkts- epistemologi, 

ståndpunkts- epistemologin sätter relationen mellan politik och kunskap i centrum, och vad 

politiken har för någon betydelse för produktionen av kunskap. Kunskap ses som något socialt 

situerat (ibid 444).   Harding presenterar i sitt verk stark objektivitet, stark objektivet står i 

motsats till vetenskaplig objektivitet. Stark objektivitet tar hänsyn till forskarnas partiskhet, 

det är ett måste enligt Harding för det är något som aldrig kan tas ifrån den som forskar. Vi 

alla bär på livserfarenheter som formar oss (ibid 462). Om man har stark objektivitet som 

utgångspunkt när man forskar är det möjligt att producera kunskap för användning. Detta 
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möjliggör även att det öppnas en chans till att kunna avslöja maktförhållanden som har varit 

dolda i den traditionella kunskapen. 

 

Donna Haraway är ytterligare en person som kritiserar det traditionella objektivitetsbegreppet 

inom forskning. Haraway menar att objekt inte kan skiljas från människans subjekt. För att 

lösa denna problematik presenterar hon en feministisk objektivitet, situerad kunskap 

(Haraway 1988:581). Den situerade kunskapen skiljer inte mellan subjektivitet och 

objektivitet, istället tillåter det oss att ta ansvar för hur vi lär oss att se på saker och ting. Den 

situerade kunskapen innefattar tolkning och här ses det subjektiva istället som en styrka 

(Haraway 1988:582). Kraven på tydlighet i forskarens utgångspunkter är det som gör att den 

feministiska vetenskapskritiken utmanar det traditionella positivistiska synsättet, vilket 

Haraway beskriver nedan.  

 ”The only position from which objectivity could not possibly be practiced and 
honored is the standpoint of the master, the Man, the One God, whose Eye 
produces, appropriates, and orders all difference.” (Haraway 1988:587)  

Utgångspunkten för diskursanalysen är att verkligheten aldrig kan nås utanför diskursen. I 

denna uppsats är det diskursen som ska undersökas. Men i enlighet med Hardings och 

Haraways tankegångar kring forskarens roll är jag medveten om att det aldrig går att uppnå en 

helt objektiv analys. Därför anser jag att det är viktigt att poängtera dess tankegångar för att 

uppmärksamma en del av den problematik som en forskare möter. Men också för att visa min 

egen syn på kunskap, och förhållningssätt som jag har i min studie där jag delar dess 

tankegångar.  

 

2.5.1 Kodning 
Det första steget i en kvalitativ analysprocess är att göra materialet hanterbart och försöka få 

en överblick för att möjligen kunna urskilja tänkbara mönster (Hjerm et al. 2014:91). Jag 

började med att sortera materialet grovt i tre olika års-intervall, år 2001-2003, 2008-2010 och 

2015-2017. Det inledande steget när jag bearbetat tidningsartiklarna är att jag iordningställt 

datan genom att samla ihop allt material. Jag har reflekterat över materialet och satt det i 

relation till mina forskningsfrågor. Mitt material har inledningsvis bestått av hundratals sidor 

av data, och för att göra denna stora mängd data hanterbart har kodning använts, alltså att 

materialet delas in i en mängd delar som möjliggör min slutliga analys. Först har jag sållat 
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bort det material som uppkom via min sökning men som ändå inte direkt berör 

ojämställdheten i Försvarsmakten. Sen har jag kopplat samman passager och utsnitt i 

materialet som exemplifierar samma sak med nyckelord, så kallade koder (ibid 45). I mitt 

analysarbete har jag utgått från analytiska koder, vilket innebär att man tar sig an data med så 

öppet sinne som möjligt och låter koder ta form relativt fritt som en följd av läsningen av 

texten (ibid 50).   

 

2.5.2 Tematisering  
Efter kodningen är det dags för att förfina analysen när en kvalitativ analys görs, i analysen 

kallas denna process för tematisering, med tematisering menas att man börjar hitta tematiska 

relationer mellan de kodade relationerna. Jag har sorterat koder och idéer i syfte att komma 

fram till en uppsättning nyckelteman/problematiseringar som den fortsatta analysen kan 

arbeta omkring. Att finna en mer övergripande tematisk struktur i materialet är målet (ibid 

63). I tematiseringsprocessen skapar koderna grupperingar som en följd av mönster och 

relationer och detta kallas teman, och mitt fall är det dessa teman som är mina 

problemrepresentationer. Jag har sett allt material som en helhet, och jag har applicerat 

Bacchis diskursanalytiska frågor på materialet, och utifrån dessa frågor har texten delats in i 

olika problemrepresentationer.      

 

2.6 Presentation av data  
För att ge läsaren möjlighet att följa och granska de analyser jag gjort är den empiriska delen 

bestående av många citat från de analyserade artiklarna. Typcitaten möjliggör att det blir 

transparens i analysen, och att gapet mellan empiri och slutsats minskar. Med hjälp av citaten 

visar de vilka problemrepresentationer som har gått att finna i debatten. Citaten ska betraktas 

som illustrativa, och de är valda för att läsaren ska få en bild över hur det tolkade materialet 

ser ut (Mason 2002).  
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3. Empiri och analys 
Nedan presenteras analysarbetet. Empiridelen är uppdelad i tre delar utifrån de tre olika 

tidsintervall som undersökts, där respektive tidsintervalls problemrepresentationer 

presenteras. Den första delen behandlar vad som skrivits i media gällande Försvarsmakten och 

dess ojämställdhet mellan åren 2001-2003.  

 

3.1 2001-2003 Allmän värnplikt för alla  
Debatten vid denna tidpunkt behandlar problematiken med hur den nuvarande värnplikten ser 

ut, och problemet med att värnplikten inte är könsneutral och därmed heller inte jämställd. 

Under denna tidsperiod har jag uttolkat tre stycken problemrepresentationer ur debatten, 

rekrytering, organisationsklimatet och manlig heterosexuell norm, och dessa diskuteras 

nedan.  

 

3.1.1 Rekrytering  
En problematisering som går att finna i de artiklar som är författade under denna tidsperiod är 

att den rådande värnplikten borde förändras. Det borde införas en allmän, och därmed 

könsneutral plikt. Citatet nedan är ett utdrag från en insändare där en privatperson ifrågasätter  

det nuvarande pliktsystemet.  
 
 

Allmän mönstring behövs för att försvaret skall kunna utvecklas kvalitativt. 
Istället för att testa halva befolkningen, testas hela. Möjligheten är alltså dubbelt 
så stor att rätt person kan tillsättas på rätt plats. Kvinnorna har i dag en frivillig 
möjlighet att delta på mönstringen. Varför skall vissa få välja själva? 
Argumentet att kvinnor inte pallar trycket i lumpen håller inte, eftersom 
kvinnorna på mönstringen tävlar på samma villkor som männen. Endast de 
bästa tas ut. (Wictor Odenhammar: Göteborgsposten 2001) 

 

I debatten beskrivs det pliktsystem som var aktuellt under denna tidsperiod, samt vilka 

faktorer som kan tänkas ligga bakom att det inte sker en förändring. Här problematiseras 

kvinnors roll på en mansdominerad arbetsplats, och det förs en diskussion kring kvinnors och 

mäns fysiska kapacitet. Journalisten Jonas Ramber skriver att rekryteringsproblematiken med 

att få fler kvinnor i Försvarsmakten sägs bero på en förlegad uppfattning om att kvinnor inte 

hör hemma på en mansdominerad arbetsplats:    
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Att kvinnor idag inte har en naturlig plats i Försvarsmakten beror på en förlegad 
uppfattning om att kvinnor av gammal hävd inte hör hemma på denna 
mansdominerade arbetsplats. Att värnplikten endast omfattar män är en 
kvarleva från en tid när kapaciteten att genomföra militär grundutbildning i 
mångt och mycket baserades på muskelstyrka. Det var länge ett argument att 
tjejer inte gjorde värnplikten på grund av den fysiska prestationsförmågan. I dag 
är förhållandena annorlunda då tekniskt kunnande och goda ledaregenskaper är 
minst lika viktiga som fysisk kapacitet. (Jonas Ramber: Nerikes- Allehanda 
2003) 

 

För att försvaret ska kunna uppnå en högre jämställdhet inom organisationen, så anses en 

könsneutral mönstring behövas enligt citatet nedan. Genom att inte tillåta kvinnor mönstra i 

samma mån som män menar Viktor Åberg, ordförande i civilpliktsrådet att Försvarsmakten 

går miste om kapacitet. Kvinnan kan ses som den uttalande lösningen på problematiken 

utifrån citatet nedan. Detta kan vi se i citatet nedan, att ansvaret och tilltalet riktas till kvinnan. 

Lösningen läggs på kvinnan, och lösningen blir således kvinnan. Kvinnor ska se till att den 

rådande jargong som finns hos Försvarsmakten bryts, detta illustreras i citatet nedan:  

 

               Försvarsminister Leni Björklund har själv sagt det: den enda möjligheten att få 
in fler kvinnor är att låta mönstra alla. Ett modernt försvar har inte råd att gå 
miste om kompetensen hos halva befolkningen. Sveriges försvar är i dag en 
arena för män och så kallad manlighet. Är du inte man och heterosexuell, så är 
du avvikande. En riktig fördelning mellan könen skulle leda till att den rådande 
jargongen bryts, och att de attityder som odlas blir mer accepterade. (Viktor 
Åberg & Berit Jóhannesson: Göteborgs- Posten 2003)  

  
 

I debatten diskuteras rekryteringsproblematiken som finns inom Försvarsmakten och vad den 

ger upphov till. Enligt citatet nedan så ”fuskas kvinnor in i Försvarsmakten för att hyfsa till 

statistiken”, och det går att läsa att pliktverket låter tjejer få bättre tjänster än de förtjänar om 

man ser till de kravprofiler som ställs. Journalisten Jenny Harlin Parini diskuterar det 

problematiska med särbehandling i förhållande till de kravprofiler Försvarsmakten tillämpar 

vid rekrytering.  
 
     Särbehandling är föråldrat, passé. Inget man borde syssla med år 2001. Men 

nu är vi alltså där igen. För Pliktverket låter nämligen tjejer få bättre tjänster 
än de förtjänar (i alla fall enligt de kravprofiler som finns idag). Bara var 
femte tjej som skrevs in förra året hade tillräckliga värden för att få den tjänst 
hon verkligen fick. Resten var för dåliga. Och ändå fick de tjänsterna Syftet är 
förstås gott, den här gången också. Man vill ha fler kvinnor i försvaret. Och 
vilken modern och hyggligt intelligent person vill inte det? Problemet är bara 
att Pliktverket anstränger sig på fel sätt. Man inte kan fuska in kvinnor, bara 
för att hyfsa statistiken. Då gör man kvinnor en björntjänst. (Jenny Harlin 
Parini: Värnpliktsnytt 2001) 
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I nästkommande avsnitt diskuteras det som skrivits i debatten om försvarsarsmaktens 

organisationsklimat.   

 

3.1.2 Organisationsklimatet 
En ytterligare problematisering som går att finna under denna period är Försvarsmaktens 

problem med dess organisationsklimat. I debatten framkommer det att det finns en 

machokultur som är problematisk inom försvarskaten. Ytterligare beskriver ledarskribenten 

Marianne Lundström att organisationen dels har problem med särbehandling som drabbar 

kvinnor, men också med sexuella trakasserier. Problematiken med den machokultur som är 

djupt förankrad i organisationen visas i citatet nedan:   

          Machokulturen inom försvaret bygger på gammal tradition. Kvinnor upplevs som ett 
hot mot manligheten som så länge haft monopol på att kriga och försvara nationen. 
Att ge plats åt kvinnor kräver sin man. (Marianne Lundström: Västerbottens 
Folkblad 2003)  

 

Från en artikel ur debatten berättar en kvinna om sina egna upplevelser från Försvarsmakten, 

och det diskuteras vilket typ av språkbruk som kan föras inom organisationen. Citatet nedan 

visar hur sexistiskt språkbruk och jargong genomsyrar organisationen: 
 
          Som en nyslickad klitoris ska kängorna blänka! Lika självklart att säga som att de 

ska glänsa som ett nyknullat ollon... Eller? Vilken värnpliktig har inte någon gång 
hört att kängan ska "blänka som ett nyknullat ollon en fredagskväll"? De flesta 
associerar till hur det kan se ut, ler lite generat och vet sen att man har tre timmars 
puts framför sig. (Malin Ljung: Värnpliktsnytt 2003) 

 

I debatten diskuteras det Försvarsmaktens problem med den låga andelen kvinnor som finns i 

organisationen. Citatet nedan beskriver att år 2002 var endast 3,5 % av officerarna kvinnor. 

Organisationen påvisar även problem med att civila kvinnor inte ges samma möjligheter som 

män gällande chefspositioner skriver Gösta Sandgren som är personaldirektör för 

Försvarsmakten. Denna statistisk visar att Försvarsmakten inte är en jämställd organisation:   
 
          Sveriges försvarsmakt är ingen jämställd organisation. Endast 3,5 procent av 

officerarna är kvinnor och de finns genomgående på lägre nivåer i organisationen. 
Inte heller civila kvinnor ges samma möjligheter till chefspositioner som männen. 
Denna obalans har en indirekt inverkan på både civila och militära kvinnors 
karriärmöjligheter inom Försvarsmakten. (Gösta Sandgren: Dagens Nyheter 2002)  

 

Problemet med organisationskulturen i Försvarsmakten är djupt förankrad sedan en lång tid 
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tillbaka beskrivs det. I hundratals år sägs det att klimatet i organisationen präglats av 

manlighet. Dock är problemet mer än bara individers attityder, det behövs tas till 

organisatoriska och strukturella grepp:    

 
          En förklaring till varför utvecklingen går så långsamt är att försvaret sedan flera 

hundra år präglas av en mycket manlig organisationskultur. Problemet är också långt 
större än enskilda individers attityder - mycket "sitter i väggarna". Jag är övertygad 
om att vi måste överväga mer strukturella och organisatoriska grepp. Först när detta 
är gjort kan vi kalla oss en jämställd organisation. (Gösta Sandgren: Dagens nyheter 
2002) 

 

Om vi ser till problematiken med särbehandling berättar texten nedan att kvinnor i 

Försvarsmakten tvingas vara med i kvinnliga nätverk där det är obligatorisk närvaro.       

