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ABSTRACT: 

The UAV and the warrior ideal 

The fact that technological revolutions have a large impact on the way we conduct war is a 

commonly accepted fact, but is it the technological innovations themselves? Or is the way we 

perceive them? One aspect not commonly considered is the impact of gendered preconceptions. This 

study aims to explore the theory of underestimation of military technology considered feminine 

presented by Lauren Wilcox, by studying discursive presentations of the UAVs and their pilots in 

three articles. 

 

 

The results of this study are twofold. Firstly, UAVs and their crews are associated with masculine 

attributes to a low degree, although there seem to be a difference between the crew and the UAV 

itself. Secondly, the discursive approach to UAVs share similar traits with the early opinions of the 

machine gun and airplane described by Wilcox.  

 

Conclusively, this study indicates that there may be a connection between gendered attributes and 

discursive approaches to new military technology, although more research on the discursive 

discrepancy between craft and crew is required. 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Max Boot skriver i sin bok War made new: Weapons, warriors, and the course of history om 

revolutioner inom krigskonsten, där ett stort antal är direkt relaterade till teknologiska framsteg. 

Han beskriver till exempel hur nya kanoner med explosiv ammunition gjorde träfartyg 

obsoleta,1 samt hur motorfordon, såväl bepansrade som obepansrade, tillsammans med radion 

skapade förutsättningarna för samordnad, rörlig krigföring på en tidigare inte skådad nivå.2 

 

Att det finns ett samband mellan introduktionen ny militär teknik och en påverkan på den 

praktiska krigföringen är tydligt, men att det är tekniken i sig som står bakom förändringen är 

inte lika självklart. Det finns de som menar att det snarare är hur tekniken uppfattas och tolkas 

som avgör, och som antingen leder till förändringar eller motstånd mot dessa. 

 

En av de som undersöker denna aspekt på krigföring är Lauren Wilcox. I sin artikel Gendering 

the Cult of the Offensive menar hon att ett genderperspektiv kan användas för att förklara flera 

bakomliggande faktorer till hur vi motiverar våldsamma handlingar mot varandra.3 En del i 

detta är att genderrelaterade uppfattningar och förutfattade meningar om militär teknologi 

påverkar hur dess användbarhet och betydelse tolkas.4 

 

Enligt Wilcox kan användandet av ny militär teknologi och uppfattningen om dess betydelse, 

på såväl stridsteknisk nivå som högre, till stor del baseras hur väl den passar in i det manliga 

krigaridealet. Teknologi som passar in ses som ädel eller ridderlig och möter sällan motstånd, 

medan teknologi som inte passar in, som ses som defensiv eller feg, underskattas eller till och 

med motarbetas.5 De exempel som Wilcox använder för att stödja denna tes är uppfattningen 

om, och bemötandet av, militära tekniska revolutioner som taggtråden, flygplanet och 

                                                 
1 Boot, Max. War made new: Technology, warfare, and the course of history, 1500 to today. (New York: 

Gotham, 2006). S.196 
2 Boot. War made new. S.295 
3 Wilcox, Lauren. “Gendering the Cult of the Offensive”. Security Studies. Vol. 18:2 (2009). S. 220 
4 Utöver detta presenterar Wilcox två andra teorier där hon menar att nationalism kan tolkas som en 

könsrelaterad ideologi med klassiskt maskulina attribut, samt att en diskurs kallad ”protection racket” används 

för att måla upp konflikter som en heroisk verksamhet där män räddar oskyldiga kvinnor och på så sätt 

uppmuntrar konfliktsökande beteende. 
5 Wilcox. “Gendering the Cult of the Offensive”. S.221-225 
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kulsprutan, där de två senare står i fokus. Dock finns det andra möjliga förklaringar till 

underskattandet av till exempel kulsprutan, något som bland andra Daniel Kenda undersöker i 

sin avhandling Lessons learned from the use of the machine gun during the Russo-Japanese 

War and the application of those lessons by the protagonists of World War I.6, vilket öppnar 

upp för en möjlighet att pröva Wilcox resonemang. 

 

Om detta resonemang håller, om det existerar ett samband mellan genderrelaterade 

uppfattningar om militär teknologi och dess praktiska bemötande, kan detta innebära att 

beslutsfattare inom såväl det militära skrået som det politiska får ett verktyg med vilket de kan 

granska ny militär teknik och dess faktiska innebörd. Risken att historien återupprepas och att 

vi återigen springer in i den bildliga kulsprutelden skulle kunna minskas drastiskt. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse för hur genderperspektiv kan 

användas i krigsvetenskapen, i detta fall för att förstå vilken inverkan de kan ha på militära 

teknologiska framsteg. Detta görs genom att pröva Lauren Wilcox resonemang om sambandet 

mellan genderrelaterade attribut och bemötande av ny militär teknologi, med ett modernt 

exempel, i kontrast mot Wilcox egna.  

 

1.2.1. Frågeställning 

Kan Wilcox resonemang om genderrelaterade attribut användas för att förklara bemötandet ny 

militär teknik? 

 

För att kunna besvara detta formuleras underfrågan: 

 

Tillskrivs UAV:n och dess besättning maskulint kodade attribut? 

 

                                                 
6 Kenda, Daniel, “Lessons learned from the use of the machine gun during the Russo-Japanese War and the 

application of those lessons by the protagonists of World War I.” 

<https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a437022.pdf>, hämtad 2019-03-25. 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a437022.pdf
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1.3. Tidigare forskning 

UAV:er och användandet av dessa är ett relativt outforskat ämne när det gäller genderstudier, 

och med anledning av detta kommer den följande forskningsöversikten anta en bredare 

angreppsvinkel. Översikten inleds med grunden i uppsatsens forskningsapproach med Ann-

Jorunn Berg och Merete Lies artikel där själva möjligheten att tillskriva genderattribut till 

materiella ting avhandlas. Därefter följer tre artiklar som analyserar obemannade flygfarkoster 

utifrån ett genderperspektiv med något skiljande angreppsvinklar. Översikten avslutas med en 

artikel som bemöter den diskrepans som finns i skillnaden mellan bemötandet av piloter för 

obemannade respektive bemannade flygfarkoster. Även om denna artikel inte konkret 

avhandlar gender så är det perspektiv den tillför högst relevant för denna undersökning.  

 

En tidig undersökning av kopplingen mellan materiella ting och genderattribut genomförs av 

Ann-Jorunn Berg och Merete Lie i deras artikel Feminism and Constructivism: Do Artefacts 

Have Gender? Svaret på denna fråga ges i artikelns slutsats där de hävdar att mänskligt skapade 

ting, artefakter, faktiskt kan ges genderattribut i det avseende att de skapats i en omgivning och 

med ett syfte som är färgat av könsrelaterade omständigheter.7 Denna slutsats stöder de genom 

en sammanfattande analys av cirka 20 år av deras egen, såväl som andras forskning inom 

ämnena teknikutveckling, feminism och kombinationen av de båda. Berg och Lies resonemang 

öppnar möjligheten att med hjälp av genusteori inte bara studera förhållanden mellan människor 

och sociala strukturer, utan även förhållandet mellan människan och de ting hon konstruerar. 

Studier som kan leda till nya insikter i bland annat varför artefakter konstrueras på det sätt som 

de görs, vilka behov de avses tillfredsställa och varför de bemöts på ett visst sätt. 

 

En stor del av den tidigare forskningen som undersöker kopplingen mellan gender och krig 

fokuserar på hur den första påverkar den senare. Bayard de Volo vänder i sin artikel 

Unmanned? Gender Recalibrations and the Rise of Drone Warfare på perspektivet och studerar 

istället hur krigföringen påverkar hur vi ser på gender. Hon gör detta genom att analysera 

UAV:er (Unmanned Aerial Vehicle) och hur ”drönarkrigföringen” utmanar den klassiska 

                                                 
7 Berg, Ann-Jorunn & Lie, Merete. “Feminism and Constructivism: Do Artefacts Have Gender?”. Science, 

Technology, & Human Values. Vol.20:3 (1995). S.347 
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associationen mellan krig och maskulinitet utifrån tre klassiskt maskulina attribut: mod, styrka 

och kontroll över känslor.8 

Hon inleder med att analysera begreppen i sig, och deras relevans för en UAV-pilot, för att 

sedan använda begreppen som verktyg när hon undersöker bland annat fenomen som det 

kraftiga motståndet mot införandet av en medalj för UAV-piloter,9 samt det språkbruk som 

använts av piloter och bildtolkar vid en insats med civila förluster som följd.10 Slutsatsen blir 

att obemannade flygfarkoster ställer helt nya krav på dess piloter, vitt skilda från det tidigare 

maskulina krigaridealet.11 Detta till trots förstärker obemannade flygfarkoster den bild av 

användaren som ett rovdjur snarare än beskyddare (två ytterligheter i bilden av maskulinitet), 

vilket i sin tur motiverar beskyddare på den motsatta sidan. Denna onda cirkel kommer enligt 

Bayard de Volo enbart leda till fortsatt våld, snarare än en lösning på konflikten.12  

 

Mary Manjikian presenterar sin artikel Becoming Unmanned som en fallstudie som resulterar i 

två huvudsakliga, sammankopplade slutsatser: att autonoma militära system har möjligheten att 

radikalt förändra krigföringen ur ett genderperspektiv, men att så inte skett då inblandade 

befattningshavare i USA aktivt har försökt passa in den nya teknologin i redan rådande 

genderstereotyper, snarare än att tillåta utvecklingen av nya genderidentiteter. 13  Samt att det i 

nuläget är osannolikt att ny militär teknologi skulle öppna upp nya möjligheter för kvinnor inom 

det militära skrået, eller att den skulle väsentligt påverka krigets genderkonfiguration.14  

Manjikian underbygger denna slutsats genom att granska ett antal nya tekniska militära 

innovationer inom området automation och fjärrstyrda farkoster, och analysera hur dessa har 

bemötts och beskrivits utifrån ett genderperspektiv. Hon visar att trots att utvecklingen i allt 

större utsträckning minskar betydelsen för de klassiskt manliga attributen som värdesatts i 

militära kontexter, så som styrka, uthållighet etc. så fortsätter diskursen kring tekniken att 

fokusera på det maskulina, ett fokus som i vissa fall till och med verkar överbetonas som en 

                                                 
8 Bayard de Volo, Lorraine. “Unmanned? Gender Recalibrations and the Rise of Drone Warfare”. Politics & 

Gender. Vol. 12 (2016). S.56 
9 Bayard de Volo. “Unmanned?”. S.58-61 
10 Bayard de Volo. “Unmanned?”. S.65-70 
11 Bayard de Volo. “Unmanned?”. S.72-73 
12 Bayard de Volo. “Unmanned?”. S.73 
13 Manjikian, Mary. “Becoming Unmanned”. International Feminist Journal of Politics. Vol. 16:1 (2014). S.52 
14 Manjikian. “Becoming Unmanned”. S.60 
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form av kompensation.15 Med detta visar hon hur hårt socialt kodad kopplingen mellan 

krigföring och maskulinitet verkligen är. 

