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Problem: Uppsatsen fokuserar på kvinnornas roll inom den svenska Försvarsmakten.
1979 fattades beslutet att kvinnor fick göra militärtjänst och året efter gjorde de
första kvinnorna värnplikt. Idag, 23 år senare, utgör kvinnor fortfarande endast
en liten del av Försvarsmaktens anställda militärer. Frågan är om en
kvartssekellång tillvänjningsperiod har varit tillräcklig för att genomföra en lyckad
integrering av kvinnan i organisationen. Av tradition har militärt försvar en
manlig kultur och ett homogent tänkande. Kvinnorna i Försvarsmakten har
därför ett dubbelt problem att hantera; dels utgör de en minoritet i en
mansdominerad organisation, dels är deras arbetsuppgifter enligt normer och
djupt rotade attityder förbehållna män.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett genusinriktat kommunikationsperspektiv
studera förutsättningar och roller för kvinnor inom Försvarsmakten och ge en
bild av hur de hanterar sin situation. Uppsatsförfattarna utgår från följande
frågeställningar:

• Hur uppfattar kvinnorna sin egen situation inom organisationen?
• Hur hanterar kvinnorna, som minoritetsgrupp, praktiskt sin situation inom

Försvarsmakten?
• Hur hanteras skillnaderna mellan kvinnlig och manlig kommunikation av

organisationen respektive individen?
• Hur kommunicerar Försvarsmakten sin önskan om att värva fler kvinnor? Hur

kan de bäst locka fler kvinnor till denna mansdominerade organisation?

Upplägg: Rapporten inleds med en historisk exposé som följs av genomgången av det
teoretiska underlaget. Detta utgörs av rapporter om olika för ämnet relevanta
undersökningar i Försvarsmakten, annan relevant litteratur, material som
producerats av organisationen samt artiklar och dylikt. Därefter redogörs för
teoretiska och empiriska metoder. Uppsatsförfattarna har genomfört intervjuer
med 20 kvinnor i Försvarsmakten som har olika befattningar och placeringar. I
resultat- och analyskapitlet kopplas teori och metod ihop med de resultat som
framkommit under intervjuerna. Uppsatsförfattarnas slutsatser och reflektioner
integreras löpande i kapitlet. Rapporten avrundas med en slutdiskussion och
förslag på annan forskning kring samma ämne.

Slutsatser: Kvinnan uppfattar sin situation i Försvarsmakten olika beroende på vilken
försvarsgren hon tillhör. Individuellt presenteras både för- och nackdelar med
arbetsgivaren. Kvinnorna i Försvarsmakten när en önskan om att inte bli
särbehandlade. Eftersom Försvarsmakten inte anpassar sig efter kvinnorna som
arbetstagare måste de gå en ständig balansgång. Både generellt och i
Försvarsmakten råder stora kommunikativa skillnader mellan könen. Individuellt
innebär det att kvinnorna i viss mån och ofta omedvetet anpassar sin
kommunikation till den manliga. Ambivalensen gällande kvinnans roll i
Försvarsmakten bör elimineras innan för stora satsningar görs på rekrytering.



Förord

Detta förord tillägnas de som gjort det möjligt för oss att genomföra vår undersökning.
Stort tack till de hjälpsamma och vänliga personer på olika positioner inom
Försvarsmakten i Stockholm och Halmstad som hjälpt oss med kontakter, försett oss
med diverse material och som tagit sig tid att besvara våra frågor.

Till de kvinnor som ställt upp på intervjuer vill vi framföra vårt varma tack. Ni har visat
ett stort intresse för vår undersökning och varit mycket tillmötesgående. Våra samtal har
varit väldigt givande och ni har hjälpt oss att få inblick i er vardag i Försvarsmakten. Vår
förhoppning är att också ni kan ha nytta av vår rapport.