	
I slutet av november förra året gjorde en kvinnlig värnpliktig vid I 19 i Boden en 
anmälan till Jämställdhetsombudsmannen. Hon ansåg att obligatorisk närvaro i ett 
kvinnligt nätverk var kränkande och att hon tvingats verkställa en order på grund 
av könstillhörighet. Tål att tänkas på. Hon tvingades alltså vara med i en speciell 
grupp – bara för att hon var kvinna. (Jenny Harlin Parini: Värnpliktsnytt 2002) 

	
	
I texten nedan diskuteras återigen den kvinna som gjorde värnplikten som var tvungen att 

delta i ett kvinnligt nätverk. Ett antagande som går att finna i citatet nedan som ligger bakom 

problemet med särbehandling är att kvinnor vill bli sedda som individer, istället för att 

kopplas ihop med ett kön. Jämställdsarbetet inom Försvarsmakten är delvis det som ger 

upphov till särbehandlingen enligt citatet nedan:       

 
          Men när det gäller jämställdhetsarbete är det tydligen mer acceptabelt. För just 

kvinnor behöver ju en helt annan hjälp där. De är ju lite annorlunda. Har det 
svårare, liksom. Vare sig de inser det eller inte. Jag betvivlar inte ett ögonblick att 
avsikten med det kvinnliga nätverket var hedervärd och god. Men tjejen på I 19 
visade ändå enorm insikt när hon protesterade. Jag antar att hon ville bli sedd som 
individ, inte som kvinna när det gällde det här nätverket. Det finns tjejer som 
faktiskt inte har lust att delta i kvinnogrupper - bara för att de råkar vara tjejer. 
(Jenny Harlin Parini: Värnpliktsnytt 2002) 

	
	
Ytterligare ett problem som det diskuteras om i debatten är Försvarsmaktens problem med 

sexuella trakasserier av kvinnliga medarbetare. Problemet med sexuella trakasserier är 

ytterligare ett bevis för den problematik Försvarsmakten har med sitt organisationsklimat. I 

citatet nedan som är ett utdrag från en artikel som är skriven av Elisabeth Falkemo som är 

rikslottachef beskrivs det att 59 % av de kvinnliga officerarna blivit utsatta för sexuella 

trakasserier. Det föreligger ett internet attitydproblem hos organisationen sägs det:  
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          59 procent av de kvinnliga officerarna uppger att de blivit utsatta för sexuella 
trakasserier, visar en undersökning från SCB. Försvarsledningen har sedan dess talat 
om krafttag mot sexuella trakasserier, behovet av ökad jämställdhet och behovet av 
fler kvinnor i försvaret. Nu har medierna rapporterat om ett nytt fall av 
sextrakasserier i försvaret. Istället för att försvarsledningen med ÖB i spetsen ger sitt 
stöd till dem som blivit trakasserade slätar man över och försvarar den som 
trakasserat. Försvaret har uppenbarligen ett internt attitydproblem som måste 
hanteras. (Elisabeth Falkemo & Ann-Marie Medin: Aftonbladet 2003) 

	
 
Ur en artikel från debatten redogörs kvinnors egna upplevelser från Försvarsmakten. En 

överste i Försvarsmakten har trakasserat kvinnliga anställda, och provanställda kvinnor 

vågade ej ha på sig kjol eller klänning på en personalfest av det som framkommer av texten. I 

citatet nedan kritiseras Försvarsmaktens ÖB Johan Hederstedt för hur han har hanterat 

situationen med den överste: 

 
          I Försvarsmakten spelar däremot feminism och jämställdhet en underordnad roll. I 

varje fall tycks detta gälla den högste befälhavaren ÖB Johan Hederstedt. En överste 
har trakasserat kvinnliga anställda. Han talade om för en av kvinnorna vilka snygga, 
blonda, storbröstade tjejer som skulle anställas. Provanställda kvinnor kände sig 
förföljda. De vågade inte ha klänning eller kjol på sig. På personalfesten jagades de 
av översten som försökte tafsa på dem. Efter en anmälning flyttades översten. Men 
ÖB försökte släta över. Ansvaret för den uppkomna situationen är delat mellan 
personalen och chefen, förklarade han. Slutsatsen är given. Kvinnor i försvaret ska 
alltså hålla sig borta från sexualfixerade överordnade och inte heller delta i 
personalfester. Med en sådan ÖB har vi all anledning att oroas. Sverige ska försvaras 
av officerare som inte ens förmår värja sig mot storbröstade kvinnor. (Anonym 
avsändare: Göteborgs-Posten 2003) 

	
 

Försvarsmakten måste kunna öka jämställdheten inom organisationen genom att ta krafttag 

mot sexuella trakasserier beskrivs det. Dock kan problemet med sexuella trakasserier ses som 

ett moment 22. Det sägs att lösningen av problematiken läggs på kvinnor, det diskuteras att 

det behövs fler kvinnor för att få bukt med problematiken. Men så länge den rådande 

jargongen illustreras i media blir det svårt att rekrytera mer kvinnor till försvaret skriver 

Falkemo och Medin:  

	
          Men för att det ska lyckas måste ledningen ta sitt ansvar och i handling visa att löften 

om jämställdhet och krafttag mot sexuella trakasserier är mer än bara tomma ord. 
Annars riskerar försvaret att hamna i ett eget Moment 22. Det behövs fler kvinnor 
för att komma till rätta med arbetsmiljön och jargongen. Men så länge den jargongen 
manifesteras i handling och belyses i medierna är det svårt att rekrytera kvinnor. 
(Elisabeth Falkemo & Ann-Marie Medin: Aftonbladet 2003) 

 



	
29	

3.1.3 Manlig heterosexuell norm 
En ytterligare problematisering som går att finna i debatten är problematiken med den rådande 

heterosexuella normen i Försvarsmakten. Homosexuella inom organisationen upplever rädsla 

under värnplikten, och det finns en homofobi inom försvaret skrivs det: 

 
Försvaret ska kämpa för jämställdhet och mot sexuella trakasserier. Men en grupp 
förbises; de homosexuella. Rå humor, homofobi och rädsla hör till deras vardag 
under värnplikten. (Daniel Poohl & Mikael Ekman: Värnpliktsnytt 2001)	

 

Försvarsmaktens ÖB Johan Hederstedt har kritiseras i debatten för att han undertecknat en 

rekryteringspolicy för försvarsattachéer där det fanns ett krav på att vara gift, man och 

heterosexuell, och således är denna rekryteringspolicy dels diskriminerande mot 

homosexuella:   

	
          ÖB Johan Hederstedt kritiserades så sent som i höstas för att ha undertecknat en 

rekryteringspolicy för försvarsattachéer som innebar ett krav på att vara man, gift 
och heterosexuell. (Ingela Hoatson: Göteborgs- Posten 2002) 

 

Ur en artikel som uppmärksammar problemet med homofobi i Försvarsmakten intervjuas en 

homosexuell man som genomfört värnplikten. Han berättar i artikeln att den sexuella 

läggningen kan ge upphov till att man blir mobbad och utfryst i Försvarsmakten. Mannen som 

intervjuas fruktar för att hans kompisar ska få reda på att han är homosexuell:  

 
          Oskar gjorde ingen hemlighet av sin läggning i det civila livet. Men efter att han 

påbörjat sin värnplikt fruktar han ständigt för att kompisarna ska få reda på att han 
är homosexuell. Valde att dölja sin läggning - Jag vet att det inte blir lätt om det 
kommer ut. Man kan bli mobbad och utfryst. Jag vet att jag kan råka illa ut, och när 
det kommer till de basala överlevnadsinstinkterna får man välja att hålla käften 
vare sig man vill eller inte, säger Oskar som egentligen heter något annat. (Daniel 
Poohl & Mikael Ekman: Värnpliktsnytt 2001) 

	
 

I texten nedan beskrivs det att homosexuella värnpliktiga inte omfattas av Homo-lagen. Det är 

den lag som skyddar homosexuella mot trakasserier på arbetsplatsen. Varför de värnpliktiga 

inte omfattas av lagen är för att värnpliktiga inte räknas som anställda. Genom att inte de 

värnpliktiga skyddas av denna lag så problematiseras det ett juridiskt problem för 

Försvarsmakten:  
 

En nackdel för homosexuella värnpliktiga är att de inte omfattas av den så kallade 
Homo-lagen, de vill säga den lag som skyddar homosexuella mot trakasserier på 
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arbetsplatsen. De värnpliktiga räknas nämligen inte som anställda. (Daniel Poohl 
& Mikael Ekman: Värnpliktsnytt 2001) 

 
 
Nedan kommer delen som behandlar vad som skrivits i media gällande Försvarsmakten och 

dess ojämställdhet mellan åren 2008-2010. 

 

3.2 2008- 2010 Den vilande plikten 
Under början av denna tidsperiod behandlar debatten fortfarande problematiken med hur 

värnplikten ser ut, och att den fortfarande inte har blivit könsneutral. Men under denna 

tidsperiod kommer värnplikten att förändras, och blir vilande till förmån för ett insatsförsvar. 

Under denna tidsperiod har jag kunnat uttolka tre stycken problemrepresentationer ur 

debatten, rekrytering, organisationsklimatet och mäns exploatering av kvinnor, och dessa 

diskuteras nedan. 

3.2.1 Rekrytering 
År 2008 presenterade Sveriges regering propositionen ”Ett användbart försvar”, där syftet var 

att lägga värnplikten vilande till förmån för ett frivilligt system istället för ett pliktsystem, en 

förändring i Sveriges försvarspolitik (Prop. 2008/09:140). Den första juli 2010 trädde beslutet 

i kraft om att Sveriges värnplikt skulle vila. Debatten som undersökts mellan år 2008- 2010 

behandlar problematiken med den nuvarande värnplikten, debatten som undersöktes 2001-

2003 problematiserade även den, den rådande värnplikten. Problemet som var 2001 gällde 

värnplikten som inte var könsneutral, år 2008 finns samma problem kvar. I texten nedan 

diskuterar Björn Körlof som är politiker den rådande värnplikten, och att det är 

häpnadsväckande att Sverige har en lag som gör skillnad på män och kvinnor. Lösningen på 

problemet är att införa en könsneutral mönstringsplikt sägs det. Genom att införa det öppnas 

möjligheten att rättvist rekrytera personal till Försvarsmakten:  

 
          Pliktverkets avgående generaldirektör Björn Körlof vill avskaffa en gammal 

orättvisa: Häpnadsväckande att vi i Sverige år 2008 har en lag som gör skillnad på 
män och kvinnor. 135000 svenska sjuttonåringar uppmanas snart att besvara en 
lämplighetsundersökning för att mönstra till värnpliktsutbildning. Men det är 
obligatoriskt enbart för män att svara. Och det är bara män som måste mönstra, och 
göra lumpen om de blir kallade. För kvinnor är det frivilligt. Alltjämt år 2008 har 
vi alltså en lag, pliktlagen, som gör skillnad på män och kvinnor. Det är 
häpnadsväckande. I stället måste vi införa en könsneutral mönstringsplikt. Först då 
får vi ett rättvist och rättssäkert system för rekrytering av personal till Sveriges 
försvar. (Björn Körlof: Dagens Nyheter 2008) 
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Texten nedan är ett utdrag från en artikel skriven av journalisten Henrik Sjöholm där det nya 

förslaget gällande den vilade pliktlagstiftningen diskuteras som också innebär att 

pliktlagstiftningen görs könsneutral. Skribenten Sjöholm menar att det är näst intill komiskt 

att det är först när plikten blir vilande som den även blir könsneutral:  

	
Det är också välkommet att utredningen vill öka rekryteringen av kvinnor till 
försvaret och att ett steg i det blir att den vilande pliktlagstiftningen också görs 
könsneutral. Det kan tyckas nästan komiskt att det steget tas först när lagen läggs i 
malpåse, men det skickar en viktig signal om jämställdhet i Försvarsmakten och 
det är bättre att det sker sent än aldrig. (Henrik Sjöholm: Gotlands Tidningar 2008) 

	
 

Den dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors (m) berättar om det nya försvaret i en 

debattartikel i Dagens Nyheter 2010. Tolgfors skriver att försvaret kommer rekrytera kvinnor 

och män på exakt samma villkor. Kön ska inte påverka rekryteringen, utan lämplighet och 

intresse ska vara avgörande vid rekrytering sägs det. Tolgfors menar också att det nya 

insatsförsvaret kommer ge upphov till att andelen kvinnor ökar i försvaret. Nedan illustreras 

detta från ett citat ur debattartikeln:   

           
          Försvaret kommer nu att rekrytera både kvinnor och män på frivillig grund, på 

exakt samma villkor. Intresse och lämplighet ska vara styrande vid rekrytering – 
inte kön eller annan grupptillhörighet. Att fler kvinnor gör grundläggande 
militärutbildning ökar andelen kvinnor i de nya stående och kontrakterade 
förbanden och därmed i våra internationella insatser. (Sten Tolgfors: Göteborgs 
Posten 2010)  

 

Tolgfors skriver i en annan debattartikel att den sista lagstadgade negativa särbehandling på 

grund av kön i svensk lag är avskaffad:  

	
På samma villkor för kvinnor och män, vilket dubblar försvarets rekryteringsbas. 
Den sista lagstadgade negativa särbehandlingen på grund av kön i svensk lag är 
avskaffad. Värnpliktslagen finns kvar, men tillämpas bara om försvarsberedskapen 
kräver det i framtiden. (Sten Tolgfors: Nerikes Allehanda 2010) 

 

Redan i debatten som fördes gällande ojämställdhet i Försvarsmakten 2001 fanns kritiken 

gentemot den rådande värnplikten som inte var könsneutral. Sju år senare kom ett förslag där 

den negativa särbehandlingen på grund av kön skulle avskaffas.  