 

Wilcox själv utforskar krigföring med hjälp av UAV:er i en relativt ny artikel; Embodying 

algorithmic war: Gender, race, and the posthuman in drone warfare. Hon använder exemplet 

där en insats med beväpnade, obemannade flygfarkoster ledde till 23 civilas död i 

Uruzganprovinsen i Afghanistan 2010 för att illustrera den matematiska, eller algoritmiska 

metod som används för att hitta och legitimera mål för UAV:er. 16 Utöver detta behandlar hon 

också den övertro på, och därmed missanvändning av de obemannade flygfarkosternas optiska 

utrustning vid bestämmandet om huruvida det som observeras är ett legitimt mål, eller 

oskyldiga civila, i samma avseende avhandlas även den roll som affektion, ras och kön spelar. 

Wilcox pekar här på de faktorer som får en människa, i detta fallet en UAV-pilot, att tolka brist 

på synliga vapen som att vapnen då måste vara dolda för att kunna ”positivt identifiera” målen 

som legitima.17 

Fokuset i artikeln ligger som nämnt på hur gender och rasifiering påverkar de processer för 

såväl underrättelseinhämtning som beslutsfattande inom ”drönarkrigföringen”, inga 

djupgående kopplingar mellan gender och själva UAV:n eller användandet av denna görs. 

Frågan om sambandet mellan genderuppfattningar om teknologi och dess bemötande är således 

fortfarande öppen. 

 

Dave Blair fortsätter i sin artikel Ten thousand feet and ten thousand miles belysa det exempel 

som Bayard de Volo tog upp om motståndet mot en medalj för UAV-piloter, samt den 

uppenbara skillnad i bemötande som piloter för ”obemannade” farkoster ställs inför jämfört 

med piloter för traditionella bemannade flygfarkoster. Med ett fiktivt, målande exempel på en 

strid där en flygfarkost framgångsrikt understödjer en markstrid, och frågan om det verkligen 

spelar någon roll var piloten sitter som grundläggande problemformulering ifrågasätter han den 

aversion som finns mot att ge UAV-piloter samma status som vanliga piloter.18 Blair menar att 

                                                 
15 Manjikian. “Becoming Unmanned”. S.53, 56 
16 Wilcox, Lauren. “Embodying algorithmic war: Gender, race, and the posthuman in drone warfare”. Security 

Dialogue. Vol. 48:1. (2017). S.11 
17 Wilcox. “Embodying Algorithmic war”. S.22 
18 Blair, Dave. “Ten Thousand Feet and Ten Thousand Miles”. Air & Space Power Journal. Vol.26:3. (2012). 

S.61-62 



Daniel Selling 2019-04-04  

OP SA 16/19 

 

 

 

Sida 8 av 40 

 

 

det i en modern terrorbekämpande konflikt inte är någon egentlig skillnad i risk mellan att sitta 

i ett bemannat flygplan på 10 000 fots höjd, långt utanför den tänkte motståndarens vapens 

räckvidd, mot att sitta i ett kontrollrum på 10 000 miles avstånd.19 För att motverka den tidigare 

nämnda diskrepansen föreslår Blair att den traditionella sanningen att en stridsaktion definieras 

av den nivå av risk som den egna personalen utsätts för ska ersättas av begreppet ansvar. Detta 

begrepp skulle tydliggöra att stridshandlingar definieras utefter de faktiska aktionerna, och inte 

var de inblandade råkar befinna sig geografiskt. I sin slutsats refererar Blair till vad han kallar 

för ”Platform Prestige”,20 det vill säga den statusskillnad som kan observeras mellan de två 

analyserade pilotskråen. Dock går han inte in något närmre på var denna prestigeskillnad 

härstammar ifrån, något som en genderanalys av de behandlade begreppen (exempelvis 

risknivån) kan bidra med. 

 

1.4. Avgränsningar 

Det moderna exempel som kommer att analyseras är obemannade, beväpnade flygfarkoster, så 

kallade Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV). Även om det ibland görs en distinktion 

mellan UCAV och så kallade Armed Unmanned Aerial Vehicles (Armed UAV) behandlas de 

oftast som synonymer, vilket även denna uppsats kommer att göra. Utöver detta används också 

synonymen drönare, (eng. drone).  

 

Wilcox beskriver bemötandet av kulsprutan och flygplanet som en enhetlig inställning till både 

människa och maskin i kombination.21 Med anledning av detta kommer även denna 

undersökning att behandla UAV:n och dess besättning (piloter, sensoroperatörer etcetera) som 

en enhet.  

 

Obemannade flygfarkoster har med den senaste teknikutvecklingen blivit mer och mer 

lättillgängliga. Men då ”hemmabyggda drönare” inte faller in under problemformuleringen 

(vapen som statsmakters redskap) kommer denna undersökning enbart att behandla statligt ägda 

och nyttjade UAV:er. 

 

                                                 
19 Blair. “Ten Thousand Feet and Ten Thousand Miles”. S.62 
20 Blair. “Ten Thousand Feet and Ten Thousand Miles”. S.67 
21 Författarens tolkning av Wilcox. “Gendering the Cult of the Offensive”. S.222–225 
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Denna undersökning kommer att behandla ett axplock ur den tidiga diskursen kring 

obemannade flygfarkoster och dess piloter, och kommer att avgränsas till att analysera artiklar 

i offentlig media som beskriver UAV-piloter i deras yrkesroll. Denna avgränsning görs främst 

med hänsyn till undersökningens syfte, att studera bemötande av ny militär teknologi, och 

motiveras ytterligare i avsnittet Urval.  

 

1.5. Disposition 

Efter denna inledning presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund, som hämtas ur genusteorin 

och dess inblickar i att förstå klassiskt maskulint och feminint. Ur detta utvinns ett maskulint 

krigarideal, som kommer att användas som grund till analysverktyget i uppsatsens fortsättning. 

Därefter, i det tredje avsnittet, presenteras den metod som använts för undersökningen, det 

tidigare definierade krigaridealet operationaliseras till ett användbart analysverktyg. 

Undersökningens urvalsprocess och empiri presenteras, tillsammans med en källkritiska 

forskningsetiska överväganden.  

I uppsatsens fjärde avsnitt analyseras såväl den obemannade flygfarkosten som system och det 

bemötande den fått.  

Undersökningen avslutas med det femte avsnittet där undersökningens resultat sammanfattas 

och dess relevans och praktiska implikationer diskuteras. Slutligen presenteras förslag på 

fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Det genusvetenskapliga fältet är ett splittrat sådant, och denna uppsats kommer därför inte 

hämta sin teoretiska bakgrund i en enskild konkret formulerad teori, utan snarare en gemensam 

idé för vad grunden i vad frågan om kön, könsroller och genus handlar om. Den gemensamma 

tanke som kan urskiljas ur de många grenarna inom genusteorin och feminismen är 

uppfattningen om att det finns en missuppfattad, socialt skapad bild av skillnader mellan kön, 

som inte stämmer överens med de biologiska förutsättningarna men ändå har en stor inverkan 

på hur samhällen, såväl som privata relationer, är uppbyggda och fungerar.22 

 

I följande kapitel diskuteras genusteorin som vetenskaplig inriktning, gemensamma drag för de 

olika inriktningarna identifieras och den utbredda bilden av skillnaderna mellan maskulint och 

feminint sammanställs. Slutligen presenteras en sammanställd bild av det så kallade manliga 

krigaridealet. 

 

2.1. Om genusteori och feminism 

Inom genusvetenskapen finns det två huvudsakliga skolor när det gäller ursprunget till 

eventuella skillnader mellan könen. Den första av dessa är den så kallade essentialistiska, som 

menar att skillnaderna härstammar ur biologiska faktorer. Den har dock på senare tid mer och 

mer ersatts av den konstruktivistiska som menar att skillnaderna, istället för att vara naturligt 

inneboende, har skapats som ett resultat av social interaktion och struktur genom historien.23 

 

Hur denna skapade bild har förts vidare genom historien är dock omdebatterat. En logiskt 

tilltalande förklaring är den att människan formas i rollen som man eller kvinna redan från 

födseln och får, genom uppfostran och social kontext, de egenskaper som tillskrivs som 

klassiskt manliga eller kvinnliga. Dock förekommer det kritik mot denna förklaring. Raewyn 

Connells huvudsakliga motargument mot denna socialiseringsmodell är att den förutsätter att 

de lärande barnen i detta fall är helt passiva och ” […] låter genusnormerna skölja över dem”.24 

Något som i flera motbevisats i ett flertal studier som visar på ett aktivt sökande av 

                                                 
22 Författarens tolkning av Connell: Maskuliniteter & Om Genus, Gemzöe: Feminism, Goldstein: War and 

Gender. 
23 Gemzöe, Lena. Feminism. 2. Uppl. (Stockholm: Blida förlag. 2014). S.52 
24 Connell, Raewyn. Om Genus. 2. Uppl. (Göteborg: Daidalos. 2009). S.131 



Daniel Selling 2019-04-04  

OP SA 16/19 

 

 

 

Sida 11 av 40 

 

 

genusidentiteter och det enkla faktum att inte alla följer normen, alla pojkar vill inte bli 

brandmän eller astronauter och det finns flickor som är väldigt tävlingsinriktade.25 Utöver detta 

pekar Connell även på att socialiseringsmodellen förutsätter att en skillnad i egenskaper, eller 

karaktärsdrag som ett övervägande antal undersökningar, främst inriktade på mental kapacitet 

och psykologiska mönster, inte har kunnat påvisa.26 

 

För att motverka detta fokus på skillnader föreslår Connell en egen definition på genus: 

 

”Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den 

reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in 

reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala processer.”27 

 

Enligt denna definition kan genusteori ses som att avhandla det förhållningssätt som samhället 

har till uppfattade attribut hos människokroppen och de konsekvenser detta har för såväl individ 

som grupp. Ett genusteoretiskt förhållningssätt möjliggör studier och insikter i de implikationer 

som förutfattade meningar om manlighet och kvinnlighet renderar i allt från samhällsstrukturer 

till personliga relationer. 