Elisabeth & Gabriella
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1 Inledning
Försvarsmakten är en av Sveriges största och mest kostnadskrävande myndigheter och
sysselsätter både civila och militärer. Av de drygt 22.000 anställda är drygt hälften
militärer. Bland de civilanställda råder det i princip balans mellan antalet kvinnliga och
manliga anställda medan kvinnorna bland de med militär befattning endast utgör 3,3%.
Kvinnor har tillåtits göra militärtjänst sedan 1979 men trots det utgör de än idag inte
mer än en liten andel av organisationen. Vi menar att denna underrepresentation av
kvinnor påverkar deras roller och positioner i Försvarsmakten. Frågan är om en
kvartssekellång tillvänjningsperiod har varit tillräcklig för att genomföra en lyckad
integrering av kvinnan i organisationen. Av tradition har militärt försvar en manlig
kultur och ett homogent tänkande. Kvinnorna i Försvarsmakten har därför ett dubbelt
problem att hantera; dels utgör de en minoritet i en mansdominerad organisation, dels är
deras arbetsuppgifter enligt normer och djupt rotade attityder förbehållna män.

Vi som uppsatsförfattare och kommunikationsvetare menar att kommunikationen är
livsnerven i varje organisation. Utan fungerande kommunikation kan varken
organisationen eller individen fortleva. Det handlar inte bara om förmågan att
kommunicera rent språkligt, utan även om omständigheter runtomkring. ”Vi skulle inte
kunna vara en del av en gemenskap eller kunna samarbeta utan kommunikation. Känslor,
relationer, roller, åsikter, värderingar, normer, status, gillande, ogillande och intresse är några av de
ämnen vi kommunicerar. Både det vi gör och det vi inte gör innehåller budskap som ger
vår omgivning möjlighet till tolkning. Anledningen till att vi kommunicerar är att vi är
sociala varelser som behöver ha kontakt med varandra. Denna funktion är social eller
känslomässig. Det finns också andra funktioner som kommunikation fyller, bland annat
som förmedlare av information och grund till handling” (Lundgren & Malmstedt, 2003
efter Hägerfors, 1995). Medlemmarnas villkor, ömsesidiga beteenden och organisationens
signaler till sina medlemmar menar vi är (precis som termerna ovan) olika
kommunikationsfaktorer och utgör därför viktiga beståndsdelar i vår uppsats.

Vi har valt att integrera ett genusperspektiv i kommunikationsperspektivet. Vår önskan
är att fokusera på de socialt konstruerade könen, vad vi kulturellt definierar som
kvinnligt respektive manligt samt hur dessa värderas. Vi menar att detta är en mindre
vanlig kombination som kan ge ett fruktbart resultat och en intressant vinkling på
uppsatsens problematisering.

Vi vill belysa den språkliga interaktionen och undersöka den kvinnliga och den manliga
kommunikationen i Försvarsmakten. Vi vill också undersöka organisationens inställning
till kvinnor idag och hur de ser på kvinnans roll i framtiden.

Vi ställer oss undrande till om kvinnan behöver ändra så mycket i sin kommunikation
för att ”platsa” i Försvarsmakten, att det blir omöjligt att uppnå jämlikhet med kollegor i
organisationen utan att ge avkall på sin egen personlighet.

1.1 Organisationen
Försvarsmakten har fyra huvuduppgifter: att försvara Sverige mot väpnat angrepp, att
hävda landets territoriella integritet, att bidra till fred och säkerhet i omvärlden och att
stärka och stödja det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fredstid.
Försvarsmakten (den militära) ska tillsammans med den civila Försvarsmakten också
kunna förebygga och hantera katastrofer och kriser av icke-militärt slag, till exempel
svåra naturkatastrofer, miljöolyckor, terrorhandlingar och stora flyktingströmmar
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(Lundgren & Malmstedt, 2003 från Försvarsmaktens hemsida). Försvarsmakten består
av tre försvarsgrenar; Armén, Flygvapnet och Marinen.

1.2 Vår förförståelse
På medie- och kommunikationsvetenskap, 21-40 poäng, valde vi att skriva om struktur,
ledarskap och kommunikation inom Försvarsmakten och huruvida dessa faktorer
påverkar varandra. Att valet föll på just denna organisation var resultatet av ett antal
diskussioner under vilka vi sökte ett gemensamt intresse samt också en organisation som
gärna fick vara lite annorlunda än ”vanliga” företag.