	

3.2.2 Organisationsklimatet 
När årtalen 2001-2003 undersöks gällande debatten kring ojämställdhet i Försvarsmakten så 

fanns det problem med Försvarsmaktens organisationsklimat gällande sexuella trakasserier 
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och särbehandling. Problematiken med dessa aspekter uppkommer även när jag undersöker 

tidsperioden 2008-2010, men här tillkommer även problemet med utrustning som är anpassad 

för kvinnor i försvaret, och en ledningsproblematik. I citatet nedan illustreras problemet med 

sexuella trakasserier i Försvarsmakten. Citatet kommer från en kvinna som gjort värnplikten 

där kvinnan ”känner sig som ett stycke kött” på grund av en kommentar från en manlig 

kollega: 

  
         "Marinerad och klar". Orden följs av ett nöjt flin alltmedan den självgode soldaten 

slår sig ned hos sin grymtande pluton med brickan. Det är mig han talar om och 
förvandlar mig i det ögonblicket till ett stycke kött snart färdigt att grillas. (Rebecca 
Karlsson: Värnpliktsnytt 2008) 

 
 
I texten nedan diskuteras det hur kvinnor i försvaret ses som objekt istället för jämbördiga 

kamrater, och Försvarsmaktens arbete för jämställdhet är inte någon framgångssaga. 

Machokulturen som finns i organisationen uppmärksammas ännu en gång:  
 
          Då soldater av det kvinnliga könet snart 30 år efter de blivit en del av Sveriges 

försvar ses som objekt istället för jämbördiga kamrater är det något som gått snett i 
Försvarsmaktens arbete för jämställdhet. Yttrandet ovan är ingen tillfällighet, utan 
ett resultat av en djupt rotad machokultur som gått i arv i generationer och som det 
halvhjärtade värdegrundsarbetet inte rått bot på. (Rebecca Karlsson: Värnpliktsnytt 
2008) 
 

 
I en artikel ur debatten beskrivs det hur en kvinna i 19-års ålder avbröt sin värnplikt på 

ledningsregementet på grund av att hon dagligen blivit bemött med förolämpningar och 

uppmaningar av sexuell karaktär. Befälen sa åt kvinnan att hon skulle bita ihop:   

           
          På LedR undrar killen om tjejen kan hjälpa honom med hans erektion. På P 4 har 

fyra fall av sexuella trakasserier skett på sju månader under 2008. - Jag har 
morgonbånge, lust att hjälpa mig?- Kvinnor duger bara till att stå vid spisen eller 
knulla! Det blev vardag för den 19-åriga kvinna som avbröt sin värnplikt på LedR. 
Bit ihop, sa befälen. I utredningen beskriver kvinnan hur de dagligen bemött henne 
med förolämpningar och uppmaningar av sexuell karaktär. (Ludvig Drevfjäll: 
Värnpliktsnytt 2008) 

	
 

Det beskrivs hur kvinnans befäl menar att allt som står i hennes rapport inte är riktigt sant, 

och att det finns olika bilder av situationen. Även på regemente P 4 har man fått in enligt 

nyhetsrapporteringen fyra fall av sexuellt ofredande på sju månader. Där försvarar överste 

Ronald Månsson de sexuella ofredandena med att alkohol har varit inblandat i samtliga fall:  
           
          Allt som står i hennes rapport är inte riktigt sant, säger kvinnans befäl och menar 
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att han och kvinnan har olika bild av situationen. Ledningsregementet är inte det 
enda regementet där kvinnor trakasserats. P 4 i Skövde har fyra fall av sexuellt 
ofredande på bara sju månader.- I samtliga fall har alkohol varit inblandat, säger 
överste Ronald Månsson, regementschef på P 4. (Ludvig Drevfjäll: Värnpliktsnytt 
2008) 

 

Ett problem som återkommer i debatten kring Försvarsmaktens ojämställdhet, är 

problematiken med särbehandling inom organisationen. Högkvarteret presenterade i juni 2008 

förslaget om att värnpliktiga kvinnor ska samlas på tre förband med kvinnliga befäl. I citatet 

nedan illustreras detta:        
           
          Sverige Värnpliktiga kvinnor ska samlas på tre förband med kvinnliga befäl. Men 

Högkvarterets förslag möter stort motstånd hos landets värnpliktiga. Målet med 
förslaget är att Pliktverket ska koncentrera inskrivningen av tjejer för 2009 till tre 
förband. (Ahnna Gudmunds: Värnpliktsnytt 2008)  

	
 

Förslaget har dock inte tagits emot väl beskrivs det. På värnpliktskonferensen i Skövde var 

samtliga värnpliktiga emot förslaget. Pressansvarig för värnpliktsrådet Magnus Westerlund 

menar att det inte är jämställt när man rekommenderas ett visst förband på grund av sitt kön. 

Jämställdsarbetet främjas snarare om kvinnor ”sprids ut” så man kan arbeta med jämställdhet 

på alla förband:  

	
          På värnpliktskonferensen som ordnades av Försvarsmakten i Skövde blev 

skrivelsen en het diskussionspunkt. Vid sammanfattningen verkade det som om 
samtliga värnpliktiga var emot förslaget. Det är således det vi ställer oss bakom. 
Det är inte jämställt att man rekommenderas ett visst förband på grund av sitt 
kön. Vi tror snarare att jämställdhetsarbetet kommer främjas mer om kvinnorna 
sprids ut så att man kan jobba med jämställdhet på alla förband, säger Magnus 
Westerlund, pressansvarig i Värnpliktsrådet. (Ahnna Gudmunds: Värnpliktsnytt 
2008)  

 
Problemet med organisationsklimat kan även kopplas till problematiken med utrustning som 

inte är anpassad efter kvinnor. I texten nedan beskriver kvinnor från Försvarsmakten 

problematiken med att dess utrustning inte är anpassad till deras kroppar:  

 
          I början av mars fick ÖB besök av signalist Emelie Elfström, 

stabsexpeditionsgruppchef Sandra Falk och deras kamrater som tröttnat på attityden 
mot kvinnor i Försvarsmakten. Projektgruppen kallar sig för Inte Lika Med och 
arbetar med jämställdhet inom försvaret. De har formulerat ett antal krav på 
förändringar, varav ett är materiel anpassad för kvinnor. Det är helt oacceptabelt att 
det inte finns lämplig och anpassad utrustning. Det måste åtgärdas helt enkelt. 
(Anonym avsändare: Värnpliktsnytt 2010) 
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I texten nedan intervjuas Ingegerd som var den första kvinnan som gjorde värnplikten i 

Sverige och som sedan utbildade sig till officer. Ingegerd berättar att militärutrustningen inte 

var storleksanpassad. Skyddsutrustning, uniformer och skor var uppsydda för män. Att hitta 

kängor i storlek 35 var inte möjligt:   
 
          Försvarsmakten var väl inte direkt förberedd på det "svagare könets" ankomst, även 

om de förväntades vara så. Att bryta tradition och förändra såväl synsätt som rutiner 
på en enda gång var svårt. Militärutrustningen var till exempel inte storleksanpassad. 
Både skor, uniformer och skyddsutrustning var uppsydda åt män, i olika storlekar 
naturligtvis, men att hitta kängor i storlek 35 var helt omöjligt. För det andra var det 
inte lätt att hävda sig i	 den så mansdominerade världen med ett gammaldags 
regelsystem. - Så är det till vissa delar än i dag, vilket är obegripligt. Man har ju haft 
30 år på sig. (Anette Melin: Hallandsposten 2010) 

	
 

Citatet nedan är ifrån en intervju där en kvinna i Försvarsmakten intervjuas. Hon talar om 

problematiken med att vara kvinna i försvaret där utrustningen är dåligt anpassad efter 

kvinnokroppar. Hon beskriver att kängorna är för breda för kvinnor, och att den skottsäkra 

skyddsvästen inte är anpassad för personer med bröst vilket gör att det kan glipa mellan 

kroppen och västen, något som hon anser är en säkerhetsfara:   

 
 
          Ett problem med att vara kvinna i försvaret är att utrustningen är dåligt anpassad 

för kvinnokroppar: Glipa i västen- Kängorna är för breda för kvinnofötter. Den 
skottsäkra skyddsvästen av kevlar är inte gjord för personer med bröst, så det kan 
bli en glipa i mitten. Inte så bra om använder den i skarp tjänst i Afghanistan. (Jan 
Hinderson: Sydöstran 2008) 

 

En ytterligare problematik som går att finna i debatten och som sammankopplat med 

Försvarsmaktens organisationsklimat är problematiken med Försvarsmaktens ledning. 

Högkvarteret är den enhet som styr Försvarsmaktens jämställdhetsarbete, där skrivs riktlinjer 

till förbanden runt om i Sverige hur de ska jobba med jämställdhetsfrågor. Dock är de sämst 

av förbanden gällande andel kvinnor som finns i enheten enligt texten nedan. Av 873 

yrkesofficerare är endast två procent kvinnor:  

 

          Högkvarteret styr Försvarsmaktens jämställdhetsarbete. Samtidigt är det sämst av 
förbanden i Sverige. Av 873 yrkesofficerare är endast två procent kvinnor. Enligt 
Försvarsmaktens årsredovisning 2008 har Högkvarteret lägst andel kvinnliga 
yrkesofficerare i hela försvaret. På Högkvarteret skrivs riktlinjer till förbanden ute i 
Sverige för hur de ska jobba med jämställdhetsfrågor. Av 873 anställda 
yrkesofficerare på Högkvarteret är 19 personer, eller två procent, kvinnor.  (Mikael 
Löfström: Värnpliktsnytt 2009)  
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I texten nedan förklarar Försvarsmaktens generallöjtnant Jan Salestrand, chef för högkvarteret 

varför högkvarteret har så låg andel kvinnor i enheten. Salestrand menar att siffrorna beror på 

att kvinnor inte kunnat söka till officersyrket förrän på 1980-talet och därefter inte hunnit 

stiga i graderna så att högkvarteret blir aktuellt: 
 
Jan Salestrand förklarar de låga siffrorna med att Högkvarterets procenttal motsvarar 
övriga Försvarsmaktens på knappt fem procent. Han pekar också på att kvinnor inte 
kunnat söka till officersyrket förrän på 1980-talet och att få därför har hunnit stiga så 
högt i graderna att de kommer in på Högkvarteret. (Mikael Löfström: Värnpliktsnytt 
2009)  
 

3.2.3 Mäns exploatering av kvinnor 
Ett problem som går att finna i debatten är problematiken med att svenska yrkessoldater köpt 

sex i anslutningen till att de var på övning i Tyskland. I Tyskland är gärningen laglig, men 

inte i Sverige så rent rättsligt har det inte förekommit något brott, och det har inte lett till 

några följder för de inblandade beskrivs det. I texten nedan skildras detta:   
          
          Eko-redaktionen redovisade på onsdagen att en större grupp svenska yrkessoldater 

svinat ner sig med att köpa sex i anslutning till att de var på övning i Tyskland. En 
gärning som är laglig där men som bekant inte här. Det visar sig därför nu, när 
händelsen avslöjats och sedan granskats av försvarets jurister, att det inträffade inte 
får några som helst följder för de inblandade. Inte minsta reprimand, än mindre 
varning eller någon straffrättslig påföljd som böter eller fängelse, blir konsekvensen. 
Det enda som verkar hända är beklaganden från deras högsta befäl, att 
Försvarsmakten inte varit nog tydliga med att sexköp inte är tillåtet, samt 
konstaterandet att de inblandade soldaterna ska klara mycket svårare saker än "säga 
ja eller nej till köp av sex". (Bengt Wernersson: Hallands Nyheter 2010)  

 
I texten nedan diskuteras fortsättningsvis den härva där 18 svenska yrkessoldater ertappades 

med att köpt sex i Tyskland. Journalisten Maria Jacobson diskuterar sexköpslagen, och att den 

var omtvistad till en början men sedermera accepterats av majoriteten. Dock verkar det som 

att föreställningen om att kvinnans kropp står till mannens förfogande står kvar skriver hon. 

Jacobson diskuterar att det finns en sexistisk anda i Försvarsmakten som denna händelse 

stärker. När en sådan här händelse dessutom berör 18 individer går det inte heller att skylla på 

en enskild person som har dåliga värderingar, utan då berör det en större grupp som 

Försvarsmakten ansvarar för. Det sägs att det därför går att tala om att det rimligtvis finns en 

speciell attityd/syn till kvinnor hos Försvarsmaktens anställda som bör var problematiska för 

dess organisation ur en jämställdhetsaspekt, detta illustreras nedan:        
 
Sexköpslagen har funnits i elva år. Den var omtvistad till en början men med åren 
har den accepterats av en majoritet. Trots det lever föreställningen om att kvinnans 
kropp står till mäns förfogande kvar. På senare tid är det män i uniformsyrken som 
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uppmärksammats för att de uppenbarligen inte kan sluta att se kvinnokönet och 
kvinnokroppen som manliga privilegier. Som lagen om förbud av sexuella tjänster 
nu är utformad kan inte soldaterna som gick på tysk bordell åtalas för brott mot 
svensk lag, eftersom sexköp är legala i Tyskland. Eftersom de gjorde bordellbesök 
på sin fritid kan inte heller Försvarsmakten straffa dem med disciplinära åtgärder, 
enligt försvarets jurist. Både polisen och försvaret brukar, när brott mot kvinnor och 
barn begåtts av någon i kåren, förneka att det råder en sexistisk anda. Men den här 
gången var de 18 stycken. Det är inte helt lätt att skylla på ett enskilt rötägg. (Maria 
Jacobson: Piteå-Tidningen 2010) 
 

 
Nedan diskuteras huruvida soldaternas sexköp är en privat eller offentlig fråga. Sexköpen 

genomfördes inte under arbetstid men journalisten Jenny Wennberg tycker inte att det soldater 

gör på sin privata tid är en privatsak när de är på uppdrag utomlands: 

          Vad soldater gör på sin privata tid när de är på uppdrag utomlands är inte en 
privatsak. Försvaret är inte längre en enkönad arbetsplats. Den som köper sex bär 
på en uppenbart skev syn på kvinnor som per automatik kommer följa med 
individen in i yrkesutövningen. Vidare framstår det som ytterst paradoxalt att 
arbeta inom försvaret, att ha ett yrke som åsyftar till att försvara Sverige och 
svenska värderingar och samtidigt ägna sig åt ett utnyttjande av andra människor 
som vi i lag tar avstånd ifrån.  (Jenny Wennberg: Ljusdals-Posten 2010)  

 

Nedan kommer de problematiseringarna som jag tolkade ur debatten gällande 

Försvarsmaktens ojämställdhet mellan åren 2015-2017 att redovisas. 