  

2.1.1. Maskulinitet som norm 

Ett begrepp är centralt inom såväl genusteori som flertalet olika inriktningar inom feminismen: 

Hegemonisk maskulinitet. Vid första anblick kan begreppet tyckas antyda att det existerar en 

viss uppsättning (maskulina) egenskaper som är dominerande, eller allmänt vedertagna som 

just manliga. Detta är dock inte fallet. Med hegemonisk maskulinitet avses inte en särskild 

karaktärstyp, utan snarare det faktum att maskuliniteten anses hålla den dominerande, 

hegemoniska, positionen i den sociala ordningen. 28 Med denna hegemoni följer också en 

hierarki. Connell pekar på rangordningen mellan maskulint och feminint, såväl som den mellan 

olika former av maskulinitet.29 Kort sagt: Ju manligare, desto bättre. Dock bör det påpekas att 

                                                 
25 Connell. Om Genus. S.131–132 
26 Connell. Om Genus. S.86, 131 
27 Connell. Om Genus. S.25 
28 Connell, Raewyn. Maskuliniteter. 2. Uppl. (Göteborg: Daidalos. 2008). S.114 
29 Connell. Maskuliniteter. S.114 
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det som anses vara mest maskulint inte är konstant, utan är föränderligt med avseende på tid 

och kontext.30 

 

2.1.2. Egenskapernas dikotomi 

Redan för 2400 år sedan, i antikens Grekland började filosofer tänka kring manlighet och 

kvinnlighet som motsatser, en uppdelning där kvinnor är det män inte är och vice versa.31 Denna 

uppdelning ter sig vara central för den allmänt utbredda synen på hur samhällsordningen, med 

hjälp av kontraster, delar upp manlighet och kvinnlighet eller som Yvonne Hirdman uttrycker 

det med vad hon kallar för maskulinums första lag: ”[…] att vara Man är att inte vara Kvinna.”32 

 

2.2. Det maskulina krigaridealet 

Det verkar alltså finnas en allmänt utbredd uppfattning om manliga och kvinnliga attribut, men 

vad är egentligen manligt? Och vad är kvinnligt? 

 

Gemzöe nämner uppdelningen känslosamma och relationsinriktade kvinnor i kontrast mot 

rationella och självständiga män,33  och Connell nämner värdesättandet av ”[…] fysisk tuffhet, 

skicklighet i sport, heterosexualitet[…]”34 när pojkar i åldern 11 till 14 år, i en fallstudie återger 

sin syn på maskulinitet.  

 

Mike Donaldson hänvisar till Patricia Sextons framställan av maskulina normers karaktärsdrag, 

där värderingar som mod, vissa former av aggressivitet, teknologisk talang, gruppsolidaritet, 

äventyr och fysisk såväl som mental tuffhet presenteras som essentiella.35 Han nämner även 

bilden av att män helt saknar förmågan att ta hand om barn, och att närande och omvårdande 

egenskaper inte ses som manliga.36 Med den tidigare nämnda dualismen i egenskaper blir dessa 

således feminina.  

 

                                                 
30 Wilcox. “Gendering the Cult of the Offensive”. S.220 
31 Hirdman, Yvonne. Genus – Om det stabilas föränderliga former. 2. Uppl. (Malmö: Liber AB. 2003). S.35 
32 Hirdman, Yvonne. Genus. S.48 
33 Gemzöe. Feminism. S.86 
34 Connell. Om Genus. S.136 
35 Donaldson, Mike. “What Is Hegemonic Masculinity?”. Theory and Society. Vol. 22:5 (1993). S. 644 
36 Donaldson. “What Is Hegemonic Masculinity?”. S. 650 
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Med en beskrivning av maskulinitet med sådana karaktärsdrag är associationen till krig inte 

långt bort, och bland andra Connell drar parallellen till krigandet som något typiskt maskulint.37 

 

I linje med detta påvisar Joshua Goldstein att det, till trots mot de generellt accepterade 

argumenten om att maskulinitet är kontextuellt och tidsbundet, faktiskt finns gemensamma 

nämnare som spänner över såväl kulturer som tid. Han beskriver fyra gemensamma attribut 

som är kopplade till mannens roll som krigare. 

 

Det första av dessa attribut är uppvisandet av mod. En optimal krigare njuter av striden och är 

beredd att ta risker och är om situationen skulle kräva det beredd att möta en överlägen 

motståndare. Om allvarlig skada eller till och med död är nära förestående förväntas krigaren 

möta det utan att backa eller tveka.38 Goldstein beskriver här mod i det stereotypa form, 

gällande mötandet av fysiska faror som direkt kan leda till fysiska åkommor. Han nämner till 

exempel inte mod gällande att stå upp för värderingar, och/eller att gå emot gällande normer 

och riskera att utsättas för hån eller andra mer psykologiska följder.39 

 

Det andra attributet som beskrivs är uthållighet. Krigaren ska enligt detta ideal kunna utstå 

svåra omständigheter, oavsett om det gäller den omgivande miljön, brist på mat och vatten, 

eller trötthet. Här beskrivs också en fast vilja i att fortsätta kämpa, även efter att ha mött 

nederlag.40 

 

Det tredje är styrka och skicklighet. Här beskrivs krigaren som vältränad med en betoning på 

fysisk styrka, såväl som skickligt handhavande av tillgängliga vapen och verktyg. Utöver detta 

inkluderas även mentala aspekter som taktisk kompetens och planeringsförmåga.41 

 

Det sista av de fyra attributen är hederskänslan, att vara lojal mot sina kamrater och 

överordnade samt att slåss med heder och värdighet.42  

                                                 
37 Connell, Om Genus. S.82 
38 Goldstein, Joshua, S. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. 2. Uppl. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2001). S.266 
39 Författarens anmärkning. 
40 Goldstein. War and Gender. S.267 
41 Goldstein. War and Gender. S.267 
42 Goldstein. War and Gender. S.267 
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I linje med egenskapernas dikotomi, tanken på att det som är feminint inte samtidigt kan vara 

maskulint, förstärker Goldstein tanken om att krigaren tillhör det maskulina genom att påvisa 

distinktionen mellan det våldsamma krigandet och den närande, feminina omvärlden genom 

exempel från olika tidsepoker och kulturer.43 Bilden av den närande modern används flitigt i 

roller utanför det faktiska stridandet, om det så gäller sjuksystrar som tar hand om skadade 

soldater, eller en fru eller käresta som väntar hemma.44 

 

Med undantag för hederskänslan och den mentala, taktiska förmågan så ter sig de egenskaper 

som beskrivs i krigaridealet inneha ett fokus på det fysiska, om det så är fysisk styrka, 

hanterandet av fysiska redskap eller uthärdandet av svåra fysiska omständigheter. Detta 

förstärks med Goldsteins resonemang om maskulinitetens upprätthållande genom 

skambeläggning. Goldstein beskriver ett system där män som misslyckas med manlighetsprov, 

eller inte uppfyller de kriterier som nämnts ovan blir utskämda och förnedrade.45 Detta ger mer 

stöd till tesen om att modet som beskrevs ovan enbart avser fysiska faror och inte inkluderar 

mod inför risken att utsättas för sociala konsekvenser. 

 

2.2.1. Teoridiskussion 

Viktigt att beakta när man studerar genusteorin och de olika grenarna inom feminismen är deras 

starka koppling till politiken. Lena Gemzöe definierar en feminist som en person som ”[…] 

anser att 1) kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras”.46 Ett sådant 

tydligt fokus på en vilja att påverka sin omgivning medför tyvärr också en risk för ett 

egenintresse i att framställa information i en viss dager.47 Något som blir tydligt när Connells 

och Goldsteins argument jämförs. Enligt Connell är resultatet ”ingen” det absolut vanligaste i 

forskning som genomförts på skillnader mellan män och kvinnor. 48 Detta medan Joshua 

Goldstein i sin bok ”War and Gender” lägger en stor vikt vid att bland annat utreda uppvisade 

                                                 
43 Goldstein. War and Gender. S.301-321 
44 Goldstein. War and Gender. S309 
45 Goldstein. War and Gender. S.269 
46 Gemzöe. Feminism. S.16 
47 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Towns, Ann; Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. 5. 

Uppl. (Stockholm: Wolters Kluwer. 2017). S.294-295 
48 Connell. Om Genus. S.87 
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skillnader i aggressivitet och dess koppling till testosteronnivåer.49 Men med oklarheter som 

denna till trots så är genusvetenskapen ändå användbar då den ger ett perspektiv på en 

samhällsordning och ett tankesätt som annars inte avhandlas. 

  

                                                 
49 Goldstein. War and Gender. S. 143-158 
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3. Metod 

Detta avsnitt kommer att inledas med en kort presentation av undersökningens genomförande. 

Efter detta följer en kort sammanfattning av den kritiska diskursanalysmodellen som kommer 

att nyttjas under undersökningens gång, tillsammans med en operationalisering av det tidigare 

identifierade maskulina krigaridealet. Därefter följer en redogörelse för den urvalsprocess med 

vilken undersökningens empiri har insamlats, samt en presentation av det valda materialet i sig. 

