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Förord 
Jag vill särskilt tacka alla mina respondenter som tagit både arbetstid och fritid för att delta i 
denna studie. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Jag vill även tacka min handledare 
Elin Bjarnegård för utmärkt handledning. Till sist ett stort tack till alla er som varit med och 
gett kommentarer och tips kring uppsatsen och dess utformning.  
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Abstract  
Denna studie fokuserar på hur kvinnliga soldater och officerare upplever sina 
karriärmöjligheter och status inom den svenska försvarsmakten. Studien har även en ambition 
att bredda kunskaperna kring hur jämställdhetsarbetet inom organisationen bedrivs. Därmed 
lyder frågeställningen: Hur upplever kvinnliga soldater och officerare sin status och 
karriärmöjligheter inom den mansdominerade svenska försvarsmakten? Uppsatsen belyser 
även hur förebilder och mentorer kan påverka karriärmöjligheterna. För att undersöka detta 
har fem samtalsintervjuer med kvinnliga soldater och officerare genomförts. Tre av 
respondenterna arbetar idag inom flygvapnet och två av respondenterna arbetar i armén.  

För att analysera det uppkomna materialet har jag använt mig av Rosabeth Moss Kanter 
(1993) och Joan Ackers (1992) organisationsforskning vilken har ett särskilt fokus på 
genusrelationer. Jag har vidare analyserat hur olika typer av mentorskap kan bidra till att 
förbättra kvinnors karriärmöjligheter, detta utifrån Pia Hööks (2001) forskning. 

Denna studie påvisar att den svenska försvarsmakten fortfarande präglas av maskulina normer 
och värderingar. Dessa normer och värderingar skapar fortfarande hinder för kvinnor att 
avancera inom organisationen. De genomförda intervjuerna visar även hur kvinnor inom 
Försvarsmakten har olika förhållningssätt och strategier för att motverka dessa hinder. Det 
som tydligast framkommit i studien är att kvinnor blir sedda som symboler och att de 
fortfarande måste hävda sig inom organisationen.  

 

  

Nyckelord: Genus, Försvarsmakten, organisationsteori.  
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1. Inledning 
Sverige ses i undersökning efter undersökning som ett av världens mest jämställda länder. 
Trots det är Försvarsmakten en av de sista organisationerna som upprätthåller en maskulin 
organisationskultur i Sverige (Egnell 2014: 50). Idag består den svenska försvarsmakten av 87 
% män och 13 % kvinnor (Försvarsmaktens årsredovisning 2015 bilaga 2: 40). 
Försvarsmakten medger själv att: ’’Andelen kvinnor i de militära personalgrupperna är långt 
från den som Försvarsmakten eftersträvar’’ (Försvarsmaktens årsredovisning 2015: 87). Ändå 
påvisar Robert Egnell i sin bok Gender, Military effectiveness, And Organizational Change: 
The Swedish Model (2014) att den svenska försvarsmakten utifrån ett internationellt 
perspektiv ligger i framkant när det gäller att implementera ett genusperspektiv inom 
organisationen.  

Forskningen kring den svenska försvarsmakten och genus har från år 2000 till stor del varit 
inriktad på implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution UNSCR 1325, som syftar till 
att stärka kvinnors roll i konfliktområden. Den svenska forskningen kring UNSCR 1325 har 
främst varit inriktad på hur resolutionen påverkat de internationella insatserna Sverige deltagit 
i. Sveriges försvarsmakt har framgångsrikt lyckats implementera resolution UNSCR 1325 
genom att argumentera för att det leder till en ökad effektivitet, detta främst i de 
internationella insatserna (Egnell 2014: 50). Andra aktörer som Annika Kronsell (2012) lyfter 
också fram hur det postnationella försvaret och implementeringen av UNSCR 1325 lett till ett 
allt mer genusfokuserat försvar. 

Denna studie ämnar ta en annan väg, nämligen att undersöka hur kvinnor inom den inhemska 
organisationen upplever sin situation i den mansdominerade organisation som 
Försvarsmakten är. Detta främst utifrån de framstående genus- och organisationsforskarna 
Rosabeth Moss Kanters och Joan Ackers olika teoribildningar (Kanter 1993, Acker 1992). 
Hur har implementeringen av UNSCR 1325 påverkat organisationen på hemmaplan? Har 
kvinnors karriärmöjligheter påverkats? Upplever de att strukturella problem kvarstår? Mot 
bakgrund till detta och de senaste årens personalomställningar samt ett allt allvarligare 
omvärldsläge är det intressant att studera Försvarsmakten ur ett genusperspektiv idag.  

Historiskt sett är kvinnor en ovanlighet inom den svenska försvarsmakten. Det var först 1980 
som kvinnorna fick tillträde till den militära världen i Sverige. Idag är rekryteringen till 
Försvarsmakten helt könlös och det ställs samma krav på kvinnor och män (Engell 2014: 
109). Pliktförsvaret gjordes vilande under 2010 och idag är Försvarsmakten en organisation 
som ska rekrytera och attrahera personal själv (Proposition, 2009/10: 160). För att göra det 
behöver organisationen verka för att vara en allomfattande organisation som är öppen för alla 
oavsett kön. I den statistik som Försvarsmakten själv redovisar uppvisas problematiken med 
att rekrytera kvinnor och få dem att stanna inom organisationen. Detta trots de explicita målen 
som Försvarsmakten har i att öka andelen kvinnor (Försvarsmaktens årsredovisning 2015 
bilaga 2: 39).  

En annan intressant aspekt är att applicerandet av ett genusperspektiv gjordes med hänsyn till 
Sveriges inblandning i internationella missioner. Från och med 2016 ställs den svenska 
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försvarsmakten om till att inrikta sig på försvaret av det nationella territoriet istället för 
internationella insatser (Proposition 2014/15:109). Hur kommer det påverka arbetet med 
genusfrågor inom den svenska försvarsmakten?  

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna undersökning är att redogöra och problematisera hur kvinnliga anställda i 
försvarsmakten upplever sin situation inom organisationen. Uppsatsen har även en ambition 
att bredda kunskapen kring hur jämställdhetsarbetet inom den svenska försvarsmakten 
bedrivs. I denna studie undersöks de kvinnliga soldaterna och officerarnas upplevda 
karriärmöjligheter och status som sedan tolkas utifrån ett antal organisationsteorier (Kanter 
1993; Acker 1992; Höök 2001). Till sist undersöks även hur respondenterna ställer sig till 
mentorskap och vad det kan tänkas bidra med.  

Det leder till en frågeställning som lyder:  

Hur upplever kvinnliga soldater och officerare sin status och karriärmöjligheter inom den 
mansdominerade svenska försvarsmakten?  

1.2 Avgränsningar  
Tidigare studier har till stor del varit fokuserade på implementeringen av UNSCR 1325 och 
de internationella insatserna. Denna inomvetenskapliga lucka som innefattar organisationens 
interna arbete och individernas egna upplevelser fångade min nyfikenhet. Därmed ämnar jag 
beskriva jämställdhetsarbetet i försvarsmakten med ett fokus på de kvinnliga soldaterna och 
officerarnas status och karriärmöjligheter. Undersökningen är av tidsskäl begränsad till 
förband inom flygvapnet och armén. Jag har även valt att enbart intervjua och undersöka de 
kvinnliga soldaterna och officerarna. Detta val gjordes utifrån uppsatsens forskningsfråga och 
syfte samt med hänsyn till undersökningens tidsbegränsningen och omfattning. 

1.3 Disposition  
Uppsatsen består av sju avsnitt. I denna inledning avhandlas en inledande beskrivning, mitt 
syfte och frågeställning samt de avgränsningar jag valt i denna undersökning. Därefter följer 
ett avsnitt kring bakgrunden och den tidigare forskningen inom detta fält. Det ger läsaren en 
tydligare bild av det rådande forskningsläget och varför min undersökning är relevant. Avsnitt 
tre avhandlar den teoretiska referensramen som används för att analysera det insamlade 
datamaterialet. Teoridelen följs av ett metodavsnitt där jag går igenom de metoder jag använt 
vid insamlandet av mitt material. Till denna del tillkommer en diskussion kring de etiska 
övervägandena jag ställts inför samt en återberättelse kring hur intervjuerna i studien 
genomförts. Sedan följer ett avsnitt där jag redogör för resultatet av de genomförda 
intervjuerna. Avsnitt sex består av en analys av mitt material utifrån de teoribildningar som 
används. Slutligen avslutas uppsatsen med de övergripande slutsatserna, en kritisk diskussion 
kring arbetets gång och en uppmaning till vidare forskning.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  
Området kring genus och det militära har sedan länge varit omskrivet. Forskningen är dock 
spretig och har innefattat många olika perspektiv och kontexter. Denna studie ämnar 
undersöka och belysa hur kvinnor uppfattar sin situation inom Försvarsmakten tillskillnad 
mot stora delar av den tidigare forskningen. Därmed blir syftet med denna överblick att påvisa 
den inomvetenskapliga lucka som, enligt mig, finns rörande hur kvinnor själva uppfattar sin 
situation. Jag har även under detta område tagit särskilt fokus på den svenska forskningen för 
att påvisa varför min undersökning är relevant ur denna kontext. 

De senaste åren har den svenska forskningen till stor del varit inriktad på implementeringen 
av FN resolutionen UNSCR 1325. Robert Egnells bok Gender, Military effectiveness, And 
Organizational Change: The Swedish Model från 2014 visar att implementeringen av ett 
genusperspektiv till stor del gjordes inifrån Försvarsmakten med utgångspunkt att det leder till 
effektivare insatser under Sveriges utlandsmissioner. Egnell (2014) lyfter fram Sverige som 
ett föregångsland som kan användas som modell för andra länder vid implementeringen av 
UNSCR 1325. Författaren fortsätter med att påvisa hur implementeringen av UNSCR 1325 i 
de internationella insatserna varit god samtidigt som implementeringen på organisationen i 
Sverige varit sämre. Detta påvisas genom svårigheterna att rekrytera kvinnor, med svårigheter 
att erbjuda kvinnor goda karriärmöjligheter samt de fortsatta problemen med sexuella 
trakasserier som rapporterats. Som helhet ger dock Egnell (2014) en positiv bild av 
implementeringen av genusperspektiv i Försvarsmakten.  

En annan svensk forskare som berört ämnet kring genus i Försvarsmakten är Annika Kronsell 
som i sin bok Gender, Sex and The Postnational Defense: Militarism and Peacekeeping 
(2012) studerar den nya situationen med ett insatsförsvar istället för ett nationellt territoriellt 
försvar. Kronsell (2012) ifrågasätter ifall militära organisationer kan nå fullständig 
jämställdhet utan att förändra de rådande maskulina normerna och värderingarna. Boken har 
ett särskilt fokus på den svenska kontexten men går även in på hur detta arbete sker i övriga 
länder inom den Europeiska Unionen. Precis som Egnell (2014) menar Kronsell (2012) att 
Sverige trots allt ligger i framkant i arbetet kring genusproblematiken i de militära styrkorna. 
Detta till trots så visar Kronsell (2012) att det fortfarande finns förbättringspotential i viktiga 
områden, däribland rekrytering, i arbetet mot trakasserier och överlag de rådande normerna 
inom organisationen.  

Alma Persson är ytterligare en svensk forskare som studerat genusrelationer i den svenska 
försvarsmakten. I hennes avhandling Changing boundaries, defending boundaries: Gender 
relations in the Swedish Armed Forces (2011) från Linköpings Universitet går hon in på 
djupet kring hur genusfrågor hanteras i Försvarsmakten. Avhandlingen är uppdelad i fyra 
artiklar och är byggd på både intervjuer och etnografiska studier. Persson (2011) visar i den 
första artikeln Changing Gender Relations: Women Officers’ Experiences from the Swedish 
Armed Forces på hur kvinnor accepteras i vissa delar av Försvarsmakten medan de exkluderas 
från andra delar. Kvinnor har i detta läge två olika strategier för att bli inkluderade. De två 
strategierna är att antingen eftersträva ett genusneutralt synsätt där kvinnor blir behandlade 
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som individer och inte utifrån sitt kön. De kvinnliga officerarna med detta synsätt vill bli 
behandlade som ’’en av grabbarna’’ och därmed inkluderas i gruppen. Den andra strategin är 
att ta upp och ifrågasätta de rådande genusmönster som finns inom organisationen. Därmed 
blir den ena gruppens inkludering den andra gruppens exkludering.  