 

3.3 2015- 2017 Den allmänna värnplikten blir återaktiverad 
Under denna tidsperiod blir den före detta vilande plikten återaktiverad, och tillskillnad från 

innan är den numera könsneutral. Under denna tidsperiod har jag kunnat uttolka fyra stycken 

problemrepresentationer ur debatten, rekrytering, mäns våld mot kvinnor, 

implementeringsproblematik gällande genus och organisationsklimatet, och dessa diskuteras 

nedan.   

 

3.3.1 Rekrytering  
Den allmänna värnplikten återinförs i Sverige från att ha varit vilande sedan 2010. Från 1 

januari 2018 införs skyldigheten att genomgå grundutbildningen med värnplikt. Det kommer 

vara runt 13 000 personer per årskull från år 1999 som behöver mönstra. Av de 13 000 

behöver sedan cirka 4000 personer göra lumpen (Metro 2017). I citatet nedan går det att läsa 
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att Försvarsmakten brottats med rekryteringssvårigheter och personalbrist, och överste Ulf 

Siverstedt diskuterar detta, och på grund av detta har värnplikten aktiverats igen:  

 
          Sedan yrkesförsvaret infördes har Försvarsmakten brottats med 

rekryteringssvårigheter och personalbrist. Det är bakgrunden till att mönstrings- 
och värnplikten aktiveras igen. Överste Ulf Siverstedt var inte överraskad av 
regeringens beslut, som han menar är en följd av utredningen att hitta en hållbar 
personalförsörjning. - Att nu beslutet kom är positivt för Försvarsmakten. Vi har ett 
behov av att årligen utbilda 4 000 soldater i Sverige, men vi får bara omkring 2 500 
på frivillig grund. Med plikten kan vi utbilda alla soldater som vi behöver för att 
omsätta våra krigsförband. (Lena Tegström: Norrländska socialdemokraten 2017)   

	
 

JAS-piloten Carl Bergqvist skriver att det behövs fler kvinnor till det svenska försvaret. I 

Sverige har vi en kvinnlig stridspilot, detta går att jämföra med Förenade Arabemiraten som 

tillät kvinnor i yrket först år 2007 som i dag har fyra kvinnliga stridspiloter skriver han. 

Sverige ligger på plats fyra i världen, i rankingen gällande jämställdhet, Förenade 

Arabemiraten ligger på plats 115, trots det är de i detta avseende hästlängder före Sverige 

menar Bergqvist. Bergqvist menar att det har blivit svårare med rekrytering till 

Försvarsmakten sedan plikten lades vilande:   
 
          Just nu läser jag Sveriges högsta militära utbildning. Med mig går Anna, Sveriges 

enda kvinnliga stridspilot sedan yrket, som det sista i Sverige, öppnades för 
kvinnor. Anna var en pionjär som fick sina vingar 1991, vilket innebär att på 24 år 
har vi inte lyckats få fram mer än en enda kvinnlig stridspilot (dock några 
helikopterpiloter). Hösten 2014 inledde en koalition av stater flyganfall mot IS 
snabba framryckning i Syrien och Irak. Förenade Arabemiratens insats leddes av 
major Mariam Al Mansouri, landets första kvinnliga stridspilot av fyra, sedan 
landet tillät kvinnor i yrket 2007. Hur kan ett land som ligger på plats 115 i 
rankningen över jämställdhet med hästlängder slå Sverige som ligger på plats 4? 
En bidragande orsak bör vara att det blivit allmänt svårare att rekrytera till 
försvaret sedan värnplikten 2010 lades vilande. Där det förut inte fanns några 
problem att fylla officersutbildningarna med sökande flera gånger om, har det de 
senaste åren inte ens gått att fylla antalet utbildningsplatser. (Carl Bergqvist: 
Kvällsposten 2015) 

	
 

I citatet nedan problematiseras även där Försvarsmaktens nuvarande personalförsörjning. Den 

frivilliga rekryteringen räcker inte till, och behöver därmed få en lösning:  

	
          Men eftersom Sverige har hamnat i en situation där man inte kan säkra 

personalförsörjningen genom frivillig rekrytering så måste man förhålla sig till 
behovet av ökad beredskap med ett annat försvarsläge. (Martina Jarminder: Norra 
Skåne 2016)  
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Mönstringen hos Försvarsmakten har varit könsneutral sedan 2010, dock blir det första 

gången i Sveriges historia där kvinnor kallas in till värnplikt i och med att plikten aktiveras 

igen. Överste Ulf Siverstedt menar att den aktiva värnplikten kommer ge upphov till att fler 

kvinnor rekryteras till organisationen:    

 
          I och med att plikten aktiveras så blir det första gången i landets historia som 

kvinnor kommer att inkallas till värnplikt, även om mönstringen varit könsneutral 
sedan 2010. - Det ger en grund att hitta både lämpliga män och kvinnor i 
värnpliktsför ålder som kan göra sin utbildning i Försvarsmakten. Det är gynnsamt 
för oss och det är gynnsamt för rekryteringen. Det ser jag som positivt att vi kan få 
in en större andel kvinnor, som också kan rekryteras till yrkesofficerare. Det vore 
bra för förbandets jämställdhet, säger Ulf Siverstedt.  (Lena Tegström: Norrländska 
socialdemokraten 2017)   

	
 
Försvarsmakten har som mål att 2024 ska 30 procent av rekryterna i organisationen vara 

kvinnor. Citatet nedan är från en intervju med tre tjejer från en åttondeklass. Suget att göra 

lumpen för tjejerna som intervjuats är svagt. Tjejerna tar upp mansdomineringen som råder i 

Försvarsmakten som något som avskräcker dem från lumpen. De ger en förklaring till varför 

inte tjejer vill göra lumpen: 

 
Försvarsmakten vill få fler kvinnor att göra lumpen, men suget från tjejerna som vi 
träffat är svagt. Målet är att år 2024 ska 30 procent av rekryterna inom 
Försvarsmakten vara kvinnor. Ett annat hinder är mansdomineringen i yrket som 
kan verka avskräckande. – Det är tråkigt att tjejer känner att de inte kan tillföra 
något, det handlar ju om jämställdhet. Tanken att män är starka och kvinnan inte 
kan försvara sig själv eller sitt land, säger Milla Nordström. (Monica Hansson: 
Norrköpings tidningar 2017) 

 

I texten nedan diskuterar Elin Bååth (FI) problematiken med att ”locka kvinnor” till 

Försvarsmakten som ses ett patriarkalt system. Bååth menar att det inte är kvinnorna som 

behöver ändras utan det är idén om en militär värnplikt. Bååth belyser att för att komma till 

bukt med jämställdhetsproblematiken behövs strukturerna i organisationen förändras. Hellre 

färre män i det militära, än att fler kvinnor ska ansluta säger Bååth: 

 
          Feministiskt initiativ anser att hela militariseringen är del av ett patriarkalt system 

som bygger på våld och dominans. – Det är inte jämställt att ”locka kvinnor” till 
patriarkala system. Det är inte kvinnorna som behöver ändras – det är hela idén om 
en militär värnplikt, säger Elin Bååth (Fi), ledamot i regionfullmäktige på Gotland. 
Men precis som att sträva mot jämställdhet på andra arbetsplatser, bör inte även 
militären göra det? – Visst är det viktigt med jämställda arbetsplatser – alla delar av 
samhället ska vara tillgängliga och öppna för alla människor. Men feminismens 
uppgift är inte bara att skapa en numerär balans mellan kvinnor och män. Feminism 
handlar i minst lika stor utsträckning om att förändra själva strukturerna. Hellre då 
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färre män än fler kvinnor i det militära försvaret, för att skapa numerär balans, 
säger Elin Bååth. (Cecilia Thomsson: Gotlands Allehanda 2017) 

	
 

Den effekt som produceras av problemet med rekryteringen i Försvarsmakten är att den 

vilande värnplikten aktiveras. Det blir lösningen på problemet. Lösningen för att få fler 

kvinnor in i det militära blir genom tvång, ganska krasst går det att säga att kvinnor tvingas in 

i en ojämställd organisation. 

 

3.3.2 Mäns våld mot kvinnor    
Ett problem som det skrivs om i debatten är problemet med sexuellt våld i konflikter runt om i 

världen. Ingrid Mårtensson (FI) skriver i citatet nedan att flickor och kvinnor attackeras i krig, 

och används systematiskt som en medveten strategi i krigsföringen: 

 
Det pågår just nu ett fyrtiotal olika konflikter i världen, många av dem är 
inbördeskrig med flera krigande parter, 70 procent av de drabbade är 
civilbefolkning, och flertalet av dem är kvinnor och barn. Kvinnor och flickor 
attackeras dessutom ofta systematiskt som en medveten strategi i krigföringen. 
(Ingrid Mårtensson: Länstidningen Östersund 2015) 

	
 

Mårtensson diskuterar i texten nedan att en feministisk politik lägger fokus på de olika 

förtryck som finns runt om i världen, ytterligare viktigt är att låta det feministiska perspektivet 

ta plats i politiska områden. Mårtensson ifrågasätter hur mycket pengar som läggs på det 

svenska försvaret, och föreslår istället att pengarna skulle läggas på att förebygga krig, 

konflikter och annat våld i världen: 

	
En feministisk politik innebär att fokus ligger på de olika förtryck som finns i 
världen, att låta det feministiska perspektivet och de mänskliga rättigheterna ta 
plats i alla politiska områden. En form av feministisk politik är att ifrågasätta hur 
våra gemensamma resurser används. I Sverige läggs stora summor på att bygga 
upp ett försvar, i många andra länder läggs mycket mer. Pengar som läggs på en 
militär styrka, i form av utbildning, övningar, vapen och material, med 
förhoppningen att det aldrig ska behöva användas. Pengar som skulle kunna läggas 
på att istället förebygga krig, konflikter och annat våld i världen. (Ingrid 
Mårtensson: Länstidningen Östersund 2015) 
  

	
Mårtensson skriver fortsättningsvis att mäns våld mot kvinnor, även utanför konflikter är ett 

globalt samhällsproblem. Det våld som förekommer mot kvinnor finns på olika arenor, det 
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kan vara inom familjen och hemmet, i samhället och utövas eller tolereras ibland även av 

staten. Detta illustreras i texten nedan:  

	
	

Utöver det så är mäns våld mot kvinnor även utanför konflikter och krig en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett 
allvarligt folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor existerar överallt och 
förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, 
social tillhörighet och ålder. Våldet förekommer på olika arenor: inom familjen och 
hemmet, i samhället och utövas eller tolereras ibland även av staten. (Ingrid 
Mårtensson: Länstidningen Östersund 2015) 

 
 

I texten nedan skriver Gudrun Schyman (FI) att det mest destruktiva är när kvinnor används 

för att legitimera våld, det militariserade våldet och civilsamhällets våld. Enligt Schyman är 

problemet våldet, syftet med våldet är att ha makt och kontroll. Det feministiska svaret på det 

patriarkala våldet är enligt Schyman mänsklig säkerhet och antimilitarism. Detta skulle leda 

till konsekvenser för vapenexporten och det inhemska försvaret:   
 
 
Kvinnor kan användas till mycket. Det mest destruktiva är när kvinnor ska 
legitimera våldet. Men grundproblemet är fortfarande där. Våldet. Civilsamhällets 
våld och det militariserade våldet. Syftet är detsamma. Makt och kontroll. Oavsett 
om det gäller en kvinnas kropp och liv, om det utförs i namn av heder, om det 
uppstår i revirstrider män och män emellan i en storstad eller om det är en stormakt 
som propsar på herravälde över territorier. Mänsklig säkerhet och antimilitarism är 
det feministiska svaret på det patriarkala våldet. Det skulle få konsekvenser - både 
för vapenexporten och det inhemska försvaret. (Gudrun Schyman: Ystads 
Allehanda 2017) 

 

Margot Wallström (S) uppmärksammar i texten nedan problemet med sexuellt våld i 

konflikter. Wallström skriver att problemet funnits under århundranden men det är först nu 

man systematiskt börja samla in informationen kring sexuellt våld i konflikter. För att få bukt 

med problematiken enligt Wallström arbetar man med att stärka kvinnors engagemang och 

deltagande i frågor gällande fred och säkerhet. Kvinnor måste involveras såväl runt 

förhandlingsbordet som i återbyggnad av ett land efter en konflikt avslutats enligt Wallström:    

	
Vi gör det genom att driva frågan om att förhindra sexuellt våld i konflikt. Det har 
förekommit under århundranden, men fram till nyligen har frågan och dess offer 
tystats ned. Det är först nu när man systematiskt börjat samla information och data 
kring sexuellt våld, som man insett den enorma vidden av dessa förbrytelser - 
företrädesvis riktade mot kvinnor och flickor. Vi gör det genom att aktivt verka för 
att stärka kvinnors aktiva engagemang och deltagande i frågor rörande fred och 
säkerhet. En hållbar fred kan endast uppnås om all kompetens tillvaratas. Kvinnor 
måste involveras såväl runt förhandlingsbordet som i återuppbyggnaden av landet 
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efter avslutad konflikt. (Margot Wallström et al. Dagens Nyheter 2015) 
 

3.3.3 Implementeringsproblematik gällande genus 
En ny handbok ska ge upphov till att Sveriges försvarsmakt använder ett 

jämställdhetsperspektiv i militära operationer. I september 2016 publicerade Försvarsmakten 

Handbok gender, boken på cirka 100 sidor är en del av organisationens arbete för att uppnå en 