Med den förförståelse vi hade vid förra uppsatstillfället, trodde vi att Försvarsmakten till
sin struktur är byråkratisk med en strikt hierarkisk form. Vi såg bilden av en stelbent,
väldigt korrekt, och på grund av sin mycket speciella uppgift annorlunda organisation
framför oss. Denna bild utgjorde bakgrunden när Försvarsmakten blev föremål för vår
undersökning. Den slutsats vi kom fram till var att struktur, ledarskap och
kommunikation påverkar varandra, dock inte i lika stor och ömsesidig utsträckning.
(För utförligare resultatbeskrivning, se Lundgren & Malmstedt, 2003). Vår uppfattning
om Försvarsmakten som en byråkratisk organisation med hierarkisk form förblev
oförändrad. Däremot fann vi att denna organisation varken är så stelbent eller korrekt
som vi först trodde. Framförallt framstod organisationen inte som så annorlunda som vi
hade föreställt oss.

Arbetet med vår förra uppsats väckte, under projektets gång, en önskan om att fortsätta
utveckla våra studier av Försvarsmakten men att fokusera på en del. Vi fann ett intresse
för kvinnan som minoritetsgrupp i denna mansdominerade organisation.

1.3 Syfte och frågeställningar
Vårt syfte med denna undersökning är att, ur ett genusinriktat kommunikations-
perspektiv, studera kvinnans roll och förutsättningar i Försvarsmakten. Vår förhoppning
är att vi som uppsatsförfattare och att de som arbetar inom organisationen får en
fördjupad förståelse för Försvarsmakten och dess tankar och visioner kring kvinnan
som militär. Detta leder oss fram till följande frågor:

• Hur uppfattar kvinnorna sin egen situation inom organisationen?
• Hur hanterar kvinnorna, som minoritetsgrupp, praktiskt sin situation inom

Försvarsmakten?
• Hur hanteras skillnaderna mellan kvinnlig och manlig kommunikation av

organisationen respektive individen?
• Hur kommunicerar Försvarsmakten sin önskan om att värva fler kvinnor? Hur

kan de bäst locka fler kvinnor till denna mansdominerade organisation?

1.4 Disposition
Vi har valt att dela in teorikapitlet, resultat- och analyskapitlet och intervjuguiden enligt
fem huvudteman; kvinna i Försvarsmakten, språklig interaktion, kvinnligt - manligt,
kultur och rekryteringsprocessen. Vi försöker sedan följa dessa teman i möjligaste mån.
Vi hoppas att denna tematisering ska underlätta för läsaren samt också utgöra en röd
tråd som löper genom uppsatsen.
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2 Bakgrund
I detta kapitel gör vi en historisk tillbakablick och en internationell jämförelse.

2.1 Historisk exposé
Under denna rubrik berättar vi kort om den utveckling som föregick kvinnans inträde i
Försvarsmakten och hur andra länders försvar ser på kvinnans roll i det militära.

2.1.1 Kvinnans inträde i Försvarsmakten
Kvinnor har under lång tid arbetat civilt inom Försvarsmakten, till exempel som städare,
inom kök och servering. De har även varit med i olika frivilligverksamheter, som
Lottorna och Blå Stjärnan. Kvinnor har dock tills för två decennier sedan ej varit
välkomna i de militära befattningarna inom Försvarsmakten. Under lång tid har
kvinnans roll i Försvarsmakten varit en återkommande fråga i den svenska
samhällsdebatten. Vid mitten av 1960-talet var debatten intensiv och gällde då i första
hand frågan om allmän värnplikt för kvinnor. 1969 kom ett förslag från en
flygvapenchef som ville anställa kvinnor till vissa militära befattningar inom Flygvapnet.
Anledningen till detta var främst att det fanns personalvakanser inom vissa positioner
och förhoppningen stod till att kunna lösa problemen med personalbrist genom att låta
kvinnor få anställning. På 1970-talet fortsatte diskussionen om huruvida kvinnor skulle
få lov att utbilda sig till officerare och därmed få fast anställning inom militära
befattningar i Försvarsmakten. Olika remissinstanser var positivt inställda till kvinnor
som officerare, men dåvarande överbefälhavaren (ÖB) delade inte denna åsikt. Fram till
1979 diskuterades frågan om kvinnans roll i Försvarsmakten. Samma år fattade
riksdagen ett beslut om att låta kvinnor genomgå grundutbildning. 1980 gjorde de första
kvinnorna militärtjänst inom Flygvapnet, den första försvarsgren som öppnades för
kvinnor. 1989 hade samtliga yrken inom Försvarsmakten öppnats för kvinnor, även de
mer ”omstridda” såsom stridspilot och ubåtstjänst och inga formella restriktioner fanns
kvar. Sedan 1994 kan kvinnor genomgå grundutbildningen utan att ha planer på att
vidareutbilda sig till officer. Fortfarande, 14 år efter att samtliga befattningar inom
Försvarsmakten öppnats för kvinnor, diskuteras huruvida det är lämpligt eller ej med
kvinnor på vissa positioner inom Försvarsmakten (Berggren, 2002; Ivarsson, 2002;
Nilsson, 1990; Försvarsmaktens hemsida).