Den andra artikeln Soldiers and Secretaries: Gendered Boundary Work in the Swedish Armed 
Forces har som syfte att visa hur könsgränser dras och förändras i organisationen. Persson 
(2011) beskriver bland annat betydelsen av den ’’inre kärnan’’ inom organisationen och hur 
det leder till ’’insiders’’ och ’’outsiders’’. Dessa insiders är främst män i olika militära 
befattningar enligt Persson (2011). Artikeln fortsätter med att påvisa de problem som 
kvinnliga civilanställda inom Försvarsmakten upplever. De uppfattar det som om de är 
’’dubbelt felaktiga’’ då de är både kvinnor och civilt anställda. Detta leder till att de har 
svårare att nå karriärmässig framgång samtidigt som deras manliga kollegor inte upplever 
samma problematik. Till sist diskuterar författaren ’’den nya Försvarsmakten’’ som fokuserar 
på ett insatsförsvar och implementeringen av UNSCR 1325. Implementeringen av UNSCR 
1325 kan ses som ett paradigmskifte och hon lyfter fram hur genusfrågornas ställning stärkts 
inom organisationen men ser problematiken med att den främst har genomfört i enskilda 
internationella insatser.  

I tredje artikeln Framåt gubbar! Genus och militär praktik i ett militärt insatsförband 
undersöker Persson (2011) hur genusrelationer ter sig när ett förband förbereder sig för en 
internationell insats. Studien visar att kvinnor blir en del av kollektivet och inkluderas i 
gruppen. Gruppnormen som råder är dock starkt maskulin vilket leder till att negativa 
stereotyper befästs inom förbandet. Utöver det konstrueras kvinnliga soldater och officerare 
till komplement till deras manliga kollegor vilket visas i de uppdrag som kvinnliga soldater 
tilldelats i dem internationella insatserna. Detta har enligt Persson (2011) skett till del av 
implementeringen av UNSCR 1325.  

Den avslutande artikeln An unintended side effect of pepper spray tar sin grund i hur 
manlighet används eller inte används under militärövningar. Den handlar bland annat om män 
som utsätts för pepparsprej och hur de sedan känner sig tvungna att bygga upp sin manlighet 
igen, detta görs både preventivt och efter övningen. Någon som är genomgående i alla 
Perssons (2011) artiklar är tanken att genus ständigt skapas och återskapas.  

Genusfrågor inom det militära är ett aktuellt forskningsämne även för utländska forskare. 
Helena Carreiras verk Women in the Military and in Armed Conflict (2008) ger en bred bild 
av kvinnors situation i andra länders försvarsmakter. Carreiras (2008) bidrar själv till 
antologin med ett avsnitt om hur kvinnliga soldater från Portugal och Nederländerna upplever 
sin situation i dessa mansdominerade organisationerna. Studien påvisar bland annat hur 
kvinnor inte uppfattas som individer utan som en kollektiv grupp.  

Jag har för läsbarheten valt att skriva varje författare för sig, jag vill dock påpeka likheterna 
mellan dessa verk samt belysa hur de tillsammans tydliggör bilden av det rådande 
forskningsläget. Särskilt Kronsells (2012) forskning går att bygga samman med både Egnell 
(2014) som Persson (2011).  
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3. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt redogör jag för studiens teoretiska referensram. Uppsatsen är förankrad i fältet 
kring organisationsforskning med särskilt fokus på genusrelationer inom organisationer. Min 
uppsats utgår i stora drag från Rosabeth Moss Kanter inflytelserika Men and Women of the 
Corporation (1993) där hon påvisar och problematiserar de makt- och möjlighetsstrukturer 
som återfinns i organisationer med ojämn fördelning av män och kvinnor. Kanters bidrag till 
det organisationsteorietiska fältet är särskilt intressant för denna studie eftersom jag ämnar 
undersöka en traditionell mansdominerad organisation där kvinnorna än idag är i minoritet i. 
Även Joan Ackers (1992) forskning kring hur genus skapas inom organisationer är viktig för 
denna studie då det påvisar att genus inte enbart skapas på en strukturell nivå utan även i 
samspelet mellan människorna i organisationen. Jag belyser även olika kvinnliga strategier 
som uppkommit i organisationsforskningen samt forskningen som påvisat vikten av mentorer 
för att lyckas i arbetslivet. Till sist ställer sig även denna uppsats till det fält som menar på att 
kön är en social konstruktion och kan skapas, förändras och återskapas.  

3.1 Genus och organisationsteori  
Rosabeth Moss Kanters välkända och klassiska verk Men and Women of the Corporation 
(1993) påvisar de möjlighet- och maktstrukturer som uppstår när kvinnor verkar som 
minoritet i en mansdominerad organisation. Hon identifierar tre viktiga faktorer som påverkar 
arbetarnas beteende inom en organisation: strukturer och möjligheter, makt samt det relativa 
antalet. Just den numeriska fördelningen mellan män och kvinnor och hur den påverkar det 
sociala samspelet i organisationer är Kanters kanske främsta bidrag till forskningsfältet. 
Kanters forskning intresserar sig av organisationer med en ojämn fördelning av män och 
kvinnor. Detta leder till så kallade ’’skewed groups’’ där kvinnor ses som så kallade tokens 
vilket kan översättas till symboler inom organisationen. Detta uppstår enligt Kanter när en 
minoritetsgrupp utgör 15 % eller färre inom organisationen. Kvinnor blir i dessa fall symboler 
och representanter för alla kvinnor inom organisationen och ses inte längre som självständiga 
individer. De uppfattas därmed som ’’stand-ins’’ för alla kvinnor (Kanter 1993: 207ff). Att 
ingå i en grupp av tokens leder till flertalet negativa konsekvenser enligt författaren. Kanter 
menar ytterligare att relationen mellan minoritetsgrupper och majoritetsgrupper framträder 
utifrån tre olika riktningar: synliggörande, olikhet och assimilation. (Kanter 1993: 210f). 

Kvinnors roll som tokens inom organisationen leder till att de särskiljs från majoritetsgruppen 
och därmed synliggörs. Detta leder enligt Kanter till en utökad press på minoriteten att agera 
utifrån de referensramar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Istället för att se till 
individernas personliga egenskaper befästs de rådande sociala kategorier på gruppen. Kvinnor 
inom dessa organisationer blir behandlade som symboler för alla kvinnor och oavsett vilken 
kunskap personen besatt blev de ofta tillfrågade att tillföra en ’’kvinnas perspektiv’’ till 
organisationens olika projekt. Detta leder till att tokens inte behöver arbeta hårt för att få sin 
närvaro noterad, men hon behöver arbeta hårt för att få hennes presentation uppmärksammad 
och märkt (Kanter 1993: 214ff). Uppmärksamheten leder även till ett hårdare tryck att inte 
begå misstag då det leder till en större och oönskad uppmärksamhet. Om kvinnor gjort ett 
misstag applicerades det sedan på hela gruppen, tillskillnad från om token i fråga presterat bra 
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vilket då ses som ett undantag. Många kvinnor utryckte i Kanters studie att de ville minska sin 
synlighet inom organisationen (Kanter 1993: 213). Kvinnors synlighet inom organisationen 
medför ytterligare ett problem för dem: att de kan uppfattas som ett hot mot majoritetens 
ställning. Det uppstår en press för kvinnorna att prestera, men samtidigt inte så bra att de 
särskiljer sig mot majoriteten och ställer den i dåligt dager. Kvinnor förväntas efterleva de av 
samhället förväntade könsrollerna och om de inte gör det väntar repressalier (Kanter 1993: 
217). Till sist medför deras synlighet som minoritet och ’’outsider-stämpeln’’ att majoriteten 
inser sitt gemensamma band som ’’insiders’’ och därmed kan uppleva dem som ett hot. De 
uppfattar hotet mot deras rådande ställning vilket genererar en osäkerhet hos majoriteten 
(Kanter 1993:222).  

Den andra aspekten handlar om att olikheterna mellan minoriteten och majoriteten ofta 
överdrivs. Detta leder till att nya gränser mellan grupperna uppstår och etableras inom 
organisationen. Ofta överdrivs de maskulina strukturerna för att försvara den rådande kulturen 
inom organisationen samt för att ytterligare förstärka skillnaderna mellan grupperna. När 
gruppernas olikheter framhålls leder det ofta till att generaliserande stereotyper etableras. 
Detta leder enligt Kanter ironiskt nog till att tokens blir ett verktyg och instrument för att 
förstärka majoritetskulturen istället för att underminera den (Kanter 1993: 222f). Enligt 
Kanter har tokens två olika val i denna situation, antingen acceptera isoleringen som uppstått 
och riskera att stängas ute från olika sociala sammanhang, eller bör personen försöka bli en 
’’insider’’ och definiera sig själv som undantaget och därmed vända sig mot sin egna sociala 
grupp (Kanter 1993: 230). Denna aspekt handlar ytterst om att upprätthålla den rådande 
kulturen, detta då majoriteten blir medveten om sin kultur, normer och värderingar och ämnar 
försvara dem. Majoriteten blir därmed osäker på hur minoriteten kommer påverka 
sammanhållningen och sammansättningen inom organisationen. Det resulterar i att gruppen 
förstärker likheterna mellan sig samtidigt som de förstärker skillnaderna till de avvikande. 
Som verktyg för att förstärka den rådande kulturen, och därmed minska osäkerheten, används 
som ett exempel lojalitetstester där tokens tvingas visa uppskattning för sin position och 
därmed inte kan eftersträva att komma upp i hierarkin. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att 
kvinnor tvingas att hindra andra kvinnor, exempelvis från att avancera inom organisationen 
(vara en gatekeeper), eller på andra sätt tvingas ta avstånd från sin sociala grupp. Detta leder 
till att den rådande kulturen förstärks och etableras även inom minoritetsgruppen (Höök 2001: 
32).  

Den sista relationen Kanter presenterar handlar om att assimilera sig, alltså att ansluta sig till 
den rådande stereotypen. Detta leder enligt Kanter till ’’rollinkapsling’’ där stereotypa 
antaganden om hur män och kvinnor ska agera befästs. Tokens blir inkapslade i begränsade 
roller som medför att de får en ’’spelplan’’ att agera på, spelplanen är dock begränsad till de 
fält som kvinnor anses vara lämpade att agera inom. När väl kvinnorna begränsats till några 
särskilda jobb inom organisationen är det svårt att förändra detta. Detta har lett till problem 
för många kvinnor när de vill avancera inom organisationer. Tokens får ofta hantera 
situationen med ’’status leveling’’ då de får anpassa sina roller utifrån förväntningarna från 
majoriteten (Kanter 1993: 230ff). Rollen som token inom organisationen leder ofta till 
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stressande situationer som kännetecknas av motsägelsefullhet och kluvenhet för personerna. 
Detta leder ofta till att den rådande mansdominansen förstärks. Rollinkapslingen tenderar 
också att medföra låg risk- och konservativa beteenden bland tokens. Tokens upplever ofta att 
det är lättare att acceptera de stereotypa rollerna än att bekämpa dem. Att de accepterar 
rollinkapslingen och medföljande begränsningar kan se till att hålla nere antalet kvinnor i 
toppen av organisationer. Slutsatserna som kan dras är att detta leder till försämrade 
karriärmöjligheter för personerna inom minoritetsgruppen (Kanter 1993: 236).  

Kanters forskning kring genus inom organisationer kopplar jag samman med ytterligare en av 
de mest inflytelserika genus- och organisationsforskarna - Joan Acker. Acker tillhör de 
teoretiker som anser att kön är en social konstruktion som genom sociala strukturer och 
processer ständigt görs om (Acker 1992: 250). I artikeln Gendering Organizational Theory 
(1992) beskriver Acker fyra olika processer som reproducerar genus inom organisationer. Den 
första processen Acker beskriver är hur genushierarkier produceras och därmed skapar 
könssegregeringar inom organisationen. Det kan innefatta lönebildning, ansvarsfördelning 
eller olika maktstrukturer som gör att män och kvinnor skiljs åt och därmed skapas 
strukturella mönster inom organisationen. Den andra processen innefattar symboliska 
skeenden som handlar om vilka diskurser som finns inom organisationen. Det kan innefatta 
både interna och externa symboler som används för att belysa organisationens värderingar. 
Det kan göras genom språk och bilder eller genom den diskursiva process som används för att 
föra fram organisationens budskap. Här framkommer den ’’framgångsrika mannen’’ som 
norm, Acker menar att synen organisationerna vill framhäva alltid bär spår av maskulinitet 
och sexualitet. Männen uppfattas både internt och externt som effektiva, starka och 
beslutsamma. Den tredje processen berättar om hur genus reproduceras i interaktionen mellan 
olika individer. Denna process befäster förhållanden mellan över- och underordnade samt 
belägger vem eller vilka som inkluderas respektive exkluderas inom organisationen. Acker 
visar på att denna process främst går ut på att främja männen i gruppen. Den fjärde och sista 
processen innefattar de personliga identiteter som konstrueras inom organisationen. De 
konstrueras utifrån individernas kunskap och förståelse av genus i organisationen. Detta 
hjälper till att bibehålla de redan befästa könsrollerna inom organisationen. Till sist beskriver 
även Acker, i enighet med Kanter (1993), riskerna med att det befäst typiskt kvinnliga jobb 
inom organisationen (Acker 1992: 252ff).  