ökad jämställdhet. I citatet nedan går det att läsa om Försvarsmaktens nya satsning:   

       

          En ny handbok ska lära Sveriges försvarsmakt att använda 
jämställdhetsperspektiv i militära operationer. Satsningen ska göra Sverige till ett 
internationellt föredöme och förbättra Försvarsmaktens rekrytering och operativa 
effekt. - Det är precis lika viktigt som att ta hänsyn till väder och fiendens 
stridsvärde, säger insatschef Jan Thörnqvist. I början av september publicerades 
Försvarsmaktens nya handbok - "Handbok gender". De nya instruktionerna på 
drygt 100 sidor är en del i försvarets pågående arbete för ökad jämställdhet. 
Enligt Försvarsmaktens definition är gender "de socialt och kulturellt 
konstruerade föreställningarna om vad det innebär att vara man eller kvinna och 
som avgör mäns respektive kvinnors position och värde i samhället". (Mikael 
Delin: Dagens Nyheter 2016)	 		 

 

I texten nedan berättar insatschef Jan Thörnqvist om de utmaningar som finns i och med att 

införa ett genusperspektiv. Problematiken enligt Thörnqvist är att man ska få in ”tänket” i 

huvudet och processerna hos personer som redan är hos Försvarsmakten. Det räcker inte med 

att endast trycka en bok, man måste förstå innebörden och förstå varför det är viktigt enligt 

Thörnqvist:  

	
          - Det är att få in det här i huvudet och i processerna hos oss som redan är i 

Försvarsmakten. Vi är huvuddelen män, nämligen. Vi har kommit en bit med den 
här handboken och ett gendercenter som bedriver utbildningar ur ett operativt 
perspektiv. - Men som jag säger, vi måste jobba med det här hela tiden. Påminna 
varandra och en del som inte förstår eller inte har förmåga att ta till sig vad det 
handlar om. Det räcker inte att trycka en bok, man måste förstå vad som står där 
och varför det är viktigt. (Mikael Delin: Dagens Nyheter 2016)	 		 

 
 
Den nya handboken som Försvarsmakten presenterade har tagits emot med blandade 

recensioner. Ledarskribenten Aleksandra Boscanin på Göteborgs- Posten sågar 

Försvarsmaktens handbok som innebär att ett genustänk ska implementeras i organisationen. 

Boscanin ifrågasätter genusvetenskapen, och att disciplinen får mer inflytande. Boscanin 

skriver att om det inte varit så att flera stora mediebyråer rapporterat om nyheten med 

Försvarsmaktens handbok gender hade man kunnat missta nyheten för satir:  
 



	
42	

Trots att genusvetenskapen är en omtvistad disciplin får den allt mer inflytande. 
Nu ska försvaret strida med genustänk. Försvarsmakten ska strida med 
genusvetenskap. Det är rubriken på en nyhet där det framkommer att våra 
militärer med hjälp av en ny handbok ska få lära sig om sociala konstruktioner 
kring kön (Di 14/9). Om det inte hade varit för att flera etablerade medier 
rapporterat om detta hade man lätt kunnat missta nyheten för satir. (Aleksandra 
Boscanin: Göteborgs-Posten 2016)  
 

 

Boscanin skriver fortsättningsvis att i en situation där höjd försvarsberedskap krävs att det är 

absurt att det finns utrymme för en genusvetenskaplig satsning. Boscanin menar att det finns 

större problem för Försvarsmakten att ägna sig åt:  
 
 
Att man i en situation som kräver höjd försvarsberedskap finner utrymme att göra 
en genusvetenskaplig satsning är absurt; det torde finnas större problem för 
Försvarsmakten att ägna sig åt, givet det läge som Sverige befinner sig i efter år 
av nedrustning. (Aleksandra Boscanin: Göteborgs-Posten 2016)  
 
 

Boscanin ifrågasätter genusvetenskapen som disciplin, och tycker det är märkligt hur de 

genusvetenskapliga teorierna får mer och mer inflytande samhället. Boscanin menar att 

jämställdhet och genusteorier är två skilda saker. Boscanin avslutar med att skriva att Sverige 

inte kan försvara sig mot externa hot med en nation av genusvetare, genusteorier lär inte bita 

på Putin. I texten nedan illustreras detta:  

 
I Sverige har genusvetenskapen som disciplin varit omtvistad och dess 
vetenskaplighet har återkommande ifrågasatts, med all rätt. En vanlig kritik är att 
genusforskningen ägnar sig åt att hitta bevis för existerande föreställningar i 
stället för att ha en mer förutsättningslös ingångsvinkel.  Till exempel står att läsa 
på Stockholms universitets hemsida att “Genusvetenskap är också̊ ett kritiskt 
granskande ämne som syftar till att synliggöra könets betydelsebärande karaktär 
där denna tidigare varit osynlig eller dåligt belyst”. Ingångsvinkeln är alltså̊ att 
könet har en betydelsebärande karaktär, medan en mer vetenskaplig utgångspunkt 
hade varit att undersöka om denna föreställning stämmer. MED DETTA I åtanke 
är det märkligt hur de genusvetenskapliga teorierna tycks få allt mer inflytande i 
samhället. En medveten inställning till Jämställdhet är inte fel, varken inom 
Försvarsmakten eller på våra universitet. Men med det sagt så är Jämställdhet en 
sak, och genusteorier något annat. Oavsett om det gäller ingenjörskonst eller att 
försvara landets gränser mot externa hot så kan inte Sveriges svar vara att bli en 
nation av genusvetare, ty genusteorier lär inte bita på Putin. (Aleksandra 
Boscanin: Göteborgs-Posten 2016) 

 

I artikeln Precis vad vi inte behöver diskuterar journalisten Karin Pihl Försvarsmaktens 

satsning på Handbok gender. Försvarsmakten har reella problem med jämställdhet inom 

organisationen, dock ska inte genusföreläsningar ersätta korvetter enligt Pihl. Pihl skriver 

fortsättningsvis att feminism används som en täckmantel för diverse förbud och ingrepp: 
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          Det är lätt att göra sig lustig över jämställdhetsfrågor. Ska försvaret angripa Putin 
med genusplaner, var en fråga många ställde sig efter att det uppdagats att 
Försvaret har en ny jämställdhetsbok. Men att Försvarsmakten har problem med 
jämställdhet i organisationen är något reellt. Det innebär givetvis inte att Sverige 
ska ersätta korvetter med genusföreläsningar, men nog finns det fog för att 
praktiskt arbeta för ett jämställt arbetsliv även i denna myndighet. Problemet med 
Sverige är inte att vi pratar om jämlikhet mellan könen. Problemet är, förutom att 
feminismen används som en täckmantel för diverse förbud och ingrepp, att 
diskussionen är alltför abstrakt. (Karin Pihl: Blekinge Läns Tidning 2016) 

	
 

Pihl diskuterar i citatet nedan problematiken med att en ny jämställdhetsmyndighet ska 

inrättas i Sverige. Pihl tror att genusmyndigheten kommer bestå av före detta arbetslösa 

genusvetare och denna myndighet kommer inte bidra till ett mer jämställt land. Konkret 

handling är det som behövs enligt Pihl och för det behövs inga genusexperter:   
 
Det finns givetvis fler problem. Men man löser inget av dem genom att inrätta 
ännu en myndighet där före detta arbetslösa genusvetare kan sitta och vrida sina 
olika analyser. Kunskapen finns redan. Vad som behövs för att göra Sverige till 
ett ännu mer jämställt land är konkret handling, som att klara upp brott. För det 
behövs inga genusexperter. (Karin Pihl: Blekinge Läns Tidning 2016) 

	
 

I citatet nedan ifrågasätts Försvarsmaktens Handbok gender. Ledarskribenten Evelyn 

Schreiber menar att det istället handlar det om en ledarskapsfråga, om vilken jargong och 

kultur som tolereras och reproduceras:   

	
Genushandböcker, likt den som Försvarsmakten nu ska lansera, och kvinnliga 
stödnätverk i all ära. Men i slutänden är den en ledarskapsfråga, om vilken 
jargong och kultur som tolereras och reproduceras. Grundprincipen är denna: Det 
ska råda samma nolltolerans mot manliga officerare som tafsar kollegor på 
brösten som för att skrika "Du skjuter som en kärring! ". (Evelyn Schreiber: 
Nerikes Allehanda 2016) 

 

I artikeln Militären som strider för jämställdhet intervjuas kapten Frida Linehagen. Linehagen 

har i sin kandidatuppsats skrivit om Försvarsmaktens oförmåga att nå jämställdhet i sin 

kandidatuppsats. Hennes uppsats kommer nu att sammanfattas, och ligga tillgrund för 

organisationens genusarbete. I texten nedan skildras detta.  

	
	

Kapten Frida Linehagen belyser Försvarsmaktens oförmåga att nå jämställdhet i 
sin kandidatuppsats. Nu ska hennes uppsats sammanfattas och ligga till grund för 
Försvarsmaktens genusarbete. - Att föra debatten framåt ser jag både som min 
rättighet och skyldighet, säger hon. - Samhället ställer krav på en ökad 
jämställdhet inom könssegregerade yrken. Men Försvarsmakten är fortfarande en 
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av de mest könssegregerade organisationerna, säger hon samtidigt som hon 
bläddrar igenom sin kandidatuppsats. (Cornelia Mikaelsson: Blekinge Läns 
Tidning 2017)  

 
 
I september 2016 införde regeringen Handbok gender där militärer får lärdom kring sociala 

konstruktioner kring kön för att kunna öka jämställdheten i organisationen. Linehagen tycker 

boken är jättebra i sig, men än finns det mycket att jobba på. Boken kommer ta lång tid att 

integrera i organisationen, bakom kulisserna är det fortfarande en annan verklighet än den 

som presenteras i boken enligt Linehagen. I texten nedan diskuteras problematiken.    
 

Senast i september förra året införde regeringen en handbok där militärer får lära 
sig mer om sociala konstruktioner runt kön för att stärka jämställdheten i 
organisationen och i det operativa arbetet. Men bakom kulisserna är det 
fortfarande en annan verklighet. Enligt Frida Linehagen kommer det att ta lång 
tid att integrera den i verksamheten. - Boken är jättebra i sig, men den måste ju 
användas också! Det finns så många saker att jobba med för ökad jämställdhet, en 
seriös lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv är ett konkret exempel. När 
Frida Linehagen fick se ett avtal där det stod att kvinnors löner inom 
Försvarsmakten ska jämställas med 95 procent gentemot männens satte hon ner 
foten. (Cornelia Mikaelsson: Blekinge Läns Tidning 2017)  
	

 

3.3.4 Organisationsklimatet 
Gällande problematiken med försvarets organisationsklimat, har det tidigare framkommit att 

Försvarsmakten haft problem, med sexuella trakasserier, särbehandling och 

utrustningsproblematik. Under denna tidsperiod finns fortfarande problemet med utrustning 

som  inte är anpassad efter kvinnor kvar. När debatten undersöktes framkom det även problem 

gällande ofredande. I texten nedan berättas det att försvaret ska se över designen och storlekar 

på all militär utrustning. Försvarsmaktens verksamhetsutvecklare Mikael Wallentin intervjuas 

och han berättar att dagens militära utrustning inte tar hänsyn till kvinnors kropp. Han säger 

att dagens mått i organisationen utgår från en man: 
 

Försvaret ska se över design och storlekar på all militär utrustning. Syftet är att få 
den att passa alla - oavsett kön och kroppskonstitution. Alla kroppar är olika. Men 
dagens militära utrustning - som exempelvis uniformer, vapen och hjälmar - tar 
inte hänsyn till det, menar försvarets verksamhetsutvecklare Mikael Wallentin 
Åström. - Dagens mått utgår från en man, säger han och fortsätter: - Alla ska kunna 
ha en uniform och arbetskläder som gör att de kan fungera som soldater. (Anna 
Karolina Eriksson: Katrineholms- kuriren 2015)  
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I texten nedan berättar Mikael Wallentin Åström problematiken med dagens utrustning. Dels 

finns det problem med tält som är svåra att staga upp för personer som är under 172 

centimeter. Ytterligare problematiskt med organisationens utrustning är hjälmstorleken som är 

för stor för många beskrivs det. Storlek och vikt ska ses över gällande försvarets vapen, 

oavsett muskelstyrka ska de passa de flesta säger Åström:    
 
- Vi har tält som är svåra att staga upp för dem som är under 172 centimeter. Ett 
annat exempel är hjälmar som inte finns i tillräckligt många storlekar. Ett problem, 
eftersom alla försvarsanställda knappast har genomsnittlig huvudstorlek. - Det är 
inte säkert om en soldat upplever att hjälmen åker ner över ögonen för att den är för 
stor. Även vikt och storlek på vapen ska ses över för att passa de flesta oavsett 
muskelstyrka, berättar Wallentin Åström. (Anna Karolina Eriksson: Katrineholms- 
kuriren 2015)  

 
	
I en ytterligare intervju som gjorts med Försvarsmaktens verksamhetsutvecklare Mikael 

Wallentin Åström talar han om varför utrustningen inte har varit anpassad till kvinnor 

tidigare, och han menar att det beror på att det inte funnits tillräckligt många kvinnor i de 

användargrupper som provat ut organisationens material:  
 
Att utrustningen inte har varit anpassad till kvinnor beror till en del på att det inte 
funnits tillräckligt många kvinnor i de användargrupper som provat ut materiel. 
(Eva Langlet: Officerstidningen 2015) 

	
	
När debatten undersöktes fanns det en debattartikel som uttrycker problematiken med 

ofredande. Debattartikeln är skriven av Kajsa Trollsås som arbetar som militär skyddsvakt vid 

kungliga slottet. Trollsås skriver om egna erfarenheter där hon utsätts för att män tar henne 

om midjan, klappar henne på rumpan och kallar henne ”lilla gumman” under tiden när hon 

utför sina arbetsuppgifter: 

 
 