Avsnittet avslutas med en kortare metod- och källkritisk diskussion. 

 

3.1. Undersökningens genomförande 

I undersökningens första steg används det maskulina krigaridealet för att studera obemannade 

flygfarkoster som system för att ge en insikt i vilken grad UAV:er och dess piloter, som 

vapensystem och militärt redskap kan beskrivas med maskulina alternativt feminina attribut. 

Detta steg ger en inledande bild av UAV:n utifrån krigaridealet, oberoende av diskursen och 

blir relevant i den avslutande diskussionen där denna jämförs med övrig empiri. 

 

Det andra steget består i att ställa UAV:n i kontrast till sin omgivning. Undersökningens 

ursprungliga ansats var här att undersöka diskursen kring UAV:n som tekniskt system, som ett 

enskilt militärt redskap isolerat från den mänskliga faktorn i form av såväl piloter som 

motståndare. En urvalsprocess konstruerades och ett antal artiklar valdes ut. Den initiala 

analysen av dessa artiklar, och liknande artiklar utanför det ursprungliga urvalet, uppvisade 

dock ett relativt objektivt förhållningssätt till UAV:n i sig. De värderingar som kunde urskiljas, 

explicita som implicita, var istället överlag kopplade till piloten, eller andra i besättningen.  

 

Med detta som stöd består undersökningens andra, och huvudsakliga steg i en diskursanalys av 

ett axplock ur offentlig media, där den analyserade texten ställs i relation till den omgivande 

sociala praktiken, här i formen av samhällets uppdelning i maskulint och feminint. Här studeras 

UAV:n som system, där människorna som styr den står i fokus, och med denna angreppsvinkel 

används krigaridealet för att studera hur UAV-piloten beskrivs, uppfattas och bemöts av det 

omgivande samhället.  
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3.2. Kritisk diskursanalys 

”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den.”50 

 

Vid första anblick kan detta uttalande te sig vara en kritik mot språkets beskrivande förmåga, 

men som meningens bisats påstår så är det just i detta avseende som språket avgör hur vi förstår 

vår omgivning och framförallt hur vi förmedlar vår egen, och tar till oss andras tolkningar av 

omgivningen. Det är med detta som stöd som diskursanalysen som metod kommer att användas 

i denna undersökning. 

 

I definitionen av en feminist som togs upp tidigare nämndes hierarkin mellan könen, och 

implicit en diskurs som framhäver rangordning mellan manligt och kvinnligt. Diskursanalys, 

och mer specifikt den kritiska diskursanalysen framstår då som ett lämpligt angreppssätt då 

dess syfte ofta framställs vara att exponera dolda maktstrukturer.51 

 

Detta kan illustreras med Faircloughs tredimensionella modell, där texten och dess grammatik 

i centrum först kopplas till en diskursiv praktik, det vill säga hur texten skapas, sprids och 

konsumeras, och sedan till den sociala praktiken, det vill säga det större sammanhanget.52 Först 

i denna tredje dimension kan analysen ge insikter i diskursens påverkan av, och inverkan på 

den omgivande sociala strukturen.53 54 

 

3.3. Krigaridealet som analysverktyg 

Det tidigare beskrivna krigaridealets fyra kategorier operationaliseras nedan till fem stycken 

egenskaper, som kan användas för klassificeringen av UAV:n som system, såväl som analysen 

av dess bemötande. I denna undersökning skiljs Skicklighet från Styrka då dessa attribut på 

grund av teknikutvecklingen inte längre är lika tätt sammankopplade – antikens soldat behövde 

                                                 
50 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 3. Uppl. (Lund: Studentlitteratur. 2012). 

S.354 
51 Bergström & Boréus. Textens mening och makt. S.373 
52 Bergström & Boréus. Textens mening och makt. S.375 
53 Bergström & Boréus. Textens mening och makt. S.377 
54 Winther, Jørgensen Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Övers. Thorell, Sven-

Erik. (Lund: Studentlitteratur. 2000). S.75 
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vara stark för att skickligt kunna hantera ett svärd eller ett spjut, detsamma gäller inte längre 

för exempelvis UAV-piloter.  

 

Mod – Undersökningen kommer att använda Goldsteins tolkning av mod där endast bemötandet 

av fysiska faror behandlas. För att detta kriterium ska uppfyllas krävs ett påvisande av 

förekomsten av risktagning, en acceptans för att utsätta sig själv för fysisk fara för att kunna 

lösa sin uppgift.  

 

Uthållighet – Såväl fysisk kondition som mental uthållighet kommer att inkluderas som två 

separata faktorer. Här avses förmågan att arbeta under en lång tid och/eller under påfrestande 

förhållanden. 

 

Styrka – Avses i denna undersökning innehålla fysisk styrka och snabbhet, i linje med 

Goldsteins beskrivning av den vältränade krigaren. Mänsklig muskulär styrka ses som mest 

relevant för detta kriterium, dock kommer även mer metaforiska tecken på styrka att inkluderas. 

Exempelvis en UAV:s förmåga att bära en vapenlast. 

 

Skicklighet – Detta attribut avses i denna undersökning inkludera förmågan att hantera vapen 

och/eller redskap, på ett förtroget sätt. Tecken på detta kan exempelvis vara krav på lång 

utbildning, eller hög teknologisk nivå. 

 

Heder – Här inkluderas både intern heder, det vill säga lojalitet mot kamrater och överordnade, 

men även hedern i bemötandet av sin fiende. Med detta avses en respekt för motståndaren och 

en strävan efter den arkaiska duellen, där båda parter slåss på mer eller mindre lika villkor.55 

 

För att den analyserad texten ska anses passa in i någon av dessa egenskaper ska det gå att 

uttyda ett explicit eller implicit beskrivande av krav på, eller uppvisande av något av 

egenskapens beskrivna karaktärsdrag. Ett övervägande uppvisande av ovanstående egenskaper 

i beskrivningar av, eller ordalag kring UAV:er och dess piloter påvisar i detta avseende en 

maskulin karaktär, medan uppvisande av motsatsen påvisar en feminin.  

                                                 
55 Författarens tolkning av Goldstein. War and Gender. 
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Denna undersökning kommer inte enbart att behandla konkret explicit användande av orden 

ovan, och dess synonymer, utan även inkludera mer metaforiska beskrivningar och tolkningar. 

 

 

3.4. Urval 

Sökningen har genomförts i databasen Mediearkivet via Anna Lindh-bibliotekets hemsida, med 

sökfraserna: ”drone pilot” och ”military drone pilot”, utan citattecken. Sökningen har sedan 

filtrerats till att endast visa engelska sökresultat i tidsperioden 2010-01-01 till 2012-12-31.  

 

Wilcox resonemang kring bemötandet av militära teknologier som kulsprutan och flygplanet är 

baserade på källor från en tidsperiod då dessa fortfarande var relativt nya innovationer. Idag, 

cirka hundra år senare, är det få som inte skulle se inkluderandet av flygplan eller kulsprutor i 

en modern försvarsmakt. De genderrelaterade uppfattningar som Wilcox tar upp verkar alltså 

ha förändrats med tiden. För att denna undersökning ska kunna pröva resonemanget om ett 

samband mellan genderrelaterade förutfattade meningar och ny militär teknik bör 

undersökningens empiri således vara avgränsat till material som behandlar UAV:n när den som 

militärt system fortfarande var relativt nytt.  

 

Det var med detta som stöd som undersökningens tidsperiod valdes. Periodens bortre gräns 

(2010-01-01) valdes på grund av den kraftiga ökning i träffresultat som sker året därpå (418 

resultat år 2011, jämfört med 206 år 2010, och 199 år 2009, vid sökning med frasen ”military 

drone pilot”). Detta medför att materialet avspeglar den grund ur vilken diskursen har sitt 

ursprung. Även om den första obemannade flygfarkosten flög åtskilliga årtionden tidigare så 

ter sig debatten kring beväpnade UAV:er fortfarande vara relativt färsk vid denna tid. 

 

Detta fokus på diskursens ursprung, och kopplingen till undersökningens syfte, att undersöka 

bemötandet av ny militär teknik, låg även till grund för valet att begränsa tidsperiodens längd 

(till tre år). Utöver detta skulle en längre tidsperiod även medföra en större mängd 

sållningsarbete då den ökade tillgängligheten på civila obemannade flygfarkoster som gör att 

mängden irrelevanta sökresultat ökar med tiden, även med inkluderandet av sökordet 

”military”.  
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Ur denna tidsperiod eftersöktes sedan artiklar som avhandlar UAV-piloter i sin yrkesroll. 

Artiklarna skulle samtliga vara av en beskrivande karaktär för att öka möjligheten att urskilja 

värderingar och implicita åsikter i texten. Ur detta valdes tre artiklar, varav två avhandlar 

samma händelse, men är publicerade av olika tidningar i olika länder. Den tredje avhandlar ett 

snarlikt ämne, men uppvisar en något annorlunda diskurs. De ytterligare insikter detta kan 

medföra diskuteras i avsnitt 3.5.2.  

 

3.5. Material 

Detta avsnitt inleds med en definition av den generiska UAV som använts för analysens första 

steg. Detta följs av en presentation av det källmaterial som använts för studien av UAV-piloter 

och dess omgivning, samt den urvalsprocess med vilken materialet valts.  

 

3.5.1. En generisk UAV 

I syfte att öka undersökningens begreppsvaliditet definieras i detta stycke en generisk 

obemannad flygfarkost som kommer att användas i den kommande analysen. Detta för att 

minska risken att fastna i detaljfrågor där datan kan variera mellan olika tekniska system, 

alternativt vara otillgänglig eller förvanskad av sekretesskäl.  