Totalt är 22543 personer anställda inom Försvarsmakten. Av dessa är 10026 civila och
12517 militärer. Fördelningen mellan könen bland de civilanställda är 41% kvinnor och
59% män. Bland yrkesofficerarna är 411 kvinnor och 12106 män, vilket motsvarar en
procentuell fördelning på 3,3% kvinnor och 96,7% män. (Enligt statistik 2002-09-23).
I statistiken är inte de värnpliktiga och de som utbildar sig till officerare medräknade.

2.1.2 Internationell jämförelse
Tidsskriftserien Försvar i nutid utgav 1990 en rapport skriven av Anne Nilsson; Kvinnan
som officer, i vilken inställningen till kvinnor i militärt försvar i andra länder diskuteras.
Hon menar att motståndare i stora delar av västländerna anger etiska och moraliska
invändningar mot kvinnliga militärbefattningar. Exempel på argument mot kvinnor i
militären är att det inte ligger i kvinnans natur att kriga och att soldaterna skulle bli
demoraliserade. Vidare skulle soldaternas förtroende för kvinnorna, på grund av deras
svagare fysik, försämra stridsmoralen. I Sverige har debatten om kvinnor i det militära
försvaret enligt Nilsson inte handlat om etiska frågor utan fokuserat kring de praktiska
(Nilsson, 1990).
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Det är endast i Sverige, Norge, Holland och Kanada som kvinnor har tillträde till alla
befattningar inom det militära försvaret. Det är inte många länder som tillåter kvinnor
på stridande befattningar inom sina respektive försvar. Israel har som enda land i
världen allmän värnplikt för kvinnor, men kvinnorna får ej deltaga i strid
(Paulsson, 1999; Nilsson, 1990).

Sophia Ivarsson (2002) menar i sin rapport Diskurser kring kvinnor i uniform att
internationella studier visar att kvinnor i mycket högre utsträckning än män är negativt
inställda till militära aktioner. Detta kan kanske vara en förklaring till varför det finns så
få kvinnor i militära yrken.

Louise Weibull (2001) som skrivit en rapport om tjejmönstring, hänvisar till Melissa
Herbert, författare till boken Camouflage isn’t only for combat. Boken belyser kvinnor i
militära yrken i USA. Herbert menar att det i princip är omöjligt för kvinnor i det
militära att fortsätta vara kvinnor när de ska integreras i en institution som så tydligt
definieras som maskulin. Detta skapar problem för kvinnor i det militära. Kan en
kvinna, utan att göra avkall på någon av rollerna, både vara militär och kvinna? Hon
menar vidare att genusroller är något som förhandlas fram och konstrueras genom
interaktion i olika situationer. Det kan snarare beskrivas som något vi gör istället för
något vi är. Arbete i militära försvarsmakter innebär för många kvinnor att de ställs inför
en motsägelse. De förväntas själva finna en ordning i en värld där olika förväntningar
ofta motsäger varandra, säger Herbert.

Vi har i detta kapitel berättat om den historiska utvecklingen för kvinnans inträde i den militära
Försvarsmakten, från inledningen av diskussionerna på 1960-talet, via riksdagsbeslut i frågan fram
till 1980-talet då kvinnorna fick lov att göra värnplikt och sedermera fick tillträde till alla befattningar
inom Försvarsmakten. Ur ett internationellt perspektiv är Sverige, som ett av få länder, jämställt
gällande kvinnornas roll i det militära försvaret, då kvinnorna får lov att delta i stridande befattningar.
Vi har slutligen pratat om kvinnors syn på militära aktioner och deras problem att bibehålla
kvinnligheten i militära positioner. Efter denna inledande beskrivning övergår vi till de teoretiska
utgångspunkter som ligger till grund för vår undersökning av de kommunikativa aspekterna i
Försvarsmakten.
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3 Teoretiska utgångspunkter
Vi behandlar följande huvudteman i teorikapitlet; kvinna i Försvarsmakten, språklig
interaktion, kvinnligt - manligt, kultur och rekryteringsprocessen.