Trots att jag bär en av Försvarsmaktens uniformer, arbetar som militär skyddsvakt 
vid kungliga Slottet och dessutom har ett vapen hängandes vid sidan tycker vissa 
män att det är okej att se mig som ett objekt, ta mig om midjan, klappa mig på 
rumpan och kalla mig "lilla gumman". Den äldre manliga byggarbetaren som 
antastade mig, en yngre kvinnlig soldat, när jag utförde mina arbetsuppgifter vid 
kungliga Slottet tog sig både friheter mot mig som kvinna och visade en avsaknad 
på respekt för uniformen och Försvarsmakten. (Kajsa Trollsås: Kvällsposten 2016) 

 

Trollsås skriver fortsättningsvis att det inte handlar om vad kvinnor har på sig eller gör när 

ofredanden sker, det är inte kvinnans fel att mannen tar sig rättigheter som inte tillhör dem. 
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Trollsås ifrågasätter även om hennes manliga kollegor skulle bli utsatta för samma sak som 

henne, något hon inte tror: 

	
Det handlar inte om vad vi kvinnor har på oss eller vad vi gör när ofredanden och 
övergrepp sker. Det är inte vårt fel att vissa män tar sig rättigheter som inte tillhör 
dem. Jag kan inte undgå att fråga mig om han hade agerat likadant mot en manlig 
kollega, även om jag har fruktansvärt svårt att tro det. (Kajsa Trollsås: 
Kvällsposten 2016) 

 
 
I texten nedan menar Trollsås att ofredande handlar om ett glapp i generationerna och att det 

finns ett inbyggt patriarkalt system. Trollsås är dock hoppfull och menar att gränser suddas ut 

ju längre fram i utveckling och utbildning samhället kommer:    
 

Det handlar enligt mig till stor del om ett glapp i generationerna och ett inbyggt 
patriarkalt system. Där är män bättre och kan göra i princip vad som faller dem in 
mot kvinnor utan att få veta att det som händer är fel. Som tur är börjar de här 
gränserna suddas ut ju längre fram i utveckling och utbildning samhället kommer. 
Mina chefer har exempelvis skött händelsen på ett fantastiskt sätt. (Kajsa Trollsås: 
Kvällsposten 2016) 

  
Nedan kommer en sammanfattning om vad som framkommit i debatten i de tre undersökta 

tidsperioderna.    
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3.4 Sammanfattning  
Nedan sammanfattas vilka problematiseringar som har gått att utskilja i debatten vid de olika 

tidsintervallerna. 

 

3.4.1 2001-2003 
Debatten vid denna tidpunkt domineras av problemet gällande den rådande värnplikten. 

Artiklar där det går att läsa att man vill att värnplikten ska bli allmän och könsneutral för alla, 

och genom detta kommer jämställdheten öka i Försvarsmakten. Rekrytering är en 

problematisering som går att finna, där kvinnor fuskas in i Försvarsmakten för att hyfsa till 

statistiken. Ett ytterligare problem är organisationsklimatet. Hos Försvarsmakten finns en 

machokultur, ytterligare finns problematik med särbehandling och sexuella trakasserier. I 

debatten går det även att utskilja att det finns en manlig heterosexuell norm i Försvaret, och 

att homosexuella värnpliktiga inte omfattas av homo-lagen.   

	

3.4.2 2008-2010 
Vid denna tidpunkt domineras debatten av det faktum att Sveriges värnplikt blir vilande. 

Sveriges försvar går från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. I och med att plikten läggs 

vilande blir den även könsneutral. Problem med rekrytering återfinns även när denna 

tidsperiod undersöks.  En problematisering som går att utskilja ur debatten är 

Försvarsmaktens organisationsklimat. Exempelvis finns det problem med att kvinnors 

utrustning inte anpassas efter dess kroppar.  Ett ytterligare problem som kunde utskiljas i 

debatten är mäns exploatering kvinnor, där svenska yrkessoldater köpt sex i anslutning till att 

de var på övning i Tyskland.  

 

3.4.3 2015-2017 
När debatten undersöktes i detta tidsintervall återinförs den allmänna värnplikten i Sverige 

sedan ha varit vilande sedan 2010. Även i denna tidsperiod finns det rekryteringsproblematik 

för organisationen, vilket ger upphov till att den vilande värnplikten återaktiveras, och 

Sveriges plikt är numera könsneutral. Ett problem det skrivs om i debatten är problemet med 

mäns våld mot kvinnor och mer specifikt sexuellt våld i konflikter runt om i världen. En 

ytterligare problematisering som går att finna är implementeringsproblematik gällande genus. 

Försvarsmakten presenterade 2016 Handbok gender som gav upphov till en diskussion 
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gällande genus i organisationen. Problemet med organisationsklimatet kvarstår fortfarande 

även när denna tidsperiod undersöktes.   
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4. Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den mediala debatten gällande ojämställdhet 

i den svenska Försvarsmakten. Syftet har varit att undersöka diskursen som rör 

ojämställdheten som förts i svensk tryckt press. Om vi ser till hur mycket som skrivits i 

debatten gällande Försvarsmaktens ojämställdhet går det att se att ämnet tar större plats nu, än 

vad det gjorde år 2001. Med tanke på att metoo-rörelsen uppstod efter att min undersökning 

inleddes, så finns det också väldigt mycket material som behandlar ämnet men som ej kom 

med i denna uppsats. Diskursen har i och med det förändrats, och framför allt tagit en större 

plats och fått mer utrymme i svensk tryckt press. Det går även att se genom mina tabeller 

vilka det är som skapar diskursen gällande ämnet. Under åren 2015-2017 är det betydligt fler 

kvinnor än män som skapar och upprätthåller diskursen. I dessa avseenden har diskursen 

förändrats under de undersökta tidsintervallen, då det var fler män som debatterade ämnet 

åren 2008-2010. Nedan diskuteras de problemrepresentationer som gått att utskilja ur 

debatten, och Bacchis diskursanalytiska frågor appliceras.  

 

4.1 Olika sätt att problematisera ojämställdhet i försvaret 

4.1.1 Rekrytering 
Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 

Under alla tre tidsperioder som undersökts har problem med rekrytering för organisationen 

framkommit i debatten. Problemet är att för få kvinnor rekryteras till organisationen.  

 

Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

Ett antagande som ligger bakom problematiken är att värnplikten inte har varit könsneutral, 

utan för män har plikten varit tvingande men inte för kvinnor. Sverige har haft pliktlagen som 

gjort skillnad mellan män och kvinnor, en lagstadgad negativ särbehandling på grund av kön 

som har gjort att män rekryteras automatiskt till organisation medan kvinnor inte gör det. Det 

har framkommit att kvinnor har ”fuskats” in i organisationen för att hyfsa till statistiken, 

vilket stärker antagandet om att det finns ett rekryteringsproblem. Det framkommer uppgifter 

i debatten om att mansdomineringen som finns i yrket kan vara avskräckande, och därför 

söker sig inte kvinnor till organisationen.   
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Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Det som inte problematiseras i debatten gällande rekryteringsproblematiken och som därmed 

lämnas oproblematiserat är att det möjligen finns rekryteringsproblem för att kvinnor helt 

enkelt inte vill ansluta sig till organisationen. I en intervju med tre kvinnliga åttondeklassare 

frågas det varför de inte vill göra värnplikten, och de uttrycker att det delvis beror på den 

mansdominering som finns i organisationen, men bortsett från denna intervju finns det inga 

andra intervjuer eller liknande som undersöker varför inte kvinnor ansluter sig till 

organisationen. I och med att det finns några artiklar eller liknande som fångar kvinnors 

tankar kring dess uppfattning om Försvarsmakten går viktiga instinkter förlorade som hade 

kunnat hjälpa att förstå varför problematiken finns.       

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

Den effekt som produceras av problematiken är att försvarsminister Leni Björklund gick ut 

och sade: Den enda möjligheten att få in fler kvinnor är att låta mönstra alla. Hon menar att 

den enda lösningen på problematiken är kvinnor ska tvingas mönstra, eftersom de inte 

ansluter sig frivilligt till försvaret. Indirekt går det att tala om att kvinnor istället tvingas in till 

försvaret, förstå då löses rekryteringsproblematiken gällande andelen kvinnor i försvaret. 

Tilltalet för att lösa problematiken riktas till kvinnor. En ytterligare effekt som produceras av 

problemrepresentationen är att det blir en ojämn könsfördelning i försvaret.  

 

Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

I debatten kan vi se att problematiken har funnits med i alla de undersökta tidsperioderna. 

Problematiken har debatterats av pliktverkets generaldirektör, och den dåvarande 

försvarsministern Leni Björklund vilket implicerar att problematiken diskuteras på en hög 

politisk nivå. Problemet kan dock bli ifrågasatt då problematiken i allra högsta grad 

fortfarande finns kvar. Organisationen har fortfarande svårigheter med att rekrytera kvinnor, 

och det är ingen jämn könsfördelning i försvaret. Hur problematiseringen kan ersättas är 

möjligen genom att se vad det är som gör att organisationen har svårt att rekrytera kvinnor, är 

det för att det är ett dåligt organisationsklimat för kvinnor att vistats i, och därför vill inte 

kvinnor ansluta till organisationen.    
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Karaktäriseras problemrepresentationen av politisering eller avpolitisering?  

Utifrån det feministiska perspektivet undersöks det även om problemrepresentationerna 

karaktäriseras av politisering eller avpolitisering. Varför detta görs är för att om en 

problemrepresentation är avpolitiserad i den mening att den saknar ett maktkritiskt innehåll, 

förs inte jämställdheten framåt, och kritiska granskningar av maktrelationer mellan könen 

suddas ut. Jag utgår ifrån Maria Wendt Höjer definition av politisering där hon menar att en 

fråga kan vara avpolitiserad trots att den är satt på en politisk dagordning om inte frågan 

formuleras i termer av kollektivitet och konflikt. Med kollektivitet menar Wendt Höjer 

gemensam i motsats till enskild. Exempelvis kan det vara att våld formuleras som ett 

personligt problem eller som en olycklig omständighet kvinnor hamnar i. Wendt Höjer menar 

med konflikt att problematiken med våld formuleras i termer av motsättningar eller skilda 

intressen mellan könen. Sammanfattningsvis kan Wendts höjer resonemang gällande 

politisering sammanfattas på följande vis: En fråga måste för det första bli förhandlingsbar, 

vilket den blir om den artikuleras på den offentliga-politiska arenan. Steg nummer två om en 

fråga ska karaktäriseras som politiserad, är att frågan uttrycks i kollektiva termer. Det tredje 

steget för att en fråga ska kunna karaktäriseras av politisering är att den ska uttrycks på ett sätt 

där motsättningar och skilda intressen presenteras (Wendt Höjer 2002:192). Om dessa tre steg 

är uppfyllda kan en fråga/problemrepresentation karaktäriseras som politiserad. Utifrån dessa 

tre steg kommer jag använda Wendts Höjer definition för att se om en fråga kan karaktäriseras 

som politiserad eller ej.   

Om vi då ska bestämma om problemrepresentationen gällande rekrytering kan karaktäriseras 

som politiserad eller avpolitiserad utgår jag från Wendt Höjers definition där tre steg måste 

uppfyllas. För det första måste problemrepresentationen bli förhandlingsbar, vilket den blir 

om den artikuleras på den offentliga-politiska arenan. Denna fråga har artikulerats på den 

offentliga-politiska arenan, där det har skett en lagförändring gällande problematiken. Det 

andra kravet, att frågan ska uttryckas i kollektiva termer snarare än enskilda, tolkar jag också 

som uppfyllt då rekryteringsproblematiken uttrycks som ett samhälleligt problem, som inte 

endast drabbar enskilda. Det tredje kravet, huruvida rekryteringsproblematiken utrycks i 

termer av konflikt och skilda intressen, tycker jag uppfylls i denna problematisering. 

Problemet gällande rekrytering framställs i termer av konflikt mellan könen. Att män i 

egenskap av att vara män har haft ett företräde/ och tidigare ensamrätt att arbeta i 

försvarsmakten. Konflikten har i debatten beskrivits som ett strukturellt problem mellan 
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könen. Alla tre steg är uppfyllda gällande denna problematisering och därför bör den betraktas 

som politiserad.   

4.1.2 Organisationsklimat 
Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 

Ett problem som finns i debatten, är problemet med Försvarsmaktens organisationsklimat. 

Detta representeras genom att det framkommer mindre problembilder gällande sexuella 

trakasserier, särbehandling, utrustningsproblematik och ofredande men som alla kan sättas 

ihop till en större, övergripande problematik, nämligen Försvarsmaktens organisationsklimat.    

 

Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

De antaganden som ligger bakom denna problematik är att det finns en machokultur i 

försvaret som bygger på en gammal tradition, och det har framkommit i debatten att det finns 

en mycket manlig organisationskultur. Uppgifter som framkommer i debatten visar att det 

finns ett sexistiskt språkbruk, och jargong inom organisationen. Det framkommer att 59 % av 

de kvinnliga officerarna blivit utsatta för sexuella trakasserier. Debatten visar att en överste i 

Försvarsmakten trakasserat kvinnliga anställda. Ytterligare framkommer det i debatten att 

Försvarsmaktens utrustning inte är anpassad efter kvinnors kroppar. Exempelvis är kängorna 

för breda för kvinnofötter, och den skottsäkra skyddsvästen är inte anpassad för personer med 

bröst.  I en intervju med en kvinnlig anställd i organisationen berättar hon att män tar henne 

på rumpan på hennes arbetsplats som militär skyddsvakt vid kungliga slottet. Debatten visar 

även att det sker särbehandling på grund av kön, där kvinnor tvingas deltaga i särskilda 

nätverk för kvinnor.    