 

Den generiska obemannade flygfarkosten som kommer att användas i undersökningen är till 

huvuddel baserad på information om den amerikanska farkosten ”Predator” som återfinns i en 

rapport till den amerikanska kongressen från 2003, skriven av Elizabeth Bone och Christopher 

Bolkcom.56  

 

UAV-systemet kan sammanfattas enligt följande: en obemannad flygfarkost som fjärrstyrs av 

piloter på marken. Piloterna får såväl information i form av såväl telemetri,57 som direktsänd 

video med förmågan att visa synligt och IR-ljus. Farkosten har en räckvidd på cirka 750 km, 

men kan fjärrstyras från mycket längre avstånd än så via exempelvis satellitkommunikation. 

Farkosten kan stanna uppe i luften i cirka 24 timmar och är beväpnad med robotar motsvarande 

typen Hellfire. 

                                                 
56Bone, Elizabeth & Bolkcom, Cristopher. “Unmanned Aerial Vehicles: Background and Issues for Congress” 

(Washington DC: Congressional Research Service, The Library of Congress. 2003 S.6 
57 Information om farkostens höjd, riktning, hastighet etcetera som överförs trådlöst. 
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3.5.2. UAV:n och dess omgivning  

Gemensamt för undersökningens tre artiklar är att de samtliga handlar om UAV-piloter, varav 

en artikel behandlar den stridande rollen, och två av dem avhandlar UAV-piloten som testpilot. 

Dessa presenteras nedan i kronologisk ordning efter publikationsdatum. 

 

Undersökningens första behandlade artikel är ”Drone pilots have a front-row seat on war, from 

half a world away”, skriven av David Zucchino och publicerad i Los Angeles Times i februari 

2010. Detta reportage följer UAV-piloten Sam Nelson i dennes vardag kombinerat med att 

redogöra för det amerikanska användandet av beväpnade UAV:er i stort.58 Denna artikel ger en 

överlag positiv bild av UAV:n som system, med ett målande beskrivningar innehållande ett 

stort antal värdeord. 

 

Cirka ett år senare, i samma tidning skriver W.J. Hennigan ett reportage, ”Drone test pilot 

trainee has the right-click stuff”, om den första amerikanska testpiloten för obemannade 

flygfarkoster. Artikeln beskriver både testpilotens tidigare karriär, kommande arbetsuppgifter 

och framtiden för testpilotprogrammet i USA.59 Till skillnad från föregående artikel är denna 

mer saklig i sin framställan. Artikeln ger ett implicit mer kritiskt intryck och innehåller färre 

målande beskrivningar och värdeord. 

 

För ett ytterligare perspektiv på samma ämne kommer även artikeln ”US appoints first drone 

test pilot” skriven av Nick Allen, publicerad i brittiska The Telegraph, att analyseras. Denna 

något kortare artikel tillför ett lite mer kritiskt perspektiv, och innehåller ett proportionellt större 

fokus på testpilotens bemötande från andra, konventionella, testpiloter.60  

                                                 
58 Zucchino, David. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away”. Los Angeles Times. 

[webbplats] (2010-02-21). < https://www.latimes.com/world/la-fg-drone-crews21-2010feb21-story.html> 

Hämtad 2019-04-23. 
59 Hennigan, J. W. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. Los Angeles Times. [webbplats]. (2011-02-

09). Läst via Mediedatabasens sökverktyg <https://web-retriever-info-

com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/nextPage> Hämtad 2019-04-18 

60 Allen, Nick. ”US appoints first drone pilot”. The Telegraph. [webbplats]. (2011-03-17). 

<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8389190/US-appoints-first-drone-test-

pilot.html> Hämtad 2019-04-21. 

https://www.latimes.com/world/la-fg-drone-crews21-2010feb21-story.html
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/nextPage
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive/nextPage
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8389190/US-appoints-first-drone-test-pilot.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8389190/US-appoints-first-drone-test-pilot.html
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Strävan har varit att enbart använda Mediearkivets databas som sökmotor, för att sedan läsa 

artiklarna på respektive tidnings egna hemsida. Dock har detta inte alltid varit möjligt och då 

artikeln ”Drone test pilot trainee has the right-click stuff” inte längre gick att finna på tidningens 

hemsida, är den istället läst direkt från Mediearkivets sökfunktion. 

 

3.6. Metoddiskussion 

Diskursanalysens klassiska svagheter ligger främst i dess reliabilitet, främst då i frågan om 

intersubjektivitet då dessa undersökningar förutsätter en viss mån av tolkning i analysarbetet.61 

Detta är något som även denna undersökning behöver ta i beaktande, speciellt då även implicita 

beskrivningar och tolkningar kommer att behandlas. Det första steget i att öka undersökningens 

begreppsvaliditet är användandet av det nyligen operationaliserade analysverktyget. Detta 

verktyg ger, med konkret formulerade kategorier direkt hämtade från Goldsteins krigarattribut, 

ger ett teorinära ramverk för analysen.62  

 

Utöver ett konkret formulerat analysverktyg ökas undersökningens reliabilitet ytterligare 

genom formulerandet av de urvalskriterier som används vid sökandet efter lämpligt 

källmaterial. Med konkret formulerade kriterier och således ett snävare urval minskar risken 

för att undersökningen enbart skulle behandla artiklar som skulle vinkla undersökningens 

resultat åt endera håll. Ytterligare följder av detta diskuteras under rubriken 3.6.2 Källkritisk 

diskussion. 

 

3.6.1. Etik 

Undersökningens etiska utmaning ligger i det relativt stora utrymme för tolkning som lämnas i 

analysen. Valet att inkludera implicita och metaforiska tolkningar av den analyserade empirin 

medför ett etiskt krav på författaren att på ett transparent sätt underbygga de analyser som görs 

av studerat material.63 Detta görs genom att inkludera citat eller referat vid de diskursiva 

                                                 
61 Bergström & Boréus. Textens mening och makt. S.405–406  
62 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. S.60 
63 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. 3. Uppl. (Lund: Studentlitteratur. 2003). S.142–148 
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tolkningar som görs, något som även får en positiv inverkan på undersökningens reliabilitet.64 

65 

 

3.6.2. Källkritisk diskussion 

Eftersom det är artiklarna i sig som analyseras, inte det händelseförlopp de beskriver, så blir 

fokuset för den källkritiska diskussionen något annorlunda. Det blir här viktigare att analysera 

huruvida artiklarna kan anses representera en större, mer allmänt utbredd diskurs, snarare än 

hur tillförlitligt de beskriver det aktuella händelseförloppet. 

 

Vid första anblick kan valet av två artiklar från, inte bara samma land, utan till och med samma 

tidning antas vara skadligt för generaliserbarheten i undersökningens resultat. Detta är dock 

inte nödvändigtvis sant i detta fall. Som den kommande analysen visar kan artiklar från samma 

tidning visa två olika perspektiv inom samma diskurs, vilket visar på att diskursen kring 

obemannade flygfarkoster inte nödvändigtvis är avhängd på nation (och därmed koppling till 

den egna nationens användande av UAV:er). 

 

Detta resonemang får ytterligare stöd i analysen av artikeln ”US appoints first drone test pilot”. 

Trots att artikeln är publicerad i en engelsk tidning, och då inte har en lika nära koppling till det 

beskrivna (amerikanska) användandet av UAV:er så uppvisar den diskursiva likheter med den 

amerikanska artikeln ”Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. Med detta sagt delar 

artiklarna även ett flertal drag och citat och det är sannolikt att den brittiska reportern har använt 

den amerikanska artikeln som källa. Trots detta anses de diskursiva likheterna vara ett tecken 

på att diskursen inte nödvändigtvis är upphängd på ursprungsland. 

 

  

                                                 
64 Bergström & Boréus. Textens mening och makt. S.42–43 
65 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. S.232 
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4. Analys 

 

4.1. Obemannade flygfarkoster och krigaridealet 

I detta stycke används det maskulina krigaridealet för att studera obemannade flygfarkoster och 

dess piloter som en gemensam stridande enhet. Materialet för denna del av analysen är det 

fiktiva exemplet, den tidigare definierade generiska UAV:n. Således kommer denna analys inte 

att ta hänsyn till reella faktorer som exempelvis om piloter byter av varandra under samma 

flygpass, eller olika försvarsmakters eventuella fysiska prestationskrav för UAV-pilottjänster. 

 

Mod – Radio- och satellitkommunikation möjliggör ett långt avstånd mellan piloten och den 

UAV hen kontrollerar, distansen till själva striden förlängs ytterligare genom räckvidden på 

såväl optiska system som de vapen som används. Även om UAV-piloten möter en motståndare 

med tillräcklig luftvärnsförmåga för att kunna påverka den obemannade flygfarkosten så är 

piloten aldrig i någon direkt fysisk fara. Denna avsaknad av möjlighet till risktagning medger 

att kriteriet ej anses uppfyllt. 

 

Uthållighet – Uthålligheten att uthärda svåra fysiska omständigheter är med högsta sannolikhet 

irrelevant för piloterna som flyger från ett kontrollrum på marken. Dock kan den mentala 

uthålligheten vara relevant. Den obemannade flygfarkosten i vårt exempel har en lång 

uthållighet på 24 timmar, dock behöver inte nödvändigtvis piloten vara i närheten lika uthållig. 

Eftersom UAV:n styrs från ett kontrollrum på marken finns möjligheten för flera piloter att byta 

av varandra under flygpasset, och kravet på mental uthållighet är då beroende på flygpassens 

längd. Själva UAV:n och andra sidan uppvisar stor mängd uthållighet med en lång flygtid och 

räckvidd. Denna skillnad mellan pilot och farkost gör att kriteriet endast till del anses uppfyllt. 

 

Styrka – Då den obemannade flygfarkosten styrs elektroniskt krävs ingen fysisk styrka för 

själva manövrerandet, och eftersom piloten inte sitter i flygplanet ställs heller inga styrkekrav 

avseende hantering av g-krafter etc. Ett exempel som förtydligar detta är det Bayard de Volo 

lyfter om en UAV-pilot som, gravid i nionde månaden, flög ”med magen tryckt mot 

tangentbordet”.66 Något metaforiskt kan dock drönarens beväpning härledas till detta kriterium. 