Att sammanslå Kanter (1993) och Ackers (1992) teoribildningar passar utmärkt då de 
tillsammans belyser situationen kvinnor kan uppleva i mansdominerade organisationer. Acker 
(1992) är ett bra tillägg till Kanter (1993) då det tydligt påvisar att genusrelationer är något 
som ständigt reproduceras inom organisationerna. Denna ständiga reproduktion medför att de 
mönstren som Kanter (1993) påvisar kan uppstå.  

3.2 Kvinnliga strategier och förhållningssätt inom organisationer 
Ett flertal studier har visat att kvinnliga chefer och anställda ofta tvingas hantera motstridiga 
förväntningar kring deras roller i organisationer. I början av 90-talet utvecklades en teori 
kring kvinnliga strategier inom organisationer som innefattade ’’blending in’’- eller 
’’claiming a rightful place’’-strategin. Den mest förekommande strategin var ’’blending in’’ 
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som innebär att anpassa sig efter den rådande strukturen samt försöka minimera betydelsen av 
kön. Strategin handlar om att balansera ens kvinnlighet och de genusrelaterade normerna 
kring vad som är manligt och kvinnligt tillsammans med att uppträda tillräckligt 
professionellt. Detta skulle minimera betydelsen av sexualitet och kön inom organisationen. 
Claiming a rightful place är mer ovanlig och är en strategi där kvinnor aktivt gör motstånd 
mot mansdominansen inom organisationen. Andra teoretiker har identifierat fyra olika 
strategier för kvinnor att hantera sin roll inom organisationer. Den första är en könsneutral 
strategi som kan liknas vid ’’blending in’’ och handlar om att minska betydelsen av genus och 
kön i organisationen. Här dämpas allt som har med den kvinnliga könstillhörigheten. Detta 
leder till att de ofta blir bedömda och sedda som kompetenta chefer och anställda. Denna 
strategi kan dock även få negativa konsekvenser då de anses förneka sin kvinnlighet, vilket 
både män och kvinnor uppfattar som negativt. Det andra förhållningsättet ser 
mansdominansen enbart som något relativt som är kopplat till andelen män och kvinnor inom 
organisationen. Den tredje strategin försöker se de fördelar som en minoritetsposition kan 
medföra, detta för att personens självkänsla ska hållas intakt. Denna strategi leder till att 
befästa idén om att det finns ett typiskt kvinnligt ledarskap vilket ofta leder till att kvinnor 
uppfattas som sämre chefer. Den sista strategin, omvärldensstrategin, kan ses som en 
feministisk strategi där kvinnor är medveten om de rådande makt- och könsstrukturerna i 
samhället. Kvinnorna härleder sin situation från omvärlden istället för från sin egen person. 
Denna strategi kan liknas vid ’’Claiming a rightful place’’ och innefattar att bryta mot 
könsordningen och kräva sin plats. Detta kan leda till negativa effekter då strategin ofta 
utlöser ett aktivt motstånd (Höök 2001: 36ff).  

3.3 Betydelsen av mentorsprogram  
Både formella som informella mentorsprogram har inom organisations- och 
ledarskapsforskningen lyfts fram som särskilt betydelsefulla för karriärmöjligheterna. Flera 
studier har påvisat att personer som ingår i mentorskapsrelationer har större möjligheter att 
avancera inom arbetslivet, får en bättre löneutveckling samt att personer får ett större 
erkännande för sitt arbete. Forskningen har även påvisat att det är svårare för kvinnliga 
medarbetare att etablera dessa typer av mentorsrelationer än det är för manliga medarbetare. 
Detta förklaras utifrån flera olika faktorer där en anledning som tas upp är att kvinnor inte 
ingår i de ’’rätta’’ nätverken och därmed inte får en kontaktyta till potentiella mentorer. En 
annan anledning som tas upp är att kvinnors synlighet inom mansdominerade organisationer 
avskräcker eventuella mentorer. Andra faktorer förklaras av rådande fördomar kring kvinnliga 
chefer och ledare, så som att kvinnor saknar det nödvändiga självförtroendet, aggressiviteten 
och ledaregenskaperna för att klara av de positionerna. Slutsatsen av detta blir att kvinnor får 
det svårare att rekryteras till högre positioner samt att deras förståelse för 
organisationskulturen minskar (Höök 2001: 84f). För att mentorskapsprogram ska bli 
framgångsrika krävs att både mentorerna och deras ’’elever’’ är väl utvalda. Organisationer 
som tillämpat detta har påvisat fler kvinnor på högre positioner (Höök 2001: 87).  
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3.4 Operationalisering utifrån det teoretiska ramverket  
I denna del ska jag påvisa hur den teoretiska bakgrunden används i denna studie. Jag har i 
denna studie valt att inrikta mig på hur kvinnliga soldater och officerare ser på sina 
karriärmöjligheter, status, syn på mentorskap och förebilder samt deras olika strategier inom 
organisationen. Det gör jag genom att operationalisera den teoretiska bakgrunden till mitt 
frågeformulär.  

Delområdet karriärmöjligheter inleddes med en större generell fråga kring hur respondenterna 
överlag upplevt sina karriärmöjligheter, detta för att få en övergripande förståelse för hur de 
upplevt sin tid i organisationen. Sedan följde smalare frågor som var tydligare kopplade till 
den teoretiska bakgrunden. Ett exempel på det är frågan ’’Har du upplevt det som att det finns 
någon speciell position inom Försvarsmakten som blivit märkt som kvinnlig?’’ vars bakgrund 
ligger i att Kanter (1993) påvisade risken för assimilering. Risken för att fastna i ett ’’fack’’ 
tar även Acker (1992) upp i hennes forskning. Kanter (1993) visar ytterligare hur tokens 
själva blir ett redskap för att befästa de rådande maskulina värderingarna och normerna. Detta 
undersökte jag bland annat med underfrågan ’’Har du anpassa dig och förändra ditt beteende 
till rådande normer?’’. Detta menar jag även går att koppla ihop med Acker (1992) som 
påvisat att dessa rollförväntningar skapas och reproduceras varje dag. Under delområdet 
karriärmöjligheter ställdes även en rad andra frågor (se frågeformulär) för att ytterligare 
utveckla bilden av deras verklighet, detta utifrån teoribildningarna samt vad tidigare forskning 
påvisat.  

Under delområdet status och strukturer undersöks delar av Kanters (1993) teoribildning. En 
relativt ledande fråga som användes var ’’Kan du som kvinna bli en symbol för övriga 
kvinnor inom organisationen tror du?’’. Viktigt att påminnas är att denna fråga ställdes efter 
att en rad andra frågor ställts och många respondenter hade då redan berört detta ämne 
självmant. Till denna fråga finns det en klar koppling till Kanters (1993) teoribildning då hon 
tydligt diskuterar hur kvinnor inom dessa organisationer (organisationer som har minoriteter 
som består av 15 % eller färre) blir ’’stand-ins’’ för alla kvinnor. Denna typ av symbolik leder 
till att befästa de rådande sociala kategorierna på gruppen. Detta undersöks bland annat med 
frågan ’’Vad tror du att du som kvinna förväntas tillföra organisationen?’’ och tydliggörs i en 
underfråga kring om de förväntas tillföra ett ’’kvinnligt perspektiv’’. Ytterligare undersöker 
jag om respondenterna upplevt att de granskas hårdare och vad det leder till. Detta är tydligt 
sammankopplat till Kanter (1993) som visade att tokens tenderar att ha högre press på sig att 
inte göra misstag och ifall de gör det leder till det till större konsekvenser. Denna del 
undersöktes med frågan ’’Tror du att du som kvinna granskas hårdare än män inom 
organisationen?’’. Till sist är det även viktigt att undersöka hur respondenterna upplever 
situationen från både män och kvinnor inom organisationen. Kanter (1993) skriver om att 
tokens situation som ’’outsiders’’ gör att majoritetsgruppen tydliggör sina gemensamma band 
och kan uppleva tokens närvaro som ett hot. Detta undersöktes bland annat med frågan ’’Hur 
har det varit för dig att komma in och arbeta i en manlig organisation?’’ med efterföljande 
underfrågor kopplat till ämnet. För att studera kvinnliga anställdas status i organisationen har 
jag även med ett avsnitt kring hur genusperspektivet inom organisationen ser ut idag. Här 
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lyftes bland annat en fråga som ’’Har du eller vet du någon som upplevt trakasserier på grund 
av sitt kön?’’  

En central del jag studerar är hur förebilder och mentorer kan påverka karriärmöjligheterna. 
Detta utifrån den forskning som Höök (2001) bedrivit inom fältet. Höök (2001) beskriver hur 
förebilder och mentorer är en bidragande orsak till utökade karriärmöjligheter. Detta 
undersökte jag med frågor kring om de haft mentorer eller förebilder och hur de upplever att 
det påverkat dem. Ett exempel på det är frågan ’’Har du själv haft någon förebild inom 
försvarsmakten?  

Till sist undersöker jag vad kvinnor kan ha för strategier eller förhållningsätt inom en 
organisation som Försvarsmakten. Teoretiskt diskuterar både Acker (1992) och Höök (2001) 
dessa frågor och utifrån det har jag försökt att operationalisera ämnet. Även här blev frågan 
’’Har du behövt anpassa dig och förändra ditt beteende till en rådande norm?’’ viktig, detta då 
det tydligt kan urskilja vilken strategi respondenten väljer. Även frågan ’’Har du känt ett 
behov och därmed kunnat kritisera maskulina kulturer och normer i organisationen?’’ är 
operationaliserad från dessa två teoretiker.  
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4. Metod  
I detta kapitel redogör jag för tillvägagångssättet av undersökningens materialinsamling. 
Kapitlet består även av reflektioner och motiveringar till de olika val som genomförts samt en 
presentation av studieprocessen och analysmetoden. Till sist diskuterar jag de olika etiska 
överväganden som jag ställts för i studien. Den metodologiska delen bygger till stora delar på 
’’Metodpraktikan’’ av Esaiassion et al (2012), ’’Att fråga och att svara’’ av Teorell och 
Svensson (2007) samt’’ Samhällsvetenskapliga metoder’’ av Bryman (2008).  

4.1 Val av metod 
Jag har i denna studie valt att använda mig av en kvalitativ metod där jag använt mig av 
samtalsintervjuer för att samla in mitt datamaterial. Metodval är alltid en komplicerad fråga 
där olika typer av metoder måste ställas mot varandra. Då syftet med min undersökning är att 
öka förståelsen för hur kvinnligt anställda inom Försvarsmakten upplever sina 
karriärmöjligheter och status inom organisationen passar en kvalitativ metod väl in. Detta då 
den ger mig möjligheten att studera hur de kvinnligt anställda soldaterna och officerarna 
förstår sin verklighet utifrån deras eget perspektiv (Teorell & Svensson 2007: 11). Därmed 
blir nästa stora fråga vilket tillvägagångsätt som ska användas för att studera dessa fall. Jag 
har valt att använda mig av samtalsintervjuer då de ger mig dem bästa möjligheterna att 
studera hur respondenterna själva upplever sin situation. Samtalsintervjuer ger även 
möjligheten till uppföljning av svar samt möjligheten att registrera svar som är oväntade 
(Esaiasson et al 2012: 251).  

Kvalitativa undersökningar har ofta en hög validitet, vilket innebär att det som mäts också är 
det som undersökningen syftar att mäta, samt saknar vanligtvis systematiska mätfel. Den 
kritik som främst uppstår kring kvalitativa studier rör reliabiliteten och generaliserbarheten 
vilka kan ses som låga (Teorell & Svensson 2007: 57ff). Mot detta finns det såklart 
invändningar som menar på att det är en falsk föreställning att forskaren som bedriver denna 
typ av studier menar att slutsatserna är helt generaliserbara. Varje enskild forskare måste 
bedöma de olika kriteriernas relevans för sin studie (Bryman 2008: 76f).  