3.1 Kvinna i Försvarsmakten
Under denna rubrik inleder vi med en presentation av Försvarsmakten som arbetsgivare. Vi tar även
upp villkor, val, attityder och åsikter ur olika perspektiv samt olika problem.

3.1.1 Försvarsmakten som arbetsgivare
Nilsson (1990) kommer i sin undersökning fram till att Försvarsmakten som arbetsplats
har förändrats positivt tack vare kvinnornas inträde i organisationen. Hon konstaterar
däremot att informationen angående yrkesrollen måste förbättras, för att kunna locka till
sig fler kvinnor. Idag är informationen bristfällig och resultaten har i vissa fall blivit att
förväntningar på yrket inte har uppfyllts. Detta har inneburit att anställda har slutat,
vilket kanske hade kunnat förhindras om yrkesinformationen hade varit bättre, menar
Nilsson.

Nilsson menar vidare att Försvarsmakten måste agera både internt och externt för att
underlätta för kvinnorna inom organisationen. Försvarsmakten måste dels förbättra
yrkesinformationen i samhället, dels försöka förändra attityderna inom organisationen.
När kvinnorna väl är inne i organisationen krävs det att de blir bemötta av en positiv
attityd, för att de ska välja att stanna kvar inom organisationen. Nilsson anser att det
krävs självförtroende, psykisk styrka och motivation utöver det vanliga för att en kvinna
ska kunna göra karriär (se vidare utveckling under 3.1.4) inom en organisation med
starka manliga traditioner.

3.1.2 Olika villkor i arbetslivet
Det är en vanlig åsikt att Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen.
Ambitionen är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i
arbetslivet. När det gäller antalet arbetande respektive arbetslösa är siffrorna likvärdiga
för båda könen. När det gäller yrken och positioner är arbetsmarknaden fortfarande
segregerad. Många yrken är fortfarande dominerade av ett kön och de flesta
chefspositioner innehas av män. Lena Gonäs (2001) tar upp frågor kring
könssegregering på arbetsmarknaden. Enligt henne kommer löneklyftor och skillnader i
anställningsvillkor att bestå så länge delar av arbetsmarknaden inte är lika tillgänglig för
båda könen.

Frågan om olika villkor i arbetslivet är förknippad med arbetets relation till familjelivet.
Fram till för några decennier sedan var den vanliga uppdelningen mellan könen den att
mannen arbetade och var familjeförsörjare, medan kvinnan var den som tog hand om
markservicen och således inte befann sig på arbetsmarknaden i någon större
utsträckning. Idag finns inte denna klara uppdelning mellan uppgifterna. Kvinnor
arbetar i lika stor utsträckning som män, vilket ställer andra krav på arbetsgivare och
organisationer så även inom Försvarsmakten (Blomgren och Lind, 1997).

3.1.3 Strävan efter förändring av villkoren
I en artikel av Clas Nilsson Lundstedt i MarinNytt (2002) diskuteras jämställdheten
inom Försvarsmakten. Författaren tar upp den nya jämställdhetsplanen (se i texten från
den andra artikeln om positiv särbehandling under 3.5.9) som gäller från och med
januari 2003. I den planen anges medlen för att kunna nå målet att öka andelen kvinnliga
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officerare. I artikeln hänvisas till nuvarande överbefälhavaren (ÖB) Johan Hederstedt,
som på en konferens klargjort sin syn på jämställdheten inom Försvarsmakten.
Hederstedt menar, att för att kunna spegla samhället vars demokratiska system
Försvarsmakten är satt att försvara, måste andelen kvinnor ökas. ÖB menar vidare att
för att få de mest kompetenta personerna kan Försvarsmakten inte bara vända sig till
ena halvan av befolkningen.