                                                 
66 Bayard de Volo. “Unmanned?” S.57 
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UAV:n kan i detta avseende ses passa in i krigaridealet om styrkan här ses som förmågan att, 

bära tyngre, och som det ibland heter slå hårdare, och på ett mer effektivt sätt bekämpa sin 

motståndare.  Även här gör skillnaden mellan pilot och farkost att kriteriet endast till del kan 

anses uppfyllt. 

 

Skicklighet – Att flyga ett tekniskt avancerat system kräver skicklighet och utbildning, 

exempelvis tar utbildningen till UAV-pilot i amerikanska armén minst 23 veckor (utöver 

grundläggande militär utbildning).67 Detta höga krav medger att kriteriet Skicklighet uppfylls. 

 

Heder – Förmågan att under en lång tid observera människor i deras vardag för att sedan, utan 

förvarning, anfalla med hjälp av precisionsstyrda robotar med lång räckvidd gör att UAV:n tar 

ett långt kliv bort från den tidigare nämnda arkaiska duellen. Villkoren för de båda parterna i 

striden är långt från jämlika och det är inte omöjligt att den ena parten inte ens är medveten om 

kampen innan denne redan har förlorat. Detta avståndstagande från kampen på lika villkor 

medger att kriteriet inte uppfylls. 

 

Resonemanget ovan visar på att UAV:n tillsammans med dess piloter till största del inte helt 

uppfyller de kriterier som definierats i det maskulina krigaridealet. Här kan också urskiljas en 

diskrepans mellan själva farkosten och dess pilot, där piloten uppfyller färre kriterier än 

farkosten denne framför.  

 

Det enda kriterium som helt uppfylls, Skicklighet, tål även att analyseras något djupare. 

Tekniskt kunnande är ofta associerat med maskulinitet, dock tillskrivs djupare tekniska 

kunskaper och intressen ofta till hierarkiskt lägre maskuliniteter.68 Som exempel ses 

datornörden sällan som urtypen av en maskulin man.  

 

                                                 
67 “UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS OPERATOR (15W)”. GoArmy [webbplats]. 

<https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/browse-career-and-job-categories/transportation-and-

aviation/unmanned-aerial-vehicle-operator.html>. Hämtad 2019-04-17 
68 Se resonemang om hierarkier i avsnitt 2.1.1 

https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/browse-career-and-job-categories/transportation-and-aviation/unmanned-aerial-vehicle-operator.html
https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/browse-career-and-job-categories/transportation-and-aviation/unmanned-aerial-vehicle-operator.html
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4.2. UAV-piloten som krigare 

I detta stycke studeras bemötandet av, och diskursen kring UAV-piloter och de flygfarkoster 

de framför, i tre olika artiklar. 

 

4.2.1. Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away 

Ungefär en tredjedel in i artikeln återfinns ett tydligt tecken på synen på UAV-besättningen och 

krigaridealets första kriterium, Mod. 

 

“Drone crews don't put their lives at risk. Instead, they juggle vast 

streams of video and data. With briefings both before and after their 

missions, their workdays typically stretch to 10 or 11 hours.”69 

 

Stycket inleds med att kort avfärda att risktagning skulle vara aktuellt för UAV-piloter, och 

därmed stängs dörren för att passa in dem i krigaridealets första kriterium mod. Dock fortsätter 

nästa mening med att istället passa in yrket i två av idealets andra kriterium, uthållighet och 

skicklighet. Ordvalet ”jonglera” (eng. ”juggle”) tyder på att förmågan att hantera stora mängder 

information, här video och data, är något som ses som självklart för en UAV-pilot, något som 

kräver mental skicklighet. Författaren vill här även understryka den mentala uthållighet som 

krävs genom att betona piloternas långa arbetsdagar. Denna betoning på mental spänst och 

kondition fortsätter som ett återkommande tema genom resten av artikeln som exempelvis vid 

flera tillfällen nämner de ”unika” psykologiska utmaningarna piloterna ställs inför (”The 

psychological challenges are unique”),70 och den psykiska omställning som de måste göra på 

vägen till och från sin arbetsplats.  

 

“In just an hour or two, the pilot can go from a heated argument 

with a spouse to a tense radio conversation with an amped-up 

soldier pinned down by weapons fire.”71 

 

 

                                                 
69 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away. 
70 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away. 
71 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away. 
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Även kriteriet skicklighet, i avseendet att hantera mycket information på samma gång 

återkommer senare i artikeln:  

 

“As in any other cockpit, he had readouts for engine speed and 

temperature, altitude, fuel, pitch and roll angles, as well as other 

flight data.”72 

 

Ett annat genomgående tema för artikeln är det symboliska uttrycket för fysisk styrka. Uttryck 

som ”tungt beväpnad” och mindre subtila direkta beskrivningar av bestyckning i form av 

missiler och bomber används för att porträttera UAV:n som ett slagkraftigt och potent 

vapensystem.73 Även om det inte handlar om mänsklig, muskulär styrka så kan betoningen på 

UAV:ns förmåga att bära en tung vapenlast ändå tolkas som ett anspråk på att passa in 

flygfarkosten i sig i krigaridealet.  

 

Artikeln ger en överlag positiv bild till obemannade flygfarkoster och dess piloter. Framgångar 

som elimineringen av ”mer än två dussin” högre Al Qaida- och Talibanmedlemmar används 

för att utmåla systemet som effektivt och skickligt i bemärkelsen förmågan att komma åt och 

bekämpa sin motståndare. I två korta meningar efteråt påtalas de civila offer som felriktade 

attacker kan leda till och den kritik CIA:s UAV-program fått utstå.74 Detta till synes obekväma 

ämne spelas snabbt förbi och artikeln fortsätter med en målande beskrivning av användandet 

av UAV:er som framtidens krigföring ”i åldern av TV-spel och virtuell verklighet”, där piloten 

är ”lika engagerad i dödlig strid” som vilken pilot som helst, trots avståndet till slagfältet.75 

 

Att piloten är engagerad i en strid med möjlig dödlig utgång kan utläsas i ytterligare en fras: 

 

“[…]a new kind of job, one that could require him to kill another 

human being 7,500 miles away”.76 

                                                 
72 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away”. 
73 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away”. 
74 Författarens anmärkning: Denna artikel publicerades samma dag som den omtalade incidenten i 

Uruzganprovinsen i Afghanistan där 23 civila miste livet till följd av en felriktad UAV-attack. 
75 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away”. 
76 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away”. 
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Det faktum att striden kan ha en dödlig utgång är tydligt. Vad meningen dock antyder är en 

ensidighet i kampen, att den dödliga utgången bara är aktuell för den ena parten medan den 

andra sitter tryggt, ”7,500 miles” bort. Denna kamp förs alltså på långt ifrån lika villkor och här 

finns inga tecken på att eftersträva den hederfulla arkaiska duellen.  

 

4.2.2. Drone test pilot trainee has the right-click stuff 

Redan i artikelns titel kan vi finna en anspelning på olika maskuliniteter. Titeln hänvisar till ett 

senare stycke som behandlar testpiloternas avbildning i boken, och sedermera filmen, ”The 

Right Stuff”. Denna bok uppmålar testpiloter som urtypen av modiga vägvisare, som riskerar 

sitt eget liv för att testa ny teknik och bana vägen för senare, implicit mindre modiga, piloter.77 

Även om titeln här påstår att UAV-testpiloten har ”det rätta virket” så antyder den en viss 

mängd nördighet, att UAV-piloten hör till en hierarkiskt lägre maskulinitet enligt tidigare 

resonemang. Ordvitsen ”right-click” anspelar på högerklickandet med en datormus och 

sammankopplar testflygandet av obemannade flygfarkoster med att sitta framför en dator, och 

särskiljer det därmed också från riktigt flygande. 

 

En genomgående trend i denna artikel är kontrasterandet mellan UAV-piloter och 

konventionella piloter, något som blir uppenbart redan i artikelns andra mening:  

 

“Unlike his brethren who risked their lives in experimental aircraft, Air 

Force Capt. Nicholas Helms will push the limits of what unmanned 

planes can do from the comfort of a computer workstation in the 

ground.”78 

 

Här görs ett tydligt ställningstagande, Kapten Helms riskerar inte sitt liv i sin roll som testpilot 

för obemannade flygfarkoster, till skillnad från sina kollegor. Denna ståndpunkt blir än mer 

explicit senare i artikeln:  

 

                                                 
77 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
78 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
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“But he won’t be breaking any speed records or risking his life to push 

the limits of what an aircraft can do. Instead, he’ll do his test-flying from 

a computer station, safely on the ground.”79  

 

Betoningen av bristen på risktagning, det faktum att livet inte ställs på spel, är ett återkommande 

tema genom hela artikeln och visar på ett ifrågasättande av huruvida UAV-piloter passar in i 

krigaridealet. Detta blir ännu tydligare med ett citat från Billie Flynn, VD för ”the Society of 

Experimental Test Pilots”, som påstår att Helms aldrig kan vara en riktig testpilot då han inte 

sätter sig själv i någon fysisk risk.80  

 

I artikeln nämns det relativt höga antalet amerikanska obemannade flygfarkoster (57 stycken) 

som dittills hade kraschat i Afghanistan och Irak, samt att felriktade insatser med drönare har 

pekats ut ligga bakom hundratals civila skadade och dödade.81 Här pekas fingret mot designfel 

men även brister i utbildning, eller med andra ord: bristande skicklighet hos de piloter som 

framför flygfarkosterna. Detta krav på skicklighet styrks senare i artikeln med påståendet: 

 

“Having experience both in the cockpit and at the computer, he knows 

that remotely piloting planes has its own skill set, […]”82  

 

Med detta lyfter Hennigan skicklighetskraven för att flyga obemannade farkoster till något 

utöver det vanliga, något som kräver en helt egen uppsättning med förmågor och som skiljer 

sig från konventionella flygplan. När detta ställs i kontrast mot det tidigare påpekandet av 

brister i utbildning som orsak till olyckor, urskiljs ett tydligt samband till kriteriet Skicklighet i 

krigaridealet. Med en stor skicklighet kan en testpilot nå framgång, samtidigt som bristande 

skicklighet leder till att flygfarkoster kraschar eller att oskyldiga civila skadas eller dör. 