Samtalsintervjuerna är upplagda efter ett semistrukturerat frågeformulär där ett antal 
huvudteman följdes med efterföljande underfrågor. Fördelen med semistrukturerade intervjuer 
är dels att respondenterna ges större frihet att själva formulera och berätta om sina 
erfarenheter och åsikter, men det medför också att jag som intervjuare ges möjlighet att styra 
intervjuerna beroende på vilka svar som ges (Teorell & Svensson 2007:89f). 
Semistrukturerade intervjuer ger alltså en stor flexibilitet kring vilka frågor som ställs samt i 
vilken ordning de ska ställas. Detta kan leda till en bättre rytm och följsamhet i intervjuerna 
vilket i slutändan leder till ett bättre material (Bryman 2008: 413ff). Semistrukturerade 
samtalsintervjuer är även bättre när svåra och komplicerade frågor berörs och ibland måste 
förklaras eller upprepas (Esaiasson et al 2012: 235). Frågeformuläret är utformat utifrån den 
frågeställning och teoribildning som finns inom området. Inspiration har lyfts in från den 
redan existerande forskningen. Det är enligt Metodpraktikan (2012) ett väl fungerade sätt att 
formulera bra frågor och visar på kumulativt arbete (Esaiasson et al 2012: 241f).  
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Något som måste beaktas vid användning av intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. 
Intervjuareffekten innebär en oönskad effekt mellan respondent och intervjuare där 
respondenten påverkas av intervjuaren. Denna påverkan kan ske både medvetet och 
omedvetet och är något som måste betänkas när intervjun genomförs. Jag drar dock samma 
slutsatser som författarna till Metodpraktikan (2012), nämligen att den mest lämpliga metoden 
trots allt är personliga intervjuer i detta fall. Trots att intervjuareffekten är problematiskt ger 
samtalsintervjuer mig som författare möjligheten att ställa komplicerade och svåra frågor, det 
ger mig möjligheten att ställa följdfrågor, det ger respondenterna själva möjligheten att 
formulera sina svar och åsikter vilket som helhet leder till ett bättre slutresultat (Esaiasson et 
al 2012: 235f).  

4.2 Urval av respondenterna  
Jag har gjort ett strategiskt urval av respondenter till denna undersökning. Det strategiska 
urvalet gick ut på att jag enbart valde kvinnligt anställda vid två grenar inom Försvarsmakten. 
Respondenterna är sedan utvalda så att olika befattningar, arbetslivserfarenhet, åldrar och 
utbildningsbakgrund tas med. Jag har valt att följa råden att välja främlingar för mig, ett litet 
antal samt personer som inte är subjektiva experter vilket presenteras i Metodpraktikan 
(2012). Detta eftersom det kan uppstå problem med den vetenskapliga distansen vid intervjuer 
med bekanta. Att enbart välja ett fåtal respondenter hade dels att göra med undersökningens 
begränsade omfång och tid, men det är även ihopkopplad med frågan om hur många som 
krävs för att teoretisk mättnad ska uppnås. Där är min uppfattning att en mättnad trots allt har 
uppstått i undersökningen. Det sista rådet handlade om att jag inte valde ut och intervjuade 
personer som arbetar med jämställdhetsfrågor inom försvarsmakten då deras svar och 
värderingar kan ses som subjektiva i dessa frågor (Esaiasson et al 2012: 259). 

4.3 Presentation av respondenterna  
’’Hanna’’ 

Hanna som är i 30-årsåldern verkar inom flygvapnet i den svenska försvarsmakten. Hon har 
cirka tio års erfarenhet från Försvarsmakten och har haft flera olika positioner inom 
organisationen. Hanna har bland annat verkat på en utlandsmission och har även testat på 
civila studier där fördelningen mellan män och kvinnor var ojämn. 

’’Anna’’ 

Anna som är i 50-årsåldern verkar även hon inom flygvapnet. Anna har över 30 års erfarenhet 
av den svenska försvarsmakten och har verkat både inne i Försvarsmakten som organisationer 
utanför. Anna är idag civilt anställd inom försvarsmakten men har en lång karriär som militär.   

’’Lovisa’’ 

Lovisa är i 20-årsåldern och arbetar inom armén i den svenska försvarsmakten. Hon har en 
drygt treårig karriär och arbetar idag som gruppchef. Lovisas ingår i ett förband där 
fördelningen av män och kvinnor nästan är helt jämställd.  
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’’Eva’’ 

Eva är i 35-årsåldern och är även hon verksam inom flygvapnet. Hon har en drygt 15-årig 
karriär inom den svenska försvarsmakten och har innehavt flera olika chefspositioner inom 
organisationen. Eva har idag en central roll inom det kvinnliga nätverket på hennes 
förläggning.   

’’Karin’’ 

Karin är i 25-årsåldern och har en drygt sexårig bakgrund i den svenska försvarsmakten. 
Karin är idag verksam inom armén men hennes karriär startade inom marinen, där hon var 
verksam under några år. Karin har relativt nyligen genomfört den treåriga 
officersutbildningen.  

4.4 Etiska överväganden  
Vid forskning är det alltid viktigt att ta hänsyn och göra etiska överväganden. Därför har jag i 
denna undersökning utgått från de forskningsetiska principer som utformats av 
Vetenskapsrådet för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap (2002). De har 
framställt fyra stycken huvudkrav, det första är informationskravet som innebär att de som 
deltar i undersökningen är medvetna om studiens syfte och deras roll som respondenter. Det 
andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna samtycker till att delta i 
undersökningen och att de vet att de när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte 
svara på frågor om de tycker att dem är olämpliga. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet 
och innefattar att jag informerar respondenterna om att jag iakttar sekretess och deras 
uppgifter förvaras på ett sådant sätt att inte utomstående kan ta del av deras uppgifter. Det 
fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som lämnas till mig 
enbart används till detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002: 6-14).  

Jag har erbjudit mina respondenter att läsa transkriberingar eller citat från intervjuerna och 
låter dem ta del av det slutgiltiga resultatet. Alla respondenter har erbjudits att vara anonyma 
och då flertalet av mina respondenter valt detta kommer jag för enlighetens skull anonymisera 
alla respondenter i undersökningen. Samtliga respondenter i undersökningen godkände även 
att jag spelade in intervjuerna.  

4.5 Genomförandet  
Först och främst valde jag att vända mig till de befintliga kvinnliga nätverken (NOAK) som 
finns inom försvarsmakten på de geografiska platser jag hade möjlighet att besöka. NOAK-
nätverken hjälpte mig att gå ut med information, i form av ett e-mail som beskrev 
undersökningens syfte, till kvinnliga soldater och officerare och därefter fick jag kontakt med 
respondenterna. Mina intervjuer har skett på flera olika platser i Sverige men främst på 
respondenternas arbetsplatser. Jag lät respondenterna själva välja plats för att de skulle känna 
sig bekväma med situationen. Intervjuerna hölls främst på respondenternas kontor i lugn och 
ro, medan en intervju genomfördes på ett närliggande café (Esaiasson et al 2012: 268). En 
intervju hölls, på grund av tidsbrist från respondenten, över telefon. 
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Precis som tidigare nämnt använde jag mig av ett frågeformulär, som finns som bilaga till 
denna uppsats, där frågorna dock kunde variera utifrån hur samtalen tog sig. En annan viktig 
aspekt jag vägde in var att skapa en situation där samtalet var dynamiskt och levande vilket 
slutligen leder till att intervjupersonerna blir motiverade att berätta om sina erfarenheter och 
åsikter. Frågeformuläret var uppdelat i olika teman och intervjuerna inleddes med ett par 
uppvärmningsfrågor innan de tematiska frågorna följde. De tematiska frågorna handlade om 
att få respondenterna att själva berätta om sina erfarenheter med en sådan liten påverkan av 
mig som intervjuare. De följdes sedan av uppföljningsfrågor som användes för att få mer 
utförliga och detaljerade svar från respondenterna. I några av intervjuerna använde jag mig 
även av direkta frågor för att tydliggöra respondentens åsikter (Esaiasson et al 2012: 264f). 
Intervjuerna tog mellan 45 minuter till en timme att genomföra. Vid intervjuerna tänkte jag 
igenom både mitt språkbruk och klädsel för att respondenterna skulle känna sig bekväma med 
situationen (Esaiasson et al 2012: 268). Valet att transkribera materialet efter intervjun 
medförde att jag på ett helt annat sätt blev medveten om teman och nyanser i intervjun vilket 
jag kunde ta med mig till kommande intervjuerna. Transkriberingen leder även till en bättre 
överblick över mitt material då jag i efterhand kan gå tillbaka i materialet och läsa vad som 
sades.  
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5. Resultat 
Nedan följer resultatet av mina genomförda intervjuer. De kommer presenteras i följande 
underrubriker som lyfter fram de olika teman jag valt för att besvara min forskningsfråga. De 
citat som är redovisade är inte redigerade, förutom borttagandet av vissa stakningar eller 
upprepningar samt att jag gjort visa förtydliganden inom parenteser. Detta har jag enbart 
genomfört för att höja läsförmågan och begripligheten i uppsatsen.  

5.1 Respondenternas syn på deras karriärmöjligheter  
Gemensamt för samtliga respondenter var att de överlag uppfattade sina karriärmöjligheter 
som ganska goda idag. De verkade trivas och nästan samtliga diskuterade hur försvarsmaktens 
jämställdhetsarbete förändrats till det bättre. Dock uppmärksammade jag att desto längre 
samtalen pågick så framkom det att respondenterna ändå ställts emot olika hinder i deras 
karriärer och hur de behövt kämpa mer för att bevisa sina kunskaper. Eva utryckte sig såhär: 

Jag har stött på patrull en gång, det var när jag gick min kaptens-kurs och då blev jag gravid 
under den tiden, men jag hann gå färdigt min kaptens-kurs, men när jag kom tillbaka fick jag 
inte bli kapten för att det är en person, som har slutat nu så vi behöver inte nämna honom, sa 
att - nu har du valt att bli mamma så du får inte bli kapten. Så det tog mig ett par år innan jag 
blev utnämnd och det var lite turer kring det men det redde ju ut sig tillslut. Men det var väl 
lite av ett hack i skivan om man säger så. 

Karin utvecklade sina upplevelser på detta sätt:  

Anledningen till att så stor del (kvinnor, reds anm) lämnar är att man ständigt behöver hävda 
sin rätt att vara där. Förväntningarna är generellt sätt lägre, en kille kan ofta bara kliva in i 
ett rum och ha en grad och då tillskriver man honom ganska mycket utan att han presterat 
speciellt mycket. En tjej däremot kanske man har lägre förväntningar på och man måste hela 
tiden jobba för att bevisa det som killar automatiska har tillskrivits. Det i längden blir väldigt 
ansträngande.  

Anna utryckte sig kortfattat så här:  

Jag har behövt kämpa mer, jag har bevisat mer, visat på saker som jag gjort samt lagt ner 
mycket mer kraft och energi på det.  

I samtalen kring karriärmöjligheter diskuterades det även om det finns särskilda positioner 
eller platser inom försvarsmakten som har en extra hög koncentration av kvinnliga 
medarbetare. Områden som logistik, kvalitetssäkring, sjukvård och ekonomi nämndes bland 
annat. Här uppkom dock ingen enad bild från respondenterna kring hur detta skett. Hanna 
återberättade dock erfarenheter från ett rekryteringsprojekt: 

Jag jobbade i ett rekryteringsprojekt, där ett delprojekt var att rekrytera mer kvinnor, och 
projektledaren pratade mycket kring att vi skulle fokusera på områden där tjejer var 
intresserade. Då var det sjukvårdstjänst, hundtjänst och hästtjänst, alltså typiska könsroller 
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och jag satte mig lite emot det där för jag ser att vi har ett ansvar och en möjlighet att få 
tjejer intresserade av andra saker.  

Samtalen berörde även ifall det skapades kvinnliga ’’fack’’ inom organisationen och om de 
såg några risker med det. Tre av respondenterna såg helt eller delvis risker med det medan två 
inte såg några problem med det. En annan intressant skiljelinje som uppkom var hur de såg på 
användningen av positiv särbehandling av kvinnor. De respondenter med längre erfarenhet 
var i allt högre grad positiva till detta medan i intervjuerna med de yngre kvinnorna lyftes de 
negativa erfarenheterna tydligare upp. Hanna säger såhär: 

Jag har sett många fall där man tagit in kvinnor som inte har klarat kraven, antigen fysiskt 
eller psykiskt, och då upplever jag att de själva inte mår bra och att gruppen inte mår bra av 
det. Samt eftersom antalet kvinnor är så få mår inte de andra kvinnorna bra av det heller för 
att en person drar ner hela gruppen. Man blir liksom en representant för sitt kön. 