Två representanter från 4:e minkrigsflottiljen är intervjuade i artikeln, personalchef Mats
Bengtsson och fänrik Emma Nilsson. Bengtsson menar att jämställdhetsplanen
signalerar vad Högkvarteret vill gällande jämställdheten. Han betonar dock att det
viktiga arbetet sker ute på förbanden. På 4:e minkrigsflottiljen strävar de efter flexibla
arbetstider och placeringar för att underlätta för anställda som är föräldrar.
Försvarsmaktens ansvariga i jämställdhetsfrågor, Charlotte Isaksson, är också intervjuad.
Isaksson säger i artikeln att motståndet mot kvinnor i organisationen bygger på
okunskap om kvinnornas situation och rädsla för att bli utkonkurrerade av en kvinna.
Hon menar också att det finns ett samband mellan sexuella trakasserier (se under 3.1.9)
och motstånd till kvinnor i Försvarsmakten. Vetskapen om förekomsten av sexuella
trakasserier och vad det egentligen innebär har ökat. Bengtsson anser att andelen
kvinnor måste öka för att kunna komma tillrätta med motståndet mot kvinnliga
officerare. Detta ska ske genom positiv särbehandling, något som Nilsson inte tycker är
en bra idé. Hon tror att det kan bli svårt för en kvinna som blivit särbehandlad att hävda
sig.

3.1.4 Anledning till att välja en karriär inom Försvarsmakten
Nilsson (1990) tar i sin skrift upp att det saknades förebilder för de kvinnor som först
sökte sig till militära yrken inom Försvarsmakten. Detta faktum väckte hennes
nyfikenhet kring skälen till att som kvinna välja en militär karriär. Nilsson har i sin
undersökning kommit fram till att de flesta kvinnor som då valde en militär karriär hade
kommit i kontakt med Försvarsmakten i ett tidigare skede. De hade antingen familj eller
vänner som arbetade inom Försvarsmakten eller hade de varit engagerade i någon
frivilligorganisation inom Försvarsmakten. Ett annat vanligt skäl till att välja en militär
yrkesbana var den personliga utmaningen som ett ovanligt, annorlunda och spännande
arbete innebar. Även det faktum att det är ett fysiskt krävande arbete lockade. I likhet
med männen menade kvinnorna att gratis utbildning och mycket friluftsliv var lockande
faktorer. Andra fördelar med ett militärt yrke var att det upplevdes som omväxlande,
fritt och självständigt och gav möjligheter till mycket kontakter med andra människor.
Ledarskapsutbildningen inom Försvarsmakten ansågs också vara användbar inom civila
yrken. Idag finns det förebilder för de som söker sig till Försvarsmakten, personifierade
av de kvinnor som redan arbetar där. Andelen kvinnliga officerare har från 1989 fram
till idag endast ökat från 0,9% till 3,3%.

3.1.5 Organisationens attityder och åsikter
På Försvarsmaktens hemsida finns på startsidan en länk som heter Tjejer i Försvaret. Där
finns information om bland annat nätverk för kvinnor, frågor och svar samt lite historik
om kvinnan i organisationen. Det finns också information om de olika yrkesrollerna
inom Försvarsmakten, där upplysning om yrket pilot bland annat talar om att en
stridspilot endast arbetar under ca 20 års tid. Gustav Paulsson (1999) har i sin uppsats
med en uppgift om att en utbildning till stridspilot beräknas kosta ca 10 miljoner kronor.
Han menar att Försvarsmakten därför vill kunna utnyttja piloterna under hela denna
period. Ett vanligt argument för att kvinnor inte ska få bli stridspiloter är just den
ekonomiska frågan. Kvinnor som får barn kan inte arbeta heltid under en period
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(graviditet och mammaledighet). Detta tänkande visar att gamla könsmönster lever kvar,
då det tas för givet att det är mamman som är hemma med barnet. Det visar även att de
tar för givet att alla kvinnor kommer att bli mammor, något som inte stämmer. Andra
vanliga argument är exempelvis lägre fysisk styrka och diverse könsrelaterade fördomar.
(Försvarsmaktens hemsida; Paulsson, 1999).