 

I artikeln nämns även den rådande teknikutvecklingen inom området, där nya flygfarkoster får 

nya motorer och utökad ”dödlig eldkraft” (”lethal firepower”).83 Båda dessa 

                                                 
79 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
80 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
81 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
82 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
83 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
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utvecklingsområden kan härledas till krigaridealet. Nya motorer, i detta fall jetmotorer som 

ersätter propellermotorer, ger bland annat längre räckvidd, alltså bättre uthållighet. Likt det 

tidigare resonemanget kring drönarnas beväpning och den metaforiska kopplingen till krigarens 

styrka kan även betoningen på dödligheten i den nya bestyckningen tyda på en vilja att passa 

in drönaren i ett krigarideal. 

 

Viktigt att beakta är att en diskurs inte bara definieras av det den inkluderar, utan även av det 

den utesluter.84 Med detta i åtanke är det värt att studera de stycken där Hennigan beskriver 

testpiloternas flygningar med konventionella strids- och skolflygplan. Helms flygningar i 

flygplanet F16 under pilotutbildningen beskrivs levande med betoning på hög hastighet och 

tävlingsinriktning. Fortsatta flygningar i skolflygplanet T-38 beskrivs än mer ingående, återigen 

med betoning på den höga hastighet, flyghöjd och de g-krafter som avancerade manövrar 

medför. Dessa beskrivningar målar implicit upp en bild av piloten som modig, som vågar pressa 

flygplanet och sig själv till det yttersta, och skicklig, som lyckas utföra avancerade manövrar 

på gränsen till vad flygplanet klarar av. Det är inte svårt att med denna beskrivning passa in 

piloten i bilden av det maskulina krigaridealet. Vad som blir anmärkningsvärt är när denna 

beskrivning ställs i kontrast mot beskrivningen av flygandet av obemannade flygfarkoster. 

Trots att testflygandet av UAV:er är huvudtemat för artikeln så avhandlas det nästan inte alls. 

De få tillfällen konkret flygande av UAV:er nämns så är det i ordalag som: ”från 

bekvämligheten i en arbetsstation på marken”, ”säkert på marken” eller att ”sitta i ett låst 

rum”.85 Diskursen ter sig alltså, i detta fall, innehålla något av ett motsatsförhållande mellan 

begrepp som ”spännande” och ”risktagning”, och flygandet av obemannade flygfarkoster.  

 

4.2.3. US appoints first drone test pilot 

I denna artikel fortsätter särskiljandet av UAV-testpiloter från deras mer konventionella 

kollegor: 

 

“Unlike his fellow high fliers Capt Helms' job will not be to scorch 

across the sky in the latest supersonic jet. Instead, he will sit at a desk 

                                                 
84 Winther, Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod. S.136-139 
85 Hennigan. “Drone test pilot trainee has the right-click stuff”. 
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exploring the limits of unmanned aerial vehicles using a joystick and 

television monitor.”86 

 

Likt föregående artikel görs här en implicit diskursiv distinktion mellan det spännande i 

konventionell testflygning och det säkra i UAV-testflygning. Bristen på risktagning, bristen på 

uppvisande av mod, används tillsammans med en anspelning på den tidigare nämnda, så kallade 

nördiga formen av skicklighet, uppvisar en tveksamhet till att koppla testpiloten till maskulina 

attribut i linje med krigaridealet. Detta fortsätter med kritiken mot UAV-testpiloten som 

framförts från Tom Wolf, författare av boken ”The Right Stuff” som menar att UAV-testpiloter 

inte kan klassas som riktiga testpiloter: 

 

“Wolfe described how many pilots died "pushing the outside of the 

envelope" in machines that "just broke," […]”87 

 

Denna nivå av risktagning, viljan att pressa människa och maskin till den gräns att maskinen 

till slut ”går sönder” med dödlig utgång är enligt Wolf något som inte är aktuellt för UAV-

testpiloter och därför inte ser dem som traditionella, implicit maskulina, piloter. 

 

Artikeln avslutas med en kort presentation av en ny typ av UAV som testats vid Edwards Air 

Force Base. Denna nya, jetdrivna flygfarkost beskrivs som snabb, med förmåga att flyga på hög 

höjd utan att synas på motståndarens radarbild.88 Denna presentation är något tvetydig gällande 

krigaridealet. Snabbheten och flyghöjden kan ses som karaktäristiskt för attributet Styrka, jmf. 

en vältränad soldat som kan springa snabbt och klara av svårare omständigheter. Stealth-

förmågan, dvs. förmågan att vara nästintill osynlig för radar, kan ses som ett tecken på 

taktikkomponenten i attributet Skicklighet, där UAV:n anpassar sitt utseende, för att motverka 

motståndarens förmåga att upptäcka denne. Detta samtidigt som osynligheten medför att 

UAV:n tar ytterligare avstånd från den arkaiska duellen, där det blir ännu svårare att slåss 

ärofullt på lika villkor. 

 

                                                 
86 Allen. ”US appoints first drone test pilot”. 
87 Allen. ”US appoints first drone test pilot”. 
88 Allen. ”US appoints first drone test pilot”. 
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4.3. Resultat 

I detta stycke sammanfattas undersökningens resultat. Gemensamma drag, såväl som skillnader 

mellan artiklarna identifieras och sammanställs utefter krigaridealets kategorier. 

 

4.3.1. Mod 

Gemensamt för de tre analyserade artiklarna är en betoning på bristen på risktagning i 

yrkesrollen som UAV-pilot. Denna yrkesroll särskiljs från det farliga och spännande i att vara 

konventionell pilot, och beskrivs istället i ordalag som ”bekvämlighet” eller ”säkerhet”. Denna 

betoning på säkerhet och avståndstagande till risker är särskilt tydlig i artikeln ” Drone test pilot 

trainee has the right-click stuff”. Särskiljandet mellan UAV-piloter och konventionella piloter 

är inte något som bara ligger i bakgrunden, utan har ett stort fokus och påtalas aktivt i samtliga 

artiklar. Med detta som grund kan UAV:n och dess piloter inte ses uppfylla krigaridealets första 

kriterium.  

 

4.3.2. Uthållighet 

Resultatet delas här upp i delkomponenterna fysisk, respektive mental uthållighet. Gällande den 

fysiska uthålligheten finns inga tecken för eller emot gällande besättningen, dock tillskrivs 

farkosten ofta detta attribut i frågan om att flyga längre sträcka, eller att vara i luften under en 

längre tid. Betoningen på mental uthållighet är dock återkommande genom de två första 

analyserade artiklarna, där kravet på mental uthållighet såväl som de mentala påfrestningarna 

på piloterna som förekommer framhålls som något extraordinärt. Denna skillnad mellan mental 

och fysisk uthållighet, samt mellan farkost och pilot gör att kriteriet Uthållighet anses vara till 

del uppfyllt. 

 

4.3.3. Styrka 

Vad det gäller ren mänsklig muskulär styrka kan varken förekomsten av, eller bristen på krav 

eller förutsättningar styrkas. Dock finns det flera tecken på att tillskriva flygfarkosten attributet 

styrka, exempelvis i fråga om förmågan att bära fler och/eller tyngre vapen, framförallt i 

artikeln ”Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away”. Denna skillnad 

mellan pilot och farkost gör att kriteriet Styrka endast anses vara till del uppfyllt. 
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4.3.4. Skicklighet 

Tecken på att UAV:n och framförallt dess besättning passar in i detta kriterium är 

återkommande genom samtligt analyserat material. Oavsett om det är krav på lång utbildning, 

särskilda färdigheter, eller målande beskrivningar av den information som piloten behöver 

hantera, så är den diskursiva betoningen på skicklighet tydlig. Därav anses UAV:n och dess 

piloter som system helt uppfylla detta kriterium. Det ska dock betonas att ”Drone test pilot 

trainee has the right-click stuff” är mer fokuserad på att framhålla det nördiga i piloternas 

skicklighetskrav, och på så sätt implicit nedvärdera denna skicklighet. 

 

4.3.5. Heder 

I två av artiklarna kan en koppling till krigaridealets sista kriterium urskiljas. Betoningen på 

avståndet mellan de stridande parterna och den antydda ensidigheten, att det är UAV-piloten 

som trycker på knappen och ”dödar en annan människa”,89 medför ett avståndstagande från 

duellen på lika villkor. Detsamma gäller för den ”stealth-förmågan” som nämns gällande ny 

teknikutveckling i ”US appoints first drone test pilot”.90 

 

Då artikeln “Drone test pilot trainee has the right-click stuff” inte behandlar UAV-piloten i en 

stridande roll, och således inte direkt avhandlar själva stridandet, väger dess brist på diskursiva 

tecken för, eller emot kriteriet Heder inte lika tungt. Därav anses Heder inte vara uppfyllt. 

 

Tabell 4.3 - Sammanställning 

Kriterium UAV enligt diskursen Generisk UAV 

Mod Uppfylls ej. Uppfylls ej. 

Uthållighet Uppfylls till del Uppfylls till del. 

Styrka Uppfylls till del Uppfylls till del. 

Skicklighet Uppfylls Uppfylls  

Heder Uppfylls ej. Uppfylls ej. 

  

                                                 
89 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away. 
90 Allen. ”US appoints first drone test pilot”. 
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5. Avslutning 

5.1. Sammanfattning och slutsatser 

Denna undersökning syftade till att pröva Wilcox resonemang kring sambandet mellan 

genderrelaterade attribut och bemötandet av ny militär teknik. Detta gjordes genom att 

undersöka ett axplock ur diskursen kring obemannade flygfarkoster och deras besättningar, med 

hjälp av ett så kallat maskulint krigarideal utvunnet ur Goldsteins teorier om klassiskt 

maskulina krigarattribut. 

 

Undersökningen visar att det aktuella axplocket ur diskursen tillskriver UAV:n attribut som 

endast till del överensstämmer med de klassiskt maskulina som definierats i krigaridealet. 