Lovisa diskuterar kring ifall hon själv i någon mån blivit ’’inkvoterad’’: 

Jag tror inte att det är positivt, för jag känner att jag blivit lite så. (…) Det kan ju vara 
jätteroligt att det står på det CV att du varit chef eller att det ser bra ut i statistiken, men just 
som enskild person och man har en tjänst som man inte fått på grund av att man är duktig 
utan vilket kön man har tror jag är negativt.  

Två andra respondenter med längre erfarenhet utryckte sig på ett mycket positivare sätt, varav 
Eva uttryckte detta:  

Därför att vi säger att vi behöver mer kvinnliga chefer och då måste det vara något mer än 
läpparnas bekännelse, vi måste göra så att det blir så. Det innebär att om en manlig och 
kvinnlig soldat är jämförbara ska man välja kvinnan för att få kvinnor i högre positioner 

Ytterligare diskuterades det kring fördelningen av män och kvinnor i organisationen. 
Majoriteten av respondenterna ansåg att deras karriärmöjligheter skulle förbättras ifall det var 
en jämnare fördelning. Karin uttalade sig på detta sätt:  

Jag vet att de skulle förbättras. Det är ju så att lika rekryterar lika (män rekryterar män, reds 
anm) och det som fortfarande är oroväckande i Försvarsmakten är de manliga egenskaperna 
som efterfrågas. Jag upplever att det pratas om mångfald, och vi vet på högre nivå att man 
får operationseffektivitet genom att ha en jämn fördelning, men på längre nivå är det inte det 
som premieras ändå.  

Frågan om det finns ett tryck att anpassa till rådande normer och värderingar diskuterades 
också. Här uppkom det tydligt att alla i viss grad hade anpassat sig, och att det främst 
uppkommer de första åren i tjänsten. De med längre tjänstgöring pratade mycket tydligare om 
att de idag kämpar för att motverka detta, därmed uttryckte Anna sig såhär:  

Man måste se upp med den, när man ser mail där det står ’’kära bröder’’ som jag såg för 
någon månad sedan, då kan man svara med ’’kära systrar’’. Man får se till att bemöta detta 
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för det är inte förrän då de börjar förstå att de använt fel ordalag. Det sitter i väggarna, det 
behövs fler kvinnor helt klart.  

Karin, som har kortare erfarenhet, diskuterade att man får välja sina strider i dessa fall: 

Det är en väldigt fin balans skulle jag säga, jag har fått utveckla någon slags 
’’streetsmarthet’’ för man kan inte ta alla strider. (…) Annars tror jag att man får spela sina 
kort lite, likaså så förstår inte jag varför man ska ta in kvinnor om de ska bli och bete sig 
exakt som män. För då är det ju inget syfte att ha mångfald, om vi ska eftersträva det måste vi 
börja premiera att vara olika. 

Lovisa berättar om sina egna erfarenheter och hur många kvinnor i hennes förband valt att 
anpassa sig: 

Jag märker ju på mig själv att jag har förändrats men framförallt är jag på ett visst sätt på 
jobbet (…) Man ska också vara lite macho. De flesta tjejerna som är här är lite macho, lite 
mer grabbiga än andra, och jag är väl den som är, i alla fall i min pluton, som är minst så. 
Jag kommer dit i mina klänningar och folk tycker att det är lite udda. Det är verkligen så att 
många tjejer anammar den här grabbiga kulturen.  

Ett citat som sticker ut inom området karriärmöjligheter är Karins eftersom det finns en viss 
underton kring hur länge hon orkar vara kvar i organisationen:  

Jag har ju dock varit här i 6 år nu och vissa tankarna har ju uppkommit, det är ju hela tiden 
ansträngande att vara i underläge och behöva hävda sig. Det ser jag som ett framtida 
problem, när har jag bevisat tillräckligt för att jag ska blir accepterad?  

5.2 Status och strukturer  
För att undersöka de kvinnliga soldaterna och officerarnas status är det viktigt att belysa vilka 
strukturer som finns och råder i organisationen. Något som tydligt uppmärksammas av 
respondenterna var hur de ofta bli sedda som symboler för hela gruppen kvinnliga anställda. 
De förväntas ofta tillföra ett kvinnligt perspektiv till organisationen och väljer man att inte 
göra det uppfattas det ofta negativt. Eva beskriver det så här: 

Ofta kan man få ’’det kan väl du som kvinna svara på’’. Och jag kan ju bara svara för mig 
själv. (…) Det är tydligt att det är så att man förväntas tillföra ett kvinnligt perspektiv och när 
du inte gör det så upplevs du som ganska jobbig. Om du uppträder mer manligt, om vi ska 
generalisera och vi tänker oss en typisk man som tar för sig och låter och om en man gör det 
så är det normalt, om en kvinna gör det så upplevs hon som jobbig, att hon tar plats och 
kanske lite bitchig. Så helt klart finns det vissa förväntningar.  

Hanna utryckte att det finns förväntningar på kvinnor som gör att det aldrig går att vinna: 

Ja, och sitter man i en grupp och ska göra något så ska det antecknas så vänder sig dem till 
mig eller för att hämta kaffe eller liknande. Sådana stereotyper upplever jag absolut finns. 
(…) Man ska vara tjejig men inte för tjejig, det går aldrig riktigt att vinna. 
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Något som var återkommande i intervjuerna var att respondenterna i stor grad berättade om 
att det ställs olika krav på män och kvinnor i organisationen. Eva beskriver hur kvinnor 
jämförs med varandra oavsett befattning och utbildning samt hur det får större följder om 
kvinnor gör misstag: 

Vi (kvinnor, reds anm) ställs mot varandra mycket mer än vad männen gör. Om jag har en 
kvinnlig kollega i en grupp om 10 så kommer hon och jag alltid att jämföras, oavsett vad vi 
har för bakgrund eller befattningar. Det är inte alls säkert att jag jämförs mot mina kollegor 
som har samma bakgrund och samma befattningar, inte alls i samma grad i alla fall. (…) Det 
får större följder om en kvinna gör ett misstag, det glömmer man inte lika fort som om en man 
gjort det.  

Lovisa lyfter fram hur kvinnor är rädda för att misslyckas och hur killar i en allt högre grad 
får göra det:  

Man vågar inte ta lika stora risker. Killar kan på vinst eller förlust prova något och går det 
helvete så går det så och då var det bra att han testade och lyckades det så uppmärksammas 
det. Tjejer har mycket mer att förlora, det tas upp om man misslyckades att nu gick det riktigt 
på röven för dig. Så det tas absolut inte lika mycket chanser bland tjejer och kvinnliga chefer. 
Jag vet inte vad det beror på, vi kör väldigt mycket mer safe.  

Ett annat problem som identifieras under intervjuerna är hur de kvinnliga anställda kan 
upplevas som ett hot både från den dominerande gruppen män men också av kvinnorna i 
organisationen. Hanna återberättar hennes tankar om maskulinitet i Försvarsmakten på detta 
sätt: 

De saker som sammanfattar en bra militär är samma saker som man sammankopplar med 
maskulinitet och därför så är man som tjej ett hot när man gör samma saker och utmanar 
folks identitet. Därför är det så mycket svårare att hantera. 

Flera respondenter återberättar att kvinnliga anställdas prestationer kan nervärderas. Hanna 
berättade om hennes upplevelser på följande sätt: 

Jag upplever att den bilden blir mindre och mindre desto äldre jag blir och desto äldre de 
runt om mig blir. Jag upplevde det väldigt tydligt när jag gjort lumpen, där alla är 19 och det 
mesta handlar om fysiskt prestation. Om jag inte springer tillräckligt fort då är jag för dålig 
och förtjänar inte att vara där medan springer jag för fort då är det inte lika coolt. Klarar jag 
baskerprovet är det inte lika mycket status att klara baskerprovet.  

Flera respondenter berättade även om hur kvinnor inom organisationen ofta kan se varandra 
som ett hot eller konkurrent. En respondent berättar om hennes upplevelser på följande sätt: 

Strukturellt sätt är vi inne i en mansdominerad organisation men kvinnor tenderar att ofta se 
varandra som konkurrenter. Det gynnar inte kvinnorna inom Försvarsmakten. Där har jag 
verkligen försökt vara motsatsen och vara tillgänglig för mina yngre kollegor. Om inte vi 
håller ihop utan håller på och konkurrerar ut varandra då skjuter vi oss själva i foten.  
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En ytterligare faktor som diskuterades kring var att organisationen präglas av manliga 
värderingar, normer eller faktorer. Så här berättar Eva som idag är kapten: 

Sedan som i min situation, nu när jag är 37 år gammal och har tre barn som är ganska små 
där den äldsta är 7 och den yngsta är 1. Nu är det dags för mig att bli major, ska jag vara 
borta ett år från mina småbarn? Det är en jättedålig tid för mig att vara borta ett år, men det 
är så skolsystemet är utformat. Och idag är det ett problem för en man som har barn med, så 
var det ju inte riktigt tidigare. Det tycker jag är lite förlegat som är uppbyggt efter en manlig 
struktur där mannen är den som är borta och kvinnan den som är hemma. 

Detta ledde in i en diskussion kring om huruvida det är accepterat att kritisera och försöka 
förändra de manliga normerna och värderingarna som alla respondenter ändå upplevt. Hanna 
berättade om sina erfarenheter på detta sätt: 

Nej det är det inte riktigt, för då blir man lite feministisk. Om man pratar om systemteori eller 
samhällsteori blir det lite jobbigt och obehagligt och då är det lätt att bli förlöjligad istället. 
Många kan inte relatera till det, vi är överlag inte så högskolemässiga utan mer en yrkeskår 
och då ska man inte komma där med teorier och teser och så.  

Anna berättade om hur hon brukar agera för att kritisera normer och värderingar i dessa fall: 

Jag får göra det med humor istället. Man talar om att det inte är okej men man får vara lite 
listig när man gör det.  

Något som dock var övergripande för nästan alla var att de ansåg att de kunde säga till och 
ifrån. Flera respondenter berättade att de utvecklat ett ’’skinn på näsan’’ under sin tid i 
organisationen och att de idag inte upplevde det lika jobbigt att säga ifrån. 

5.3 Ett genusperspektiv på den svenska försvarsmakten  
Som helhet var de kvinnliga soldaterna och officerarna positiva till Försvarsmaktens arbete 
med genusfrågor idag. Alla hade sett en markant förändring över tid och Hanna framhävde det 
på följande sätt: 

Jag tycker det har skett en ganska stor förändring sedan jag kom in för drygt 10 år sedan. Då 
kändes det som någonting som skedde på pappret och det var viktigt att säga att man brydde 
sig om man ville bli chef eller avancera. Nu upplever jag det som att vi har kommit ganska 
långt. Det har implementerats och det arbetas med det på ett mycket större sätt. Det är inte 
bara ord längre utan vi har gått från ord till handling. Och jag tycker att Försvarsmakten 
kanske började på en låg nivå men att det jobbet som gjorts gör att vi idag ligger på en bra 
nivå jämfört mot många andra arbetsplatser.  

Anna berättade om situationen idag och jämförde med en civil organisation som hon tidigare 
arbetat inom: 

Mycket bra skulle jag säga, när jag kom tillbaka nu så har det hänt mycket. Och den 
hanteringen är bra mycket jämställdare än det var tidigare och vad det är på andra 
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arbetsplatser som jag arbetat på, som FMV (Försvarets Materielverk, reds anm), och här är 
det mer jämställt.  

Under en intervju framhävdes dock känslan av att det fortfarande finns problematik. Det som 
är intressant är att de tidigare citaten är från personer aktiva inom flygvapnet medan Karin är 
aktiv i armén: 

Jag tycker att det ska komma inifrån organisationen och det ska ske varje dag. Det man ofta 
gör är att man har en dag eller en föreläsning sedan glöms det bort. Det är det vardagliga 
arbetet som gör skillnad. Det måste vi börja ifrågasätta mer, vad är det vi premierar, vad är 
det som krävs för detta samt vad gör att denna person är på denna plats? Varför väljer vi 
denna person, att man funderar vad den kan tillföra. Adam 01 är en kille som är en viss 
längd, har dessa specifika intressen och då letar man efter det.  