 

Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Ekströms avhandling från 2012 visar att frågor om jämställdhet kan problematiseras på ett 

antal sätt. Frågan gällande jämställdhet kan dels vara knutna till frågor om organisatoriska 

problem, vilket visar sig vara ett faktum hos Försvarsmakten. Citaten som har illustrerats visar 

på att det finns en reell problematik med organisationsklimatet. Det finns en underliggande 

konflikt om de innebörder som är knutna till konceptet trots att ingen utmanar vikten av 

jämställdhetsreformer. Ekström problematiserar också det faktum att problematik med 

jämställdhet kan vara knutna till mäns hegemoni. Den hegemoniska maskuliniteten är en 

norm, där en specifik sortens manlighet ses som eftersträvansvärda (Nationella sekretariatet 
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för genusforskning 2017). I Försvarsmakten kan machokulturen vara ett exempel på detta, en 

grupp män som eftersträvar den hegemoniska maskuliniteten. Feminina män och 

homosexuella män ses här som underordnande genom att de avviker från normen förstärks 

idealet för dem som eftersträvar det.  

 

Om vi ser till Bacchis konklusion gällande sexuella trakasserier är hennes ansats att 

policyproblemet hör samman med organisationsklimatet. Detta kan vi få bekräftat genom att 

titta på Försvarsmakten. Att det är det rådande organisationsklimatet med den starka 

machokulturen som gör att sexuella trakasserier skapas och sedermera kan fortgå. För att 

exkludera kvinnor från arbetsplatsen används sexuella trakasserier. Problematiken ligger i att 

män försöker kontrollera kvinnors beteenden. Detta hände i Försvarsmakten när kvinnor 

undvek att bära klänning för att slippa bli utsatta för sexuella trakasserier. Ytterligare 

problematiskt är att kvinnor löper större risk att bli utsatta för sexuella trakasserier när de 

befinner sig på arbetspositioner som är icke- traditionella för kvinnor, vilket många positioner 

inom Försvarsmakten skulle kunna ses som. När det gäller homogena grupper är det en större 

risk att en kvinna blir drabbad av sexuella trakasserier, Försvarsmakten kan ses som en väldigt 

homogen grupp som är bestående till allra största del av män. Att komma till bukt med 

problemet gällande sexuella trakasserier kommer inte bli enkelt för Försvarsmakten, då det är 

många aspekter det behöver arbetas med. Till dess nackdel ligger en stark machokultur 

bestående till största del av män. 

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

De effekter denna problematik får är att kvinnorna i Försvarsmakten drabbas, det är de som 

behöver arbeta i en utrustning som inte passar dess kropp. Freidenvall och Jansson 

problematiserar just denna situation vi kan se här med den problemrepresentation som 

framkommit, att det finns en manlig norm som genomsyrar politiken och samhället 

(Freidenvall & Jansson 2010:15). I denna problemrepresentation går det tydlig att se att könet 

har en enorm betydelse, politikens paradox passar väl in i sammanhanget, ”Samtidigt som 

kvinnor har mindre makt just på grund av sitt kön, erkänns inte könets betydelse (Wendt 

Höjer & Åse 1996:7). I Vad har ett badlakan med säkerhetspolitik att göra diskuterar Eduards 

problematiken som varit och är i Försvarsmakten gällande kvinnans utrustning. I tips som 

Försvarsmakten tidigare riktade till kvinnor som funderade på att göra lumpen 

rekommenderade man kvinnor att ha en större badhandduk eftersom det kan tänkas vara 

generande att duscha tillsammans med någon av det andra könet. Eduards menar att med den 
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uppmaning görs kvinnor individuellt ansvariga för hur män uppfattar dess kroppar. Det är 

dock inga uppmaningar som riktas till män. Det riktas inte några uppmaningar till männen 

som tittar på kvinnorna. Männen blir heller inte uppmanade att skyla sig med ett större 

badlakan. Försvarsmakten listar på sin nätsida tjej den värnpliktiga kvinnans utrustning. Bland 

annat står det ”utrustning som passar, exempelvis mindre hjälm”. Att skriva ut mindre hjälm 

gör att det betyder att det finns en manlig norm i försvaret om en stor hjälm. Mannen ses som 

normen, och kvinnan blir det avvikande. Återigen kan vi se att lösningen på problemet 

återigen läggs på kvinnorna. Eduards menar att inget tilltal riktas till män gällande att öka 

jämställdheten, det råder en normerad tystnad kring det på samtliga nivåer (Freidenvall & 

Jansson 2010:268).  

 

Problemet med den särbehandling som förekommer i Försvarsmakten går att koppla ihop med 

Alma Perssons teori gällande kvinnonischen. Persson beskriver kvinnonischen som något där 

kvinnor tillåts en särskild betydelse just bara på grund av sitt kön (Persson 2010: 160). Det 

kvinnliga nätverket som kvinnor i försvaret var tvungna att vara med i kan vara ett exempel 

på detta där kvinnan tillsätts en särskild betydelse på grund av den egenskapen av att vara 

kvinna. Enligt Persson kan detta ge upphov till att nya distinktioner mellan könen skapas, 

istället för att gamla löses upp vilket är problematiskt. Särbehandling på grund av kön bidrar 

inte till någon förbättring för kvinnor inom Försvarsmakten, den bidrar inte till att öka 

jämställdheten. Det den ger upphov till är att människor behandlas olika på grund av vilket 

kön man har. Gapet mellan män och kvinnor växer. Istället för att kvinnor blir sedda som 

individer poängterar särbehandlingen ut kvinnans kön.  

 

Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

Denna problematik har funnits genomgående i debatten, dock har inte problematiken 

diskuterats av politiker, utan de som debatterar frågan är främst journalister och personer som 

har anknytning till Försvarsmakten. Rimligtvis borde debatten ersättas av att frågan diskuteras 

på ett högre politiskt plan. Först då synliggörs problematiken för makthavarna, som i sin tur 

kan börja arbeta för att komma till bukt med problematiken. Att kvinnor 2017 ska arbeta i en 

statlig organisation där det inte finns anpassade arbetskläder efter kvinnors kroppar är en 

aspekt av många som är enormt problematiskt för Försvarsmakten.    

Karaktäriseras problemrepresentationen av politisering eller avpolitisering? 
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För det första måste problemrepresentationen bli förhandlingsbar, vilket den blir om den 

artikuleras på den offentlig-politiska arenan. Denna fråga har delvis artikulerats på den 

offentliga-politiska arenan då problematiken fått en stort utrymme i den mediala debatten. 

Dock diskuteras frågan inte av politiker, utan problematiken har förts fram av kvinnor som 

arbetat i Försvarsmakten. Det andra kravet, att frågan ska uttryckas i kollektiva termer snarare 

än enskilda upplever jag inte att det görs när problematiken diskuteras i debatten. När kvinnor 

i Försvarsmakten har trakasserats så har det i debatten beskrivits som ett resultat av fylla och 

alkohol, att det är enskilda kvinnor som har ”råkat ut” för berusade män. Problemet när 

kvinnor har utsatts för exempelvis trakasserier har inte uttryckts i kollektiva termer, där 

problemet ses som gemensamt för samhället. Eftersom inte steg två uppfylls gällande denna 

problemrepresentation, kan inte denna problemrepresentation karaktäriseras som politiserad. 

Genom att frågan är avpolitiserad i den mening att den dels saknar ett maktkritiskt innehåll, 

suddas kritiska granskningar av maktrelationer mellan könen ut gällande denna problematik, 

vilket är olyckligt.  

 

4.1.3 Manlig heterosexuell norm 
Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 

Problemet som framkommit är att det finns en manlig heterosexuell norm inom 

Försvarsmakten, och detta representeras i den mediala debatten.   

 

Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

De antaganden som ligger till grund för representationen är att Försvarsmaktens ÖB Johan 

Hederstedt har kritiseras i debatten för att han undertecknat en rekryteringspolicy för 

försvarsattachéer där det fanns ett krav på att vara gift, man och heterosexuell. Homosexuella 

värnpliktiga omfattas heller inte av Homo-lagen. Det är den lag som skyddar homosexuella 

mot trakasserier på arbetsplatsen. Varför de värnpliktiga inte omfattas av lagen är för att 

värnpliktiga inte räknas som anställda.   

 

Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Om vi ser till Ekströms tes om mäns hegemoni, så går det att säga med det som framkommit i 

debatten att finns det en hegemonisk maskulinitet det strävas efter att uppnå inom 

Försvarsmakten. Feminina män och homosexuella män ses som underordnade genom att de 
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avviker från normen, detta ger upphov till att idealet förstärks för dem som eftersträvar det. 

Genom att exemplifiera hegemonisk maskulinitet så blir det tydligt att se varför homosexuella 

män inom Försvarsmakten döljer sin sexuella läggning. 

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

Ur en artikel som uppmärksammar problemet med homofobi i Försvarsmakten intervjuas en 

homosexuell man som genomfört värnplikten. Han berättar i artikeln att den sexuella 

läggningen kan ge upphov till att man blir mobbad och utfryst i Försvarsmakten. Mannen som 

intervjuas fruktar för att hans kompisar ska få reda på att han är homosexuell.  

 

Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

Denna fråga har inte debatterats särskilt mycket i debatten, det är två artiklar som rör 

problematiken med den heterosexuella normen som finns i Försvarsmakten. I en artikel 

intervjuas en homosexuell man som arbetar i försvaret, och han berättar sina egna upplevelser 

som han upplevt i organisationen.        

 

Karaktäriseras problemrepresentationen av politisering eller avpolitisering?  

Om vi utgår ifrån Wendt Höjers definition av en fråga kan karaktäriseras som politiserad, så 

måste en fråga måste för det första bli förhandlingsbar, vilket den blir om den artikuleras på 

den offentliga-politiska arenan. Redan i detta inledande steget, så uppfylls enligt mig inte 

kriterierna. Det finns endast två artiklar i debatten som rör problematiken, och där är det 

personer som arbetat i försvarsmakten som uttalar sig. Frågan debatteras inte av politiker, 

eller av försvaret själva, och frågan finns inte på någon politisk dagordning. Eftersom inte det 

första steget är uppfyllt, så kan inte heller denna fråga karaktäriseras som politiserad, utan 

denna problematik får ses som avpolitiserad i allra högsta grad.      

 

4.1.4 Mäns exploatering av kvinnor  
Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 

Problemet är hur mannen ser på kvinnan, detta representeras i debatten genom att det 

framkommer uppgifter som visar att svenska män från Försvarsmakten köpt sex i samband 

med en övning utomlands.  
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Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

De antaganden som ligger bakom representationen är att svenska yrkessoldater köpt sex i 

anslutningen till att de var på övning i Tyskland. I Tyskland är gärningen laglig, men inte i 

Sverige så rent rättsligt har det inte förekommit något brott.  Det diskuteras i debatten om 

finns en sexistisk anda i Försvarsmakten som denna händelse stärker. När en sådan här 

händelse dessutom berör 18 individer går det inte heller att skylla på en enskild person som 

har dåliga värderingar, utan då berör det en större grupp som Försvarsmakten ansvarar för. 

Det sägs att det därför går att tala om att det rimligtvis finns en speciell attityd/syn till kvinnor 

hos Försvarsmaktens anställda som bör var problematiska för dess organisation ur en 

jämställdhetsaspekt 

 

Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Något som det inte diskuteras i om i debatten, men som möjligtvis skulle kunna ses som en 

förklaring som gör att denna handling sker är den militariserade maskuliniteten som återfinns 

bland soldater. Den militariserande maskuliniteten syftar till den önskvärda formen av 

maskulinitet som produceras inom det militära där våld, ordning, dominans och lydnad hyllas. 

Syftet här är att skapa en norm som en machosoldat. Detta är en identitetsproblematik som är 

relativt undangömd och som är mycket problematisk. Detta perspektiv är bestående av en 

uppfattning gällande identitet som en pågående process men som aldrig kan realiseras fullt ut. 

En ”misslyckad maskulinitet” är något som bidrar till sexuellt våld genom att det blir ett sätt 

att försöka praktisera och återvinna maskulinitet och makt (de los Reyes et al. 2013:119). I 

detta fall gällande de svenska soldaterna som köpte sex pratar vi inte om sexuellt våld, men att 

köpa sex kanske kan ses som ett steg i att den militariserande maskuliniteten ökar, och därför 

borde den militariserande maskuliniteten kunna ses som en förklaringsmodell varför detta 

drabbar Försvarsmakten.  

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

Rent rättsligt eller inom organisationen och det har inte lett till några följder för de soldater 

som köpte sex. De effekter som produceras av problemet är att den som köper sex har en 

uppenbart skev syn på kvinnor, denna syn kommer automatiskt följa med individen in i 

yrkesutövningen. Effekten som skapas av problematiken är att denna skeva syn av kvinnan 

också finns i Försvarsmakten som organisation. Problematiskt och ytterst paradoxalt framstår 

det att ha ett yrke som syftar till att försvara Sverige och svenska värderingar, samtidigt som 

man ägnar sig åt ett utnyttjande av människor som Sverige genom lag tar avstånd ifrån. 
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Frågan måste ställas varför 18 svenska yrkessoldater valde att köpa sex utomlands? Hade 18 

män från ett företag som var på affärsresa i Tyskland valt att göra samma sak? Om inte, vad är 

det då som ger upphov till detta gällande Försvarsmaktens anställda?  

 

Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

Frågan diskuteras i debatten av endast av journalister. Debatten borde rimligtvis bli ersatt av 

att politiker eller Försvarsmakten själva diskuterar frågan, organisationen borde i debatten gått 

ut och sagt att händelsen inte kommer upprepa sig igen. Rimligt hade varit om problematiken 

fick en större uppmärksamhet, och debatterats på en politisk nivå då detta handlande berör 

anställda vid en statlig organisation.     

 

Karaktäriseras problemrepresentationen av politisering eller avpolitisering?  

Om vi då ska bestämma om problemrepresentationen gällande mäns exploatering av kvinnor 

kan karaktäriseras som politiserad eller avpolitiserad utgår jag även fortsättningsvis från 

Wendt Höjers definition där tre steg måste uppfyllas. För det första måste 

problemrepresentationen bli förhandlingsbar, vilket den blir om den artikuleras på den 

offentliga-politiska arenan. Problematiken har fått en relativ stor uppmärksamhet i den 

mediala debatten, dock har den inte diskuteras av politiker. Eftersom den har ett fått stort 

utrymme i media kan frågan förmodligen uppfylla steg ett. Det andra kravet, att frågan ska 

uttryckas i kollektiva termer snarare än enskilda tycker jag delvis uppfylls gällande denna 

problemrepresentation. De journalister som diskuterar problematiken tycker att frågan bör 

diskuteras i kollektiva termer, och de gör också det. Det tredje kravet, huruvida mäns 

exploatering av kvinnor utrycks i termer av konflikt och skilda intressen, tycker jag inte 

uppfylls av det som framkommer i debatten.  Problemet gällande mäns exploatering av 

kvinnor framställs inte termer av konflikt mellan könen. Konflikten mellan könen har 

exempelvis inte debatten beskrivits som ett strukturellt problem mellan könen. Eftersom inte 

det sista steget uppfylls, måste även denna problematisering karaktäriseras av avpolitisering.      