Utöver detta visar undersökningen även att diskursens bild av UAV:n som system stämmer 

överens med den inledande studien av den generiska UAV:n. Något som påvisar en 

sammankoppling mellan UAV:ns fysiska attribut och dess diskursiva.  

 

De delar som mest uppenbart inte passar in i krigaridealets kriterier, mod och heder, är även de 

Wilcox använder för att underbygga sin tes gällande bemötandet av bland annat kulsprutan och 

flygplanet under första världskriget.91 Dock visar studien att UAV:n och dess besättning till del 

passar in i krigaridealets kriterier uthållighet och styrka, samt till fullo passar in i kriteriet 

skicklighet. Detta resonemang utvecklas ytterligare nedan. 

 

5.1.1. Återkoppling till frågeställningen 

Denna återkoppling inleds med undersökningens underfråga:  

 

Tillskrivs UAV:n och dess besättning maskulint kodade attribut? 

 

Svaret på denna fråga blir Till del. Undersökningen visar att det axplock ur diskursen som 

analyserats endast tillskriver UAV:n ett av de fem attributen i krigaridealet till fullo, och två 

delvis. Med denna spridning i resultat går det inte helt att svara ja eller nej på denna fråga. Detta 

svar är dock inte så oanvändbart som det vid första anblick kan verka. Relevansen i svaret 

återfinns när det sammankopplas med resultatet av analysen av den generiska UAV:n. Eftersom 

                                                 
91 Wilcox. “Gendering the Cult of the Offensive”. S.222–225 
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den generiska UAV:ns attribut helt överensstämmer med de diskursiva kan de två resultaten 

tillsammans användas för att svara på undersökningens huvudsakliga fråga: 

 

Kan Wilcox resonemang om genderrelaterade attribut användas för att förklara bemötandet ny 

militär teknik? 

 

Även på denna fråga blir det korta svaret Till del. Som denna undersökning är utformad, med 

flygfarkost och besättning sammanfogad till en enhet, visar diskursen stora likheter med den 

generiska UAV:n gällande krigaridealet. Detta samband uppvisar liknande drag som de 

exempel Wilcox använder för att underbygga sin tes, där kulsprutans avståndstagande till 

duellen och upplevda feghet kan ha bidragit till dess underskattande. Dock beskriver Wilcox 

bemötandet av kulsprutan och flygplanet som en enhetlig inställning till både människa och 

maskin i kombination.92 Denna enhetlighet kan inte återfinnas i exemplet UAV på grund av de 

skillnader som upptäckts mellan pilot och farkost. Med andra ord krävs det ytterligare 

forskning, både just gällande denna skillnad, men även vad det gäller praktiskt bemötande av 

UAV:n, för att kunna dra några djupare slutsatser om hållbarheten i Wilcox resonemang. Båda 

dessa avhandlas under rubriken fortsatt forskning. 

 

5.2. Diskussion 

Som nämnt ovan använder Wilcox just avståndstagandet till duellen på lika villkor, samt en 

upplevd feghet som de främsta argumenten till underskattandet av, och det skeptiska 

bemötandet till bland annat kulsprutan. Att just dessa två kriterier i krigaridealet, heder och 

mod, inte heller uppfylls i denna undersökning kan anses ge stöd till Wilcox tes. Om vi 

begränsar oss till endast dessa två aspekter så kan genderrelaterade attribut användas för att 

förklara bemötandet av militär teknologi. Dock så är dessa två enbart en del i vad som här anses 

konstruera det maskulina krigaridealet, vilket både militär personal och materiel mer eller 

mindre medvetet ställs emot. Det är med anledning av detta som Wilcox resonemang endast till 

del anses kunna förklara det diskursiva bemötandet av UAV:er i detta fall. 

 

                                                 
92 Författarens tolkning av Wilcox. “Gendering the Cult of the Offensive”. S.222-225 
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Vid ett flertal tillfällen i analysen har en diskursiv skillnad mellan UAV och dess pilot 

påträffats. De tillfällen där attribut eller beskrivningar som inte stämmer överens med 

krigaridealet återfanns, var de oftare sammankopplade med piloten än flygfarkosten. Vice 

versa, när beskrivningarna passade in i krigaridealets kriterium var de oftare sammankopplade 

med UAV:n. Det verkar alltså finnas en skillnad mellan hur UAV:n, och människan som styr 

den, värderas och uppfattas. Då denna undersökning på grund av tidigare avhandlade 

avgränsningar inte använt farkosten och besättningen som separata analysenheter går det i detta 

läge inte att dra några konkreta slutsatser av denna observation. En uppdelning av dessa två i 

separata analysenheter hade kunnat ge fler intressanta insikter, men var inte möjlig med 

avseende på undersökningens empiri. En sådan uppdelning hade med aktuellt analysverktyg 

renderat ofullständiga resultat, där vissa av kriterierna i krigaridealet inte kunnat identifierats 

för piloten åtskild från farkosten och vice versa. Vilket hade lett till att undersökningen inte 

kunnat dra några konkreta slutsatser gällande riktigheten i Wilcox tes. Detta, och ytterligare 

frågeställningar som öppnas upp behandlas senare under avsnittet fortsatt forskning. 

 

Utöver detta hade analysen kunnat dra nytta av ett vidare perspektiv i empirin. Samtliga 

analyserade artiklar behandlar användaren av UAV:n, och ett inkluderande av motståndarsidans 

perspektiv hade kunnat ge en bredare, mer generaliserbar bild av diskursen kring obemannade 

flygfarkoster. Men med tanke på att den analyserade texten, trots att den avhandlar egen eller 

allierad nations UAV:er och besättningar, ändå uppvisar en diskurs som inte överensstämmer 

mer krigaridealet är det sannolikt att undersökningens resultat skulle blivit snarlika. 

 

5.3. Undersökningens betydelse för den militära professionen 

Likt genusteorins relevans för samhället ligger denna undersöknings relevans för den militära 

professionen inte i att ge ett konkret svar eller en lösning på ett problem, utan snarare att belysa 

en faktor som påverkar vårt sätt att uppfatta och bemöta vår omgivning som annars kanske går 

obemärkt förbi. Med en medvetenhet om att genderrelaterade förutfattade meningar kan 

påverka hur vi uppfattar exempelvis ny militär teknik kan risken att dess betydelse underskattas 

minskas. Denna insikt blir relevant både i det fredstida perspektivet när det gäller 

införskaffandet av ny materiel, eller bildandet av nya enhetstyper, såväl som i det krigstida när 

det gäller bedömandet av såväl egna förmågor som hotet från motståndarens. 
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5.4. Fortsatt forskning 

Denna undersökning lämnar tre huvudsakliga frågor obesvarade. Varav den första och främsta, 

identifierades i analysen av den generiska UAV:n. Redan här kunde en skillnad mellan UAV:n 

och dess pilot gällande hur väl de passar in i krigaridealet. Som diskussionen ovan nämnde 

kunde en liknande skillnad även urskiljas ur diskursen. Då denna undersökning inte analyserat 

denna skillnad något närmare blir det relevant att ställa frågan: finns det en diskursiv skillnad 

mellan bemötandet av obemannade flygfarkoster och dess besättning? En liknande 

undersökning som särskiljer människa från maskin skulle kunna rendera djupare insikter på 

området. Skulle en sådan skillnad kunna påvisas öppnas det upp för ytterligare frågor: är detta 

unikt för UAV:n eller finns det liknande skillnader mellan militär teknologi och dess användare 

i andra exempel? Om sådana skillnader kan urskiljas, finns det en möjlighet att annan militär 

teknologis betydelse nedvärderas på grund av synen på dess användare? 

 

Denna uppsats har utforskat hur obemannade flygfarkoster kan klassificeras som system och 

hur de beskrivs utefter genderrelaterade attribut. Och även om resultatet visar på en tendens att 

krigaridealets egenskaper används i diskursen, både för att framhäva och för att förminska, så 

är det svårt att dra slutsatser om några praktiska effekter av detta. För att ytterligare undersöka 

krigaridealets explicita eller implicita påverkan på uppfattningar om, och framförallt 

bemötandet av, ny militär teknik kan framtida forskning inriktas på mer praktiska företeelser. 

Med denna uppsats resonemang om maskulint och feminint som grund kan studier som 

avhandlar införandet av UAV:n som beväpnat system ge ytterligare insikter i genderattributens 

påverkan på praktiskt agerande. Mötte UAV:n motstånd? Eller togs den emot med öppna 

armar? Oavsett vilket, vilka argument användes och går de att koppla till krigaridealet? 

 

Avslutningsvis, i artikeln ”Drone pilots have a front-row seat on war” görs en anspelning på 

TV-spel och liknande teknik, en anspelning som i detta fall används i en positiv bemärkelse: 

“This is combat in the age of video games and virtual reality”93 Då denna formulering inte 

faller inom ramen för undersökningen analysverktyg har den inte inkluderats i analysen. Dock 

är den ändå intressant, dels i framlyftandet av en maskulinitet (dator-/tekniknörden) som ofta 

anses vara lägre än krigaren. Utöver detta, står det positiva ordalag meningen framförs i, i stark 

                                                 
93 Zucchino. “Drone pilots have a front-row seat on war, from half a world away. 
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kontrast mot ett av de mest flitigt använda motargumenten mot krigföring med hjälp av 

obemannade flygfarkoster: det om den så kallade ”Play-station-mentaliteten” (eng. Play 

Station-mentality).94 Denna mentalitet avser ett fenomen där UAV:ns TV-spelsliknande 

kontroller skulle medföra en känsla av overklighet, som gör det lättare för piloten att trycka på 

avtryckaren. Detta öppnar upp för vidare forskning: Existerar en sådan mentalitet? I sådana fall, 

vad har den för reell påverkan på nyttjandet av obemannade farkoster? 

                                                 
94 Bland andra: Walsh, Declan. “Leading UN official criticises CIA’s role in drone strikes”. The Guardian. 

[webbplats]. (2010-06-03). < https://www.theguardian.com/world/2010/jun/03/us-pakistan-drone-strikes> 

Hämtad 2019-05-07. 

https://www.theguardian.com/world/2010/jun/03/us-pakistan-drone-strikes
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