Något som tydligt togs upp av flera respondenter var dock problematiken med trakasserier. 
De var tydlig att ingen av dem hade blivit utsatta för några allvarligare trakasserier inom 
organisationen men de medgav att de självklart vet om andra som blivit det samt att de ändå i 
viss mån utsätts. Lovisa berättade om situationen på hennes enhet på följande sätt:  

För när det är sådana här mässfester och middagar kan det vara ganska kladdigt och de 
(männen, reds anm) ber inte om ursäkt för sig. (…) Det är inte mitt gebit, men just högre upp 
är det väldigt många gamla kaptener och majorer som kör sitt gamla gubbrace. Där uppe 
ligger problemet kan jag tro, men det är svårt att prata med dem. De tycker det är kul att 
kvinnor kommer in i Försvarsmakten för då har de något och kolla på, inte mer än så.  

Hanna diskuterar ämnet kring trakasserier och framhäver de problem som finns: 

Jag tycker att det här är området där vi är sämst, vi är bättre på att förebygga arbete och 
signaleffekter. Men när det händer någonting är vi för fega för att faktiskt visa och agera på 
det. 

I nästan samtliga intervjuer framhävs de kvinnliga nätverken (NOAK) som finns inom 
Försvarsmakten som nödvändiga och goda redskap för att frågor kring jämställdhet ska 
komma upp på dagordningen. Flera respondenter berättar dock att det fortfarande finns ett 
motstånd mot dessa nätverk både från kvinnor och män inom organisationen, varav Hanna 
berättade detta: 

Men NOAK-mötena upplever jag som något som fortfarande är lite laddat, männen undrar 
om vi ska iväg på ’’dem där tjejmötena igen’’. Det är fortfarande inte en naturlig sak.(…) Jag 
har upplevt det tidigare att som tjej har man haft framgång genom att ta anstånd från det, 
genom att på något sätt deklarera att NOAK-mötena inte är bra, att jag inte är feminist, att ta 
avstånd från andra tjejer har varit en överlevnadsstrategi för många tjejer där man baktalar 
andra tjejer för man ska höra samman med killarna i gruppen och det är ju synd. 

Lovisa berättade om sin chef som inte ens delger informationen kring NOAK-möten till de 
anställda på den enheten: 
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Det är sällan vår plutonchef säger ’’nu alla kvinnor så är det NOAK-möte, ni är hjärtligt 
välkomna att gå dit’’ utan han säger inte ens något om det. Det tror jag är ett generellt 
problem att vi inte får informationen. (…) Det är nästan som att de undanröjer informationen 
att det finns, man får nästan leta efter det själv. (…) Han får ju NOAK informationen men han 
väljer att inte sprida den neråt. Det är lite tråkigt. 

5.4 Förebilder och mentorer  
Samtliga respondenter talar om vikten med förebilder för att lyckas med sina karriärer och hur 
avsaknad av det kan vara skadligt för ens karriär. Karin säger så här kring förebilder: 

Jag skulle säga att förebilder är vitalt för karriären för finns det ingen att se upp till och man 
måste vara den pionjären som bryter mark är ansträngande och därmed kan det vara skönt 
att se någon över som gjort det. 

Samtliga respondenter kunde själva nämna minst en förebild dem haft under sin karriär. Det 
var dock bara ett fåtal som hade gått i något strukturerat eller ostrukturerat mentorskap. Alla 
fem respondenter uttalade sig dock väldigt positivt och trodde att ett mentorskap skulle leda 
till bättre karriärmöjligheter. Anna, som genomgått ett strukturerat mentorskap, berättade 
detta om utformning: 

Jag hade ett strukturerat mentorskap med en träff varje månaden, där man hade läxor till 
varje träff där man skulle läsa böcker som kvinnohistoria, mentorskap, hur man utvecklar 
företag med mera. Sedan skulle man ha en lunch och diskutera detta med sin mentor. Det var 
ypperligt.  

De andra som inte deltagit i något mentorskapsprogram var övertygande om att det var ett bra 
koncept. Många av dem diskuterade även att det inte nödvändigtvis behövde vara en kvinnlig 
mentor, mycket handlade enligt dem att få rätt person bara. Karin diskuterade även 
problematiken med att många kvinnliga chefer idag har fått slå sig fram inom organisationen 
och hur det kan påverka:  

En förutsättning för mentorsprogram är att man har förtroende för den och vågar öppna sig 
och prata om det som man tycker är jobbigt. Det förutsätter mer än att man bara är kvinna, 
utan just att det är på rätt plats och rätt person. Där kan jag tycka att just de kvinnorna som 
idag är på de lite högre positionerna har fått slå sig granska hårt fram och är kanske mer 
manliga i sitt beteende och därmed inte identifieras sig med andra kvinnor. 

Samtliga respondenter talade även om vikten att själva vara en förebild för andra kvinnor 
inom organisationen. Eva talade till och med om det som ett tjänsteansvar: 

Ja det gör jag. Jag gillar det och jag ser mig själv som en föregångare och vill vara det och 
jag tycker att det ligger i mitt tjänsteansvar med.  

Även här diskuterar flera respondenter problemet med att nå ut till kvinnor, varav Lovisa 
uttalade sig på följande sätt: 
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Men det är svårare att få kontakt med tjejer som kommer med, tjejerna vänder sig mer till 
killarna. Om man kommer och ska hjälpa dem så blir det mer ’’vad ska du hjälpa mig med, 
jag kan det här’’ direkt. 
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6. Analys  
Denna del analyserar det resultat som framkommit utifrån undersökningens empiri och 
teoretiska ramverk. De delar som analyseras är karriärmöjligheter, status och strukturer, 
förebilder och mentorer samt kvinnliga strategier och förhållningssätt.   

6.1 Karriärmöjligheter  
Respondenterna i undersökningen utryckte alla att de idag är relativt nöjda med deras 
karriärmöjligheter. Flera av respondenterna i studien har dock blivit konfronterade med 
diverse hinder i deras karriärer och har fått kämpa mot dessa. Något som flera av dem tog upp 
var känslan av att ständigt behöva hävda sig inom organisationen. Precis som Kanter (1993) 
visar måste tokens inte arbeta hårt för att få sin närvaro noterad, men hon måste arbeta hårt för 
att få sin prestation uppmärksammad och märkt. Utifrån detta är det inte konstigt att en 
respondent diskuterar hur länge en klarar av att vara i underläge och ständigt behöva hävda 
sig inom organisationen. Detta framträder därmed som ett klart hot mot försvarsmaktens 
jämställdhetsarbete.  

Något som samtliga respondenter var enade kring var att det finns positioner inom 
Försvarsmakten där det finns en större andel kvinnor. Om detta skett inifrån organisationen 
eller skett naturligt uppkom det inget enat svar kring. En respondent berättade dock om sina 
erfarenheter från ett rekryteringsprojekt där kvinnor styrdes mot några få positioner inom 
organisationen. Detta sammanvägt med respondenternas syn på vilka platser kvinnor arbetar 
vid stärker, enligt mig, bilden av Kanters (1993) teori att tokens tilldelas en särskild 
’’spelplan’’ som sedan är svår att förändra. Acker (1992) beskriver hur genushierarkier kan 
skapas utifrån att dessa roller befästs inom organisationen. Att det kunnat uppstå kvinnliga 
’’fack’’ inom organisationen såg flera av respondenterna som ett hot och problem medan två 
respondenter inte såg det som problematiskt. Detta är något jag finner väldigt intressant och 
hade varit önskvärt att undersöka närmare.  

Inom området karriärmöjligheter diskuterades det huruvida att det är bra att anpassa sig efter 
rådande normer och värderingar för ens karriär samt om och hur detta sker inom 
organisationen. Här uppvisades ett relativt tydligt mönster där de med längre tjänstgöring 
tydligare tog avstånd från dessa värderingar och aktivt försökte motarbeta dem. Nästan 
samtliga respondenter ansåg dock att organisationen förändrat dem som person, men att det 
främst skedde under de första åren inom organisationen då det fanns en högre press och mer 
incitament att göra det. Acker (1992) har tidigare påvisat att den personliga identiteten ofta 
konstrueras utifrån personernas kunskap och förståelse av genus inom organisationen. Nästan 
alla respondenter framhävde dock att andra kvinnor inom organisationen tydligare valt att 
anpassa sig efter dessa normer och värderingar än dem själva. Denna anpassning kan tydligt 
kopplas till Kanter (1993) som diskuterar hur tokens assimilerar sig till rådande stereotyper. 
Detta leder enligt Kanter (1993) till att befästa antaganden kring hur män och kvinnor ska 
agera och tydliggör den ’’spelplan’’ som redan är diskuterad. Ytterligare beskriver Kanter 
(1993) att det oftast är lättare att anpassa sig än att bekämpa de stereotyper som uppstår. Detta 
är intressant utifrån att flera respondenter berättade om svårigheterna att kritisera normer och 
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värderingar. Det som jag tycker är särskilt intressant är hur respondenterna tydligt identifierat 
andra kvinnor som valt denna strategi att anpassa sig, men att nästan samtliga av mina 
respondenter anser sig gått en annan väg. Detta kommer jag tydligare analysera under 
avsnittet kring kvinnliga strategier och förhållningsätt.  

Jag vill slutligen argumentera för att karriärmöjligheterna måste tydligt sammankopplas med 
de kvinnliga soldaterna och officerarnas status och situation inom organisationen. Därför har 
jag lagt extra stor vikt vid att undersöka hur respondenterna själva upplever denna situation 
och detta presenteras i avsnittet nedan.  

6.2 Status och strukturer 
Det som kanske tydligast har framkommit i denna studie är att respondenterna upplever sig bli 
en symbol för övriga kvinnor inom organisationen. De upplever att de påklistras både 
egenskaper och erfarenheter. Precis som Kanter (1993) påvisade blir kvinnor inte sedda som 
självständiga individer utan som en grupp och detta är något tydligt framkommit i mina 
intervjuer. Kanter (1993) beskriver ytterligare hur kvinnor förväntas tillföra ett kvinnligt 
perspektiv till organisationen och detta är något som även många av mina respondenter 
känner igen sig i. De beskriver även att det kan få negativa konsekvenser om en inte tillför 
detta. Detta är intressant eftersom kvinnor i hög grad förväntas anpassa sig efter rådande 
normer och värderingar samtidigt som de också förväntas tillföra ett kvinnligt perspektiv. Det 
blir en slags dubbelhet som jag tycker att en av mina respondenter sammanfattar bra med 
citatet ’’Man ska vara tjejig men inte för tjejig, det går aldrig riktigt att vinna’’. Just detta 
beskriver Kanter (1993) som en väldigt stressande situation som kännetecknas av en stor 
kluvenhet vilket till sist medför att mansdominansen förstärks ytterligare inom 
organisationen. Detta blir extra tydligt när en av respondenterna beskriver hur hon ses som 
’’bitchig’’ ifall hon beter sig mer likt hur män förväntas agera. 

En annan aspekt som tydligt framgått är hur kvinnor upplever en högre press att prestera samt 
att konsekvenserna blir större ifall de gör misstag. Flera av respondenterna beskriver hur 
männen inom organisationen på ett helt annat sätt har möjligheten att misslyckas. Även detta 
ser jag som problematiskt för Försvarsmaktens jämställdhetsarbete då detta torde leda till att 
färre kvinnor söker sig till nya fält och de rådande positionerna inom organisationen förstärks. 
Att de uppfattas som symboler för övriga kvinnor inom organisationen blir även i detta läge 
problematiskt. Detta då det leder till att om en kvinna gör ett misstag appliceras det på dem 
övriga kvinnorna inom organisationen. Kanter (1993) beskriver därmed hur tokens tenderar 
att ha ett låg-risk beteende vilket även är något som har påvisats i mina intervjuer.  

Respondenterna har, som tidigare påvisats, framfört att de blir sedda som symboler för övriga 
kvinnor inom organisationen. Denna synlighet förstärker problemen då de kan upplevas som 
ett hot mot majoritetens särställning. En av respondenterna diskuterade problematiken med 
hur sammankopplad maskulinitet och bilden av det militära är. Acker (1992) beskriver hur 
den framgångsrika mannen uppfattas som en norm i dessa organisationer samt hur 
organisationer själva vill framhäva maskulinitet och sexualitet. Helhetsbilden mina 
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respondenter gett är tydlig, organisationen präglas fortfarande av manliga normer och 
värderingar.  