	

4.1.5 Implementeringsproblematik gällande genus 
	
Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 
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Problemet som representeras i debatten är att Försvarsmakten har problem med att 

implementera ett genustänk i organisationen.  

 

Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

Försvarsmakten har introducerat en ny handbok, som har genus-perspektiv. Problematiken  

som framkommer i debatten enligt anställda är att man ska få in ”tänket” i huvudet och 

processerna hos personer som redan är hos Försvarsmakten. Det räcker inte med att endast 

trycka en bok, man måste förstå innebörden och förstå varför det är viktigt berättar en 

anställd. Kaptenen Frida Linehagen har intervjuats angående genus-handboken, och hon 

tycker boken är jättebra i sig, men än finns det mycket att jobba på. Boken kommer ta lång tid 

att integrera i organisationen, bakom kulisserna är det fortfarande en annan verklighet än den 

som presenteras i boken säger Linehagen.  

 

Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Problemet är att Försvarsmakten vill anamma ett genusperspektiv i organisation men möts av 

ett internt och externt motstånd. Det externa motståndet är journalister som ifrågasätter 

genusvetenskapen som disciplin. Men även personer som arbetar i Försvarsmakten har svårt 

att se hur det ska gå att införa ett genusperspektiv i organisationen. Murstedts verk Students’ 

understanding of a gender perspective in social science problematiserar implementering av ett 

genusperspektiv. Murstedt skriver att när det lärs ut genusteorier så är det en pedagogisk 

utmaning. Elever reagerar på ett kursinnehåll som kommer från ett feministiskt synsätt, det 

finns ett motstånd att acceptera ett strukturellt genusperspektiv. Murstedt menar att det finns 

ett samband mellan vetenskap och manlighet, och detta är något som hindrar ett 

genusperspektiv (Murstedt et al. 2014:63-64). Om vi utgår från Murstedts tes gällande att 

införa ett genusperspektiv går det att tänka sig att integrationen av ett genusperspektiv 

kommer bli svårt för Försvarsmakten. Ytterligare problematiskt blir det för Försvarsmakten 

att anamma perspektivet på grund av att det är homogen grupp män, och detta är det ingen 

som talar om i debatten.  

 

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

Det finns enormt mycket problematik med Försvarsmaktens jämställdhet, och lösningen på 

detta är handboken enligt organisationen. Jag tror att Försvarsmakten valt att fokusera på 

lösningen, och inte den reella problematiken bakom. Detta kommer ge upphov till att 
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lösningen inte kommer få bukt med den verkliga problembilden, utan handboken kommer åt 

den synliga problematiken men inte de undangömda problemen som organisationen tampas 

med.  Nu ska handbok gender exempelvis lösa problematiken med diskriminering, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, och kvinnors underrepresentation i organisationen. 

Dessa tre aspekter hade behövt varsin problembild och sedan hade det behövts arbeta fram 

enskilda lösningar till de olika problematikerna. 

 

 

Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

Det som har framkommit i debatten är att journalister och ledarskribenter diskuterar frågan 

gällande Försvarsmaktens nya genus-satsning, och ledarskribenterna som deltar i debatten 

ifrågasätter genusvetenskapen som disciplin. Ledarskribenten Aleksandra Boscanin på 

Göteborgs- Posten sågar Försvarsmaktens handbok som innebär att ett genustänk ska 

implementeras i organisationen. Boscanin ifrågasätter genusvetenskapen, och att disciplinen 

får mer inflytande. Boscanin skriver att om det inte varit så att flera stora mediebyråer 

rapporterat om nyheten med Försvarsmaktens handbok gender hade man kunnat missta 

nyheten för satir. Boscanin skriver fortsättningsvis att i en situation där höjd 

försvarsberedskap krävs att det är absurt att det finns utrymme för en genusvetenskaplig 

satsning, och anser att det finns större problem för Försvarsmakten att ägna sig åt. Boscanin 

avslutar med att skriva att Sverige inte kan försvara sig mot externa hot med en nation av 

genusvetare, genusteorier lär inte bita på Putin. Aleksandra Boscanin ifrågasatte som tidigare 

nämnt Försvarsmaktens genussatsning och även genusvetenskapen som disciplin, och skrev 

att jämställdhet och genusteorier är två skilda ting. Jag är dock av en annan åsikt där jag tror 

att genustänk kan ge upphov till en ökad jämställdhet, även om det kan finnas svårigheter med 

att anamma ett genusperspektiv. Boscanin är dock mer orolig för att Sverige ska angripas av 

externa hot, än att förbättra arbetsmiljön för de som jobbar i organisationen. Boscanin menar 

att genusteorier inte kommer bita på Putin, men denna oro som Boscanin uttrycker för externa 

hot och Putin är relativt obefogat, då det inte finns något som pekar mot att Sverige är nära ett 

angrepp. Sverige har inte varit i krig mot en annan nation sedan 1814, däremot finns det reella 

problem för Försvarsmaktens med dess ojämställdhet inom organisationen, något 

Försvarsmaktens handbok kanske kan få bukt med. Det känns mer rimligt att diskutera de 

problem som finns internt i Försvarsmakten gällande jämställdhet än att diskutera Sveriges 

krigskapacitet gentemot Ryssland. 
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Karaktäriseras problemrepresentationen av politisering eller avpolitisering?  

Om vi ska bestämma om problemrepresentationen gällande implementeringsproblematik 

gällande genus kan karaktäriseras som politiserad eller avpolitiserad utgår jag från Wendt 

Höjers definition där tre steg måste uppfyllas. För det första måste problemrepresentationen 

bli förhandlingsbar, vilket den blir om den artikuleras på den offentliga-politiska arenan. 

Denna problemrepresentation diskuteras främst av ledarskribenter, och personer som har 

anknytning till Försvarsmakten. Frågan har dock inte fått ett stort utrymme, och det diskuteras 

inte om problematiken på en politisk dagordning. Därför uppfyller inte denna 

problempresentation steg ett, att frågan är förhandlingsbar och satt på den politiska arenan. 

Därför bör även denna problematisering karaktäriseras som avpolitiserad.  

	

4.1.6 Mäns våld mot kvinnor  
Vad är problemet, och hur representeras problemet med ojämställdhet gällande 

Försvarsmakten i den mediala debatten? 

Ett problem som representeras i debatten är problemet med sexuellt våld i konflikter som 

drabbar kvinnor runt om i världen. 

 

Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

De antaganden som ligger bakom representationen som framkommer i debatten är att flickor 

och kvinnor attackeras i krig, och används systematiskt som en medveten strategi i 

krigsföring, kvinnor används för att legitimera olika typer av våld. Detta är ett problem som 

funnits i århundranden men det är först nu man börjar arbeta med att få bukt med 

problematiken. I debatten går att läsa att mäns våld mot kvinnor, även utanför konflikter är ett 

globalt samhällsproblem. Det våld som förekommer mot kvinnor finns på olika arenor, det 

kan vara inom familjen och hemmet, i samhället och utövas eller tolereras ibland även av 

staten.  

 

 

Vad är det som lämnas kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Utrikesminister Margot Wallström menar att lösningen till denna problematik är att kvinnor 

ska få större plats vid olika förhandlingsbord, även i detta fall när det gäller sexuellt våld 

riktas tilltalet till kvinnorna, och inte till männen trots att det är män som gör att denna 

problematik finns. Maria Eriksson Baaz och Maria Stern skriver i Maskulinitet och 
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sexualiserat våld i krig och fred att lika länge som det funnits krig, lika länge har det 

förekommit våldtäkter under krig. Lika länge som detta har pågått har denna typ av 

krigsrelaterat våld ignorerats och bagatelliserats (de los Reyes et al. 2013:113). Baaz och 

Stern menar att det finns fyra olika sätt att förklara varför sexuellt våld i konflikter 

förekommer. Dels kan det förklaras ur ett biologiskt perspektiv, där problemet sitter i 

soldaternas okontrollerade libido (ibid 114). En annan förklaringsmodell till det sexuella 

våldet är inom ramen för våldsspiraler och krigets vansinne. Förklaringsmodellen belyser hur 

våld påverkar människor (ibid 116). Den tredje förklaringsmodellen är militariserade 

maskuliniteter, genom krigets diskurser tilldelas män rollen som heterosexuella, maskulina 

medborgare och soldater. Soldaterna lär sig den önskvärda formen av maskulinitet där våld, 

ordning, dominans och lydnad hyllas (ibid 119). Den sista förklaringsmodellen är våldtäkt 

som könat vapen i krig, där sexuellt våld i samband med konflikt idag ses som ett ”vapen” 

eller som en ”taktik” (ibid 120). När vi ser till dessa förklaringsmodeller till varför sexuellt 

våld finns i konflikt går det ifrågasätta Wallströms lösning till problematiken som syftar till 

att kvinnan är lösningen.       

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

Problemet med det sexuella våldet i konflikter kvarstår beskrivs det. Den lösning som 

utrikesminister Margot Wallström presenterar för att komma till rätta med problematiken är 

att kvinnan ska få större utrymme runt exempelvis förhandlingsbordet och genom detta ska 

problematiken försvinna. Som vi tidigare sett när debatten har undersökts läggs lösningen vid 

flertalet tillfällen på kvinnorna, problematiken löses med hjälp av kvinnor.  

 

Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? 

Detta är den problematik i debatten som endast diskuteras av politiker, problematiken lyfts 

inte av journalister utan det är politiker (främst kvinnliga) som upprätthåller diskussionen om 

problemet.  

 

Karaktäriseras problemrepresentationen av politisering eller avpolitisering?  

Om vi ska bestämma om problemrepresentationen gällande mäns våld mot kvinnor kan 

karaktäriseras som politiserad eller avpolitiserad utgår jag från Wendt Höjers definition där 

tre steg måste uppfyllas. För det första måste problemrepresentationen bli förhandlingsbar, 

vilket den blir om den artikuleras på den offentliga-politiska arenan. Här kan vi se att 
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utrikesminister Margot Wallström diskuterat problemet, och detta är den mest politiserade 

frågan som framkommer i debatten, och steg ett är härmed uppfyllt. När det talas om denna 

problemrepresentation i debatten pratas det aldrig om den enskilda kvinnan, eller att 

problematiken läggs på kvinnor, det är ingen enskild kvinna som görs ansvarig för mäns 

handlingar, vilket gör att steg två uppfylls. Som tidigare nämnt menar Wendt Höjer att den 

offentliga politiken kring våld mot kvinnor utmärks av olika former av avpolitisering av 

frågan (Wendt Höjer 2002:191). Wendt Höjer menar att en fråga kan vara satt på en politisk 

dagordning men trots det vara avpolitiserad om den inte formuleras i termer av kollektivt eller 

konflikt. Våld mot kvinnor måste förstås med att det är sammankopplat med maktordningen. 

Att våldet är det som upprätthåller kvinnors underordning vilket innebär en politisering av 

frågan, och konflikten mellan könen måste synliggörs (Wendt Höjer 2002:192). När denna 

problemrepresentation diskuteras beskrivs en könsmaktsordning, där mannens överordning 

över kvinnan beskrivs. Män tillskrivs även ett visst ansvar för den rådande situationen. Det 

diskuteras även att män ska lämna över makt till kvinnor vid förhandlingsbordet. Steg tre 

uppfylls även det i denna problemrepresentation, vilket betyder att denna fråga kan 

karaktäriseras som politiserad. Avslutningsvis går det att sammanfatta att endast två av sex 

problemrepresentationer karaktäriseras som politiserade vilket innebär att fyra av 

problemrepresentationerna saknar ett maktkritiskt innehåll, vilket gör att inte jämställdheten 

förs framåt, och kritiska granskningar av maktrelationerna mellan könen suddas ut, vilket är 

ytterst problematiskt. 
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4.3 Slutsatser   
Sammanfattningsvis går det att se att diskursen gällande ojämställdhet i Försvarsmakten 

problematiseras på olika vis. Det är differerande, och upprepande bilder av ojämställdhet som 

går att tolka av de olika tidsperioderna som undersökts. Det som går att konstatera är att det 

finns problematiska aspekter i debatten gällande jämställdhet. Av de problemrepresentationer 

som kunnat uttolkas av debatten karaktäriseras vissa av att vara politiserade medan de flesta 

är avpolitiserade. I Linda Ekströms avhandling Jämställdhet- för männen, arbetarklassen och 

effektivitetens skull så kommer hon fram till att frågor gällande jämställdhet kan vara knutna 

till frågor om mäns hegemoni, och gällande organisatoriska problem, något som det också har 

gått att se när debatten undersökts gällande Försvarsmaktens ojämställdhet. Genom att ha 

analyserat debatten framkommer det att frågan gällande jämställdhet är komplext och yttrar 

sig i olika problemrepresentationer. Förhoppningen med denna uppsats är att den bidrar till 

den viktiga diskussionen om jämställdhet, att diskursen inte tystnar, och att 

problemrepresentationer har synliggjorts, för det är först när problemen blir synliga de går att 

lösa.     

 

För att kunna uttala sig om hur jämställdheten faktiskt ser ut i Försvarsmakten skulle själva 

Försvarsmakten behöva undersökas, och inte debatten om den. Vidare forskning på området 

skulle kunna vara att intervjua kvinnor som arbetar inom organisationen. Ett annat alternativ 

är att man skulle kunna observera Försvarsmaktens förband för att få en uppfattning om hur 

förutsättningarna för kvinnor faktiskt ser ut i organisationen.      
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