Kvinnors inställning och attityder gentemot varandra inom organisationen har varit ett 
intressant fält att undersöka. I flera av intervjuerna framkommer svårigheterna för 
respondenterna att nå ut till andra kvinnor inom organisationen. De berättar att kvinnor 
tenderar att se varandra som ett hot och hur många väljer att vända sig emot den övriga 
gruppen kvinnor. Detta blir extra tydligt när vi diskuterar hur andra kvinnor inom 
organisationen ser på de kvinnliga nätverken (NOAK), flera respondenter berättar att kvinnor 
medvetet tagit avstånd från dessa nätverk. Kanter (1993) beskriver detta som att tokens 
försöker definiera om sig som en ’’insider’’. Genom att vända sig mot sin egen sociala grupp 
och anamma de rådande manliga normerna tror man att man ska lyckas inom organisationen. 
Detta kan ses som en typ av överlevnadsstrategi som är vanligt förekommande inom dessa 
typer av organisationer. Även denna studie visar detta och det har även tydligt påvisats i den 
tidigare forskningen med liknande fall av tokenskap (Kanter 1993, Carreiras 2008). 
Problematiken med detta är att det ytterligare förstärker majoritetens ställning inom 
organisationen och försvagar gruppen kvinnor. Den strategi som skulle leda till en förbättrad 
situation och karriärmöjligheter kan i själva verket leda till att ens möjligheter försämras. 

Respondenterna upplever själva att arbetet kring genusfrågor har gått framåt i organisationen. 
Detta arbete har påtalats i den tidigare forskningen där Sverige framstår som ett föregångsland 
i implementeringen av UNSCR 1325 (Egnell 2014, Kronsell 2012). Trots det finns det 
fortfarande problematik som måste framhävas och diskuteras. Samtliga respondenter hade 
hört talas om trakasserier inom organisationen och detta verkar fortfarande vara ett 
problemområde för Försvarsmakten. Här måste Försvarsmakten ta ett tydligare grep om 
frågan och hörsamma de problem som uppstått. En av respondenterna, Hanna, beskriver hur 
det finns en feghet inom organisationen att ta dessa frågor på allvar. Vidare har detta 
beskrivits som ett problem som främst finns kring den äldre generationen inom 
Försvarsmakten. Detta ’’gubbrace’’, som en av mina respondenter kallade det, måste 
uppmärksammas då dessa personer i hög utsträckning sitter på de högsta positionerna inom 
organisationen. Det är här organisationskulturer och normer skapas som sedan förs neråt i 
organisationen. Bilden av att detta problem främst finns bland den äldre generationen ingjuter 
dock ett hopp om en gradvis förbättring över tid.  

En sak som jag uppfattade som särskilt allvarlig, som dock enbart en respondent berättade 
om, var det informationsbortfall kring NOAK-möten som uppstått. Detta kan vara en isolerad 
enhet och fall, men det blir ändå ett tydligt exempel på det motstånd som ändå finns kvar 
inom organisationen kring dessa frågor. Just motståndet mot de kvinnliga nätverken var något 
som flera respondenter upplevde och berättade om. Något som både jag och respondenter 
uppmärksammade är avsaknaden av kunskap kring NOAK-mötena, män och särskilt den 
äldre generationen skulle behöva få en tydligare bild av vad dem kvinnliga nätverken är och 
vad de gör.  
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Denna analys har hittills målat en ganska dyster bild av den svenska försvarsmakten 2016 och 
det är inte alls min ambition. Det är viktigt att belysa att organisationen gradvis har förbättrats 
och ses i vissa fall som ett föregångsland. Min ambition är dock påvisa de områdena där det 
fortfarande finns utrymme för förbättring. Att Försvarsmakten är en arbetsgivare som alla kan 
och ska vilja söka sig till är särskilt viktigt idag när pliktförsvaret är vilande. Försvarsmakten 
har inte råd att vara en organisation som motarbetar drygt 50 % av dess möjliga 
personalunderlag.  

6.3 Förebilder och mentorer 
Samtliga respondenter talade om betydelsen av förebilder för att lyckas i sin karriär och alla 
kunde nämna minst en förebild dem haft. Att inte alltid behöva bryta mark utan att följa i 
någons fotspår kan vara enormt viktigt i dessa fall. Enbart två av respondenterna i 
undersökningen har genomgått någon form av formellt eller informellt mentorskap. Dessa 
typer av mentorskap måste implementeras tydligare och mer frekvent inom försvarsmakten då 
tidigare studier påvisat att olika typer av mentorskap leder till förbättrade karriärmöjligheter 
och en ökad status inom organisationen (Höök, 2001).  

Problematiken som Höök (2001) lyfter fram är att kvinnor har svårare att etablera dessa typer 
av mentorskapsrelationer, detta mycket utifrån den ökade synligheten som diskuterats i 
föregående avsnitt. Denna synlighet avskräcker i hög grad eventuella mentorer samtidigt som 
strukturella faktorer och fördomar ytterligare försämrar dessa möjligheter. Detta visar att det 
inte enbart går att implementera ett mentorskapsprogram för att lösa problematiken utan detta 
är tätt sammankopplat med den situation och status som de kvinnliga soldaterna och 
officerarna upplever.  

Något som därmed diskuterades var hur respondenterna själva ville vara förebilder för andra 
kvinnor inom organisationen. Här uppkommer återigen problematiken att andra kvinnor väljer 
att avskärma sig från de övriga kvinnorna inom organisationen. Detta framförs av några 
respondenter som tydligt beklagar sig över svårigheterna att nå fram till andra kvinnor inom 
organisationen. Återigen visar detta att de strukturer som återfinns i organisationen försvårar 
möjligheterna för kvinnor att skapa dessa relationer vilket i slutändan leder till att befästa de 
manliga normerna inom organisationen.  

För att mentorskap ska fungera krävs det att både mentorerna och ’’eleverna’’ är väl utvalda 
enligt Höök (2001). Kring detta tog min respondent Karin upp problemet med att de kvinnor 
som idag klättrat i karriärstegen har många redan assimilerats till de rådande normerna. Det 
försvårar möjligheterna att bedriva ett mentorskap som inte befäster denna kultur. Något som 
flera av respondenterna talade om, vilket även jag vill belysa, är att mentorn för en kvinnlig 
’’elev’’ inte nödvändigtvis behöver vara en kvinna. Det handlar istället om att sätta rätt person 
på rätt plats. Om detta tillämpas korrekt leder det till att kvinnor får möjligheten att avancera 
inom organisationen och vi får fler kvinnor på högre positioner (Höök, 2001).  
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6.4 Kvinnliga strategier och förhållningssätt 
Denna uppsats har även en ambition att undersöka hur de kvinnliga soldaterna och officerarna 
agerar utifrån den rådande situationen inom organisationen. För att analysera och förstå de 
olika förhållningssätten måste de tidigare analyserade delarna inom karriärmöjligheter, status 
och strukturer samt förebilder och mentorer tas i beaktning. Jag utgår i denna del från fyra 
olika förhållningssätt som tidigare forskning påvisat (Höök, 2001). 

Den första strategin är en strategi som går ut på att minska betydelsen av kön och genus. 
Kvinnor som väljer denna strategi väljer att tona ner sina kvinnliga attribut och försöker passa 
in den rådande kulturen. Detta har påvisats vara ett förhållningssätt som fungerar bra i vissa 
fall men det kan även få ett negativt utfall, både från männen och kvinnorna, enligt Höök 
(2001). Konsekvenserna av att välja en sådan strategi är att könsrollerna befästs inom 
organisationen vilket i slutändan, precis som tidigare analyserats, leder till försämrade 
möjligheter för kvinnorna inom organisationen. Detta förhållningssätt identifierade mina 
respondenter som tydligast och var något som de beklagade sig över. Denna strategi verkar, 
utifrån mina intervjuer, vara vanligast förekommande under dem första åren i ens karriär men 
verkar försvinna allt mer desto längre personen arbetar i organisationen. Detta mönster 
påvisade flera av mina respondenter men ingen respondent verkade helt vara kvar i detta 
förhållningssätt idag. Även problematiken med att kvinnor hindrar varandra i karriärerna 
måste tas upp under detta avsnitt, enligt Kanter (1993) kan kvinnor som assimileras bli 
gatekeepers gentemot dem övriga kvinnorna. Detta är något som denna studie ger stöd till då 
respondenterna diskuterade hur kvinnor ser varandra som hot, hur andra kvinnor inte vill ta 
emot stöd eller hjälp samt hur kvinnor i högre positioner tenderar att ha ett mer manligt 
angreppssätt. 

Nästa förhållningssätt kopplar ihop de strukturella problemen enbart utifrån det numeriska 
antalet. Om fördelningen av män och kvinnor skulle vara lika skulle de strukturella problemen 
försvinna enligt teoretiker som upprätthåller detta perspektiv (Höök, 2001). Detta är ett 
antagande som ingen av mina respondenter verkade dela, precis som en av dem säger verkar 
mansdominansen ’’sitta i väggarna’’ på en organisation som Försvarsmakten. Självklart kan 
en tänka sig att det blir bättre desto jämnare fördelningen blir, men då det finns en sådan klar 
koppling mellan maskulinitet och det militära är inte enbart den numeriska fördelningen nog 
för att förändra. Just denna koppling diskuterade en av respondenterna vilket förstärkte denna 
bild ytterligare. Även Annika Kronsell (2012) tar upp detta och argumenterar för att 
Försvarsmakten måste kritiskt granska genusrelationerna inom organisationen för att 
jämställdhet ska kunna uppnås.  

Det tredje förhållningssättet innefattar personer som försöker se fördelar med att vara i 
minoritet på arbetsplatsen. Denna strategi leder till att förstärka bilden av att det finns ett 
kvinnligt ledarskap och det medför vanligtvis en försämrad arbetssituation för kvinnorna 
inom organisationen (Höök, 2001). Även detta förhållningssätt verkade ingen respondent 
svara till, men utifrån implementeringen av UNSCR 1325 torde detta förhållningssätt finnas 
inom organisationen. Egnell (2014) och Persson (2011) påvisade just att kvinnor konstrueras 
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och används som ett komplement till männen i de internationella insatserna, detta utifrån 
implementeringen av UNSCR 1325.  

Det sista förhållningssättet innebär att kvinnorna är medvetna om de rådande makt- och 
könsstrukturerna. De är därmed kritiska mot den rådande situationen och försöker aktivt bryta 
upp den. Denna strategi brukar kallas för ’’omvärldensstrategin’’ och till denna kom jag att 
identifiera mina respondenter främst. Detta eftersom de diskuterade hur dem agerar gentemot 
de maskulina normerna och värderingarna som nästan samtliga uppfattade som problematiska. 
Något jag upplevt är att dessa förhållningssätt inte är fasta, utan respondenternas har under sin 
tid i försvarsmakten verkat rört sig mellan dem olika fälten. Samtliga bör placeras i 
omvärldenstrategin idag, detta utifrån vad dem uttryckt i intervjuerna. Jag upplever dock att 
det finns olika grader av detta förhållningssätt, de som arbetat längst i organisationen 
uppfattas som tydligast kritiker gentemot de manliga normerna och värderingarna. De yngre 
respondenterna diskuterar tydligare svårigheterna att kritisera normer och värderingar och hur 
det kan uppfattas negativt. Precis som studien visat så finns det fortfarande en negativ klang 
kring feminism inom försvarsmakten. Även detta är ett problem som organisationen måste 
arbeta med för att jämställdhetsfrågorna ska tas på allvar.  
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7. Avslutande diskussion 
Denna del innehåller de övergripande reflektionerna och slutsatserna jag dragit utifrån det 
empiriska materialet. Sedan följer en kortare kritisk granskning utav studien innan jag till sist 
presenterar olika förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsats 
Den här studien har handlat om hur kvinnor inom den svenska försvarsmakten upplever sina 
karriärmöjligheter och status inom organisationen idag. Syftet har varit att belysa och 
problematisera den situation som kvinnor inom en mansdominerad organisation möter. I mitt 
val av respondenter var jag noggrann med att olika befattningar, åldrar, arbetslivserfarenhet 
och utbildningsbakgrund togs med. Detta då det ger mig möjligheten att vidare analysera 
situationen och generalisera resultatet av de genomförda intervjuerna.  

Vad är svaret på min forskningsfråga ’’Hur upplever respondenterna sina karriärmöjligheter 
och status idag’’ då? Undersökningen visar att det finns positiva inslag och den tidigare 
forskningen har påvisat att Sverige ur ett internationellt perspektiv ligger i framkant i arbetet 
rörande jämställdhetsfrågor. Utifrån det resultat och analys som presenterats vill jag dock 
framhäva de områden där Försvarsmakten måste arbeta tydligare för att implementera ett 
genusperspektiv. Undersökningen belyser hur kvinnor måste kämpa hårdare för att etablera 
deras närvaro i organisationen. Detta blir väldigt problematiskt och ansträngande i längden, 
att hela tiden behöva hävda sig och argumentera för ens närvaro kan till sist leda till en 
ohållbar arbetssituation. Nästan samtliga problemområden verkar utgå ifrån att organisationen 
präglas av manliga normer och att det i sin tur negativt påverkar kvinnorna som verkar i 
organisationen. Deras roll som tokens, de annorlunda kravbilderna, den förstärkta 
granskningen och de fortfarande existerande trakasserierna är bevis för detta och presenterats 
i denna studie.  

Slutsatsen jag drar utifrån den genomförda undersökningen är att organisationen står inför en 
rad utmaningar. Utifrån vad denna studie visat vill jag ge några konkreta förslag för hur 
Försvarsmakten bör hantera dessa frågor. Först och främst måste organisationen tydligare 
arbeta mot olika former av trakasserier, detta utifrån vad respondenterna berättade i 
undersökningen. Dessa frågor måste tas på allvar och organisationen måste våga tillämpa 
repressalier gentemot personer som kränker värdegrunden. Nästa åtgärd jag anser som 
välbehövlig är att ytterligare förstärka dem kvinnliga nätverken. NOAK lyfte flera av 
respondenterna fram som oerhört viktiga i arbetet med genusfrågor och om dessa nätverks 
inflytande förstärks kan frågor som rör jämställdhetsarbete ytterligare vinna mark. Här måste 
kunskapsnivån från övriga organisationen även förstärkas. Den dåliga bild av nätverken, som 
påvisats i denna studie, härstammar oftast från fördomar och en allmän okunskap kring vad 
dem kvinnliga nätverken gör och har för funktion inom organisationen. Här är det viktigt att 
arbeta med att männen i organisationen får en förståelse och eventuellt främst med den äldre 
generationen som påvisats har större problem med dessa frågor. Organisationen måste även 
våga låta kvinnor att vara chefer, låta dem ha möjligheten att göra misstag och det måste 
etableras en ny bild av kvinnorna inom organisationen.  
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Som helhet härstammar problemen från de rådande normerna och värderingarna, vilka dock är 
svåra att förändra. För att förändra en organisations värderingar och normer krävs mycket 
arbete, detta måste den svenska försvarsmakten ålägga och låta ta tid. Man förändrar inte 
värderingar eller normer över en natt, men med ett systematiskt arbete kommer det över tid att 
genomföras. Jag vill återigen belysa att Försvarsmakten som organisation och myndighet 
redan gör mycket inom detta område. Denna studie visar helt klart att det har skett 
förbättringar över tid och jag menar att vi ska se med tillförsikt på framtiden.  

För att återgå till min forskningsfråga menar jag på att det finns relativt goda 
karriärmöjligheter för kvinnor inom Försvarsmakten idag. Den stora problematiken ligger i att 
kvinnor fortfarande har en lägre status inom organisationen. Den svenska försvarsmakten är 
trots allt fortfarande en ’’mansdominerad värld’’ 

7.2 Kritisk reflektion  
Något som måste diskuteras är huruvida frågorna som ingår i frågeformuläret kan ses som 
ledande, detta är inte mitt syfte utan de användes främst som direkta frågor för att tydliggöra 
respondenternas ståndpunkter. Att noggrannare testat och tänkt igenom hur frågorna skulle 
ställas under intervjuerna är även det ett område med förbättringsmöjligheter. Detta var dock 
enbart ett mindre problem under den första intervjun.  

Att genomföra en fokusgrupp hade även det kunnat vara ett alternativ, detta valdes dock bort 
främst med anledning att det var svårt att planera in och genomföra en sådan. Jag upplever 
dock att genomförandet av enskilda intervjuer medfört att respondenterna kunnat tala fritt 
kring hur de upplever dagens situation. Sedan hade det eventuellt varit önskvärt med några 
fler intervjuer, dock anser jag att teoretisk mättnad uppnås detta utifrån det strategiska urval 
som gjordes. En ytterligare aspekt som varit önskvärd var att träffa samtliga respondenter. En 
av intervjuerna hölls via telefon på grund av tidsbrist från respondentens sida, detta medför att 
bland annat kroppsspråkets betydelse föll bort från den intervjun. 

Till sist vill jag även uppmärksamma att detta enbart är ’’en sida’’ av organisationen. Jag har 
inte vänt mig till Försvarsmaktens ledning med dessa frågor utan har enbart intervjuat 
enskilda individer kring deras situation. Det är något som läsare måste ta i beaktning vid 
läsning av denna uppsats.   

7.3 Vidare forskning  
Mitt första förslag till vidare forskning är att tydligare granska hur organisationen hanterar 
olika fall av trakasserier. Denna studie, och flera där innan, har påvisat att detta fortfarande är 
ett problem i organisationen, därmed skulle en studie som kritiskt granskar Försvarsmaktens 
arbete inom dessa frågor vara välkommen. Ett sådant uppslag skulle kunna vara att studera 
hur personer som anmäler trakasserier eller andra missförhållanden hanteras. Får det negativa 
konsekvenser för personen som anmäler?  

Utifrån denna studie hade det varit intressant att även intervjua män. Enbart manliga 
officerare och soldater kan svara på hur de uppfattar kvinnor som arbetar i Försvarsmakten. 
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Till sist hade det varit intressant att göra en jämförande fallstudie mellan länder kring dessa 
frågor, vilket även kan vara en utveckling på denna studie.  
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Appendix 
Frågeformulär: 

Tema 1: Uppvärmning: 

Kan du först och främst berätta lite om dig? Sedan kan du berätta lite om din väg i 
försvarsmakten? Vad har du jobbat som och gjort inom organisationen? 

Få med: ålder, antal år i organisationen, befattning, utbildningsbakgrund.  

Tema 2: Karriärmöjligheter:  

Överlag hur upplever du dina karriärmöjligheter inom försvarsmakten? Hur har du upplevt 
din karriär hittills inom organisationen?  (Upplevt några problem eller hur har dina 
möjligheter varit?) 

UNDERFRÅGA: Tror du att dina karriärmöjligheter skulle förbättras eller försämras ifall 
fördelningen av män och kvinnor vara jämnare?  

Kan hierarkin i organisationen vara eller varit ett problem för din karriär tror du? Eller tror du 
inte att det påverkar? Är det så överlag för kvinnor?  

UNDERFRÅGA: Har du någon gång känt dig orättvist behandlad vad gäller din karriär, 
exempelvis i befordran eller i ansvarsfördelning? 

UNDERFRÅGA: För att lyckas inom sin karriär är det då smartast att anpassa sig till den 
rådande kulturen eller kan det vara bra att våga gå ifrån den? Har du känt ett tryck att anpassa 
sig för att lyckas med karriären? 

Har du upplevt det som att det finns någon speciell position inom försvarsmakten som blivit 
’’märkt’’ som kvinnlig? Har du uppmärksammat om det är någon del av försvarsmakten dit 
kvinnor specifikt styrs till?  

UNDERFRÅGA: Finns det risker med att hamna i ett kvinnligt ’’fack’’ inom organisationen 
tror du? 

Att ’’kvotera’’ kvinnor genom att positivt särbehandla dem, hur ställer du dig till det? 

Det har visats i många olika studier att vid rekryteringar och befordran letar rekryteraren efter 
någon som ’’liknar sig själv’’. Tror du att det kan vara en anledning till varför män skulle 
välja framför kvinnor vid befordran?  (Glastak vid Major för kvinnor). 

Tema 3: Försvarsmakten och strukturer: 

Vad tror du att du som kvinna förväntas att tillföra organisationen?  
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UNDERFRÅGAN: Tror du att du förväntas tillföra ett kvinnligt perspektiv till 
organisationen? Förväntas du som kvinnligt anställd upprätthålla bilden om hur kvinnor ska 
agera (mer omhändertagande, vårdande, empatiska)? 

UNDERFRÅGA: Överlag tycker du att skillnaderna mellan män och kvinnor inom 
organisationen är något som ofta pratas om och om det gör det överdrivs skillnaderna? 

Hur har det varit för dig att komma in och arbeta i en manlig organisation? Hur har du tagit 
emot av männen i gruppen? Har det varit lätt eller har du stött på några problem? Har du 
några exempel på sådana i sådana fall?  

Skulle du säga att organisationen präglas av manliga normer och värderingar? (Eller är det en 
fördom?) 

UNDERFRÅGA: Har du behövt anpassa dig och förändra ditt beteende till en rådande 
normer? Om du behövt det har du något exempel på en sådan situation du eller någon annan 
gjort.  

UNDERFRÅGA: Har du känt ett behov och därmed kunnat kritisera maskulina kulturer och 
normer i organisationen?  Hur tas det emot av organisationen?  

Tycker du att det ställs högre krav på dig som kvinna att uppföra dig enligt normer? Finns det 
en press och norm att kvinnor ska bete sig på ett visst sett? 

UNDERFRÅGA: Överlag vad krävs det för att passa in i försvarsmakten? Kan du något 
exempel då något eller någon inte passat in i organisationen?  

Kan du som kvinna bli en symbol för övriga kvinnor inom organisationen tror du?  

UNDERFRÅGA: Har du uppfattat att du eller någon annan kvinnligt anställd blivit det? Du 
kanske inte upplevt det men kan olika kvinnors prestationer eller kunskaper klistras på alla 
andra kvinnor inom organisationen? 

Finns det en typiska ”jargongen” inom försvarsmakten som du märkt av? Exempelvis i form 
av språkbruk, skämt mm. Har den jargongen gjort att du känt dig utanför gruppen någon 
gång? 

Tror du att du som kvinna överlag granskas hårdare än män inom organisationen? Tror du 
överlag att kvinnor är räddare att göra misstag än män? 

Tema 4: Implementeringen av UNSCR 1325 och ett genusperspektiv: 

Överlag hur tycker du att arbetet med genusfrågor hanteras i organisationen? Märker du en 
skillnad över tid? Under din tid i försvarsmakten, har du märkt förändringarna kring hur 
kvinnor värderas och uppfattas? Har organisationen blivit mer jämställd över tid tycker du?  

UNDERFRÅGA: Hur diskuteras det inom organisationen kring genus och jämlikhetsfrågor?  
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År 2006 implementerades en plan för att öka genusperspektivet inom försvarsmakten, har du 
upplevt att det blivit ett större tänk på kring genusfrågor och jämställdhet sedan dess? (Om 
intervjupersonen arbetat sedan 2006 ställs denna fråga).  

UNDERFRÅGA: Denna plan implementerades mycket utifrån att det skulle öka effektiviteten 
i utlandsmissioner, men har det påverkat organisationen på hemmaplan? Har du upplevt 
förändringar?  

Tema 5: Förebilder och mentorer: 

Känner du att du har ett ansvar att vara en förebild för andra kvinnor inom organisationen?  

UNDERFRÅGA: Tror du att mer kvinnor på högre positioner inom organisationen skulle leda 
till att kvinnor sökte sig till högre poster? Skulle de kunna verka som förebilder inom 
organisationen? 

Har du själv haft någon förebild inom försvarsmakten? Tror du att förebilder kan påverka och 
vara bra för karriären?  

Har du gått i något mentorsprogram? Om du gjort det hur var det? Annars tror du 
mentorsprogram är ett bra sett att få kvinnor att avancera inom organisationen? 

Skulle du säga att det finns ett typiskt kvinnlig ledarskap? Förväntas du som kvinna kunna 
tillföra med det?  

Tema 6: Övriga frågor: 

Kan det kännas ensamt att vara kvinna inom försvarsmakten? 

Har du eller vet du någon som upplevt trakasserier på grund av sitt kön? 

Tror du kvinnor överlag får ta ett större ansvar för att alla i organisationen mår bra? Ses 
kvinnor oftare som en stöttepelare om någon inte mår bra och vill prata om det? 

Överlag upplevs du det som kvinnor utsetts för mer stress och press? 

Känner du att det är svårare för dig eller andra kvinnor att visa sig svaga? Exempelvis på 
övningar. Är det okej att visa smärta eller känslor för gruppen? 

Tycket du att kvinnor får tillräckligt med cred för sitt arbete?  

Är det okej att kalla sig feminist? Eller har det ett dåligt ’’klang’’ inom organisationen? 

 