3.1.6 Manliga kollegors attityder och åsikter
Eftersom kvinnorna är en underrepresenterad grupp i Försvarsmakten, blir de väldigt
uppmärksammade, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Nilsson (1990) tar
upp mobbing som kvinnorna på officersutbildningarna utsatts för av sina manliga
kollegor. En anledning till att männen trakasserar kvinnorna kan enligt Nilsson vara
konkurrensen på officershögskolorna, som gör att männen ser kvinnorna som ett hot.
Weibull (2001) menar att kvinnor ofta upplevs som ett hot då de framträder på domäner
som tidigare varit exklusivt manliga. Ivarsson (2002) konstaterar också, efter att ha
pratat med män på förband, att det främst är konkurrensfaktorn som har en betydande
inverkan på männens negativa attityder till kvinnliga officerare. Hon menar att för de
män som hunnit en bra bit på karriärstegen utgör inte kvinnorna några reella karriärhot.
De kan därför kosta på sig ett generösare förhållningssätt. En annan faktor som kan
ligga bakom detta förhållningssätt menar Ivarsson också kan vara att dessa officerare är
utsatta för politiska påtryckningar. De uppmanas att lösa problem gällande integreringen
av minoriteter i Försvarsmakten.

Enligt Paulsson (1999) är könsdikotomin central i den militära historien. Han menar att
kvinnorna har tillskrivits de egenskaper (se under Typsikt kvinnligt och manligt, 3.3.4)
som män och soldater inte ska ha. Enligt Paulsson är det svårt att förändra de attityder
som genomsyrar en organisation, något som de kvinnor som under de senaste 20 åren
har sökt sig till Försvarsmakten fått erfara. Ivarsson (2002) menar precis som Paulsson
att det finns ett mer eller mindre uttalat motstånd bland män i militära yrken mot
kvinnors inträde i ett yrkesområde som är så starkt associerat med det manliga könet.

Ebbe Blomgren och Ove Lind (1997) har genomfört en undersökning för att se dels hur
kvinnor upplever sin situation under utbildningen till officerare, dels hur deras kollegor
och skolans personal upplever dem. Blomgren och Lind har kommit fram till sina
resultat genom att intervjua och dela ut enkäter till skolans elever. De delade även ut en
enkät till skolans manliga elever och skolpersonalen. Författarna menar att dessa var
övervägande positivt inställda till kvinnor som chefer inom Försvarsmakten. Det fanns
dock skillnader mellan de olika försvarsgrenarna och mellan olika yrkeskategorier. I
likhet med resultaten i Peter Magnussons rapport Organisationskulturer i Försvarsmakten
(1998) var respondenterna inom Flygvapnet mer positivt inställda till kvinnor än armé-
och marinanställda och de civilt anställda. Undersökningen visade ingen skillnad i åsikter
mellan olika ålderskategorier.

Ivarsson (2002) har gjort en undersökning gällande mäns i Försvarsmakten attityder till
kvinnor i samma organisation. Syftet med studien var att få en bild av männens attityder
och kunna ge förslag på åtgärder som behövs för att underlätta rekrytering och
bibehållande av de kvinnor som arbetar militärt. Hon hänvisar till Glicks et al forskning
(i antologin Journal of Personal and Social Psychology, 79, 2000) gällande mäns generella
attityder till kvinnor. Enligt deras undersökning visar attitydforskningen att det finns två
dominerande fördomar hos män, gällande kvinnor. Den ena består i fientliga och
negativa attityder, den andra i mer välvilliga attityder men med en syn på kvinnor som
varelser i behov av skydd. Dessa båda attityder talar mot en åsikt om att kvinnor är
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lämpade för militära yrken. Enligt Ivarsson kan de båda attityderna finnas samtidigt i en
och samma kultur och till och med inom en och samma individ. Då Försvarsmakten har
som önskemål att rekrytera fler kvinnor, menar författaren att det är viktigt att
undersöka militära mäns inställning till kvinnor i Försvarsmakten. De ambivalenta och
negativa attityder som männen i Försvarsmakten hyser mot kvinnor som officerare kan
därmed inverka på de åtgärder (eller brist på sådana) som vidtas för att öka andelen
kvinnliga officerare (Ivarsson, 2002).

Magnusson (1998) har i sin undersökning intervjuat nio manliga officerare. Han
tillfrågade bland annat sina respondenter om deras inställning till kvinnor och andra
minoritetsgrupper inom Försvarsmakten. De slutsatser som Magnusson drar av
intervjusvaren är att inställningen till kvinnor som chefer är accepterande bland
respondenterna, men de betonar att kvinnorna måste klara de fysiska och tekniska krav
som ställs. Respondenterna inom Flygvapnet och Marinen hade mer positiva
erfarenheter av kvinnliga officerare än de inom Armén.

3.1.7 Omgivningens attityder och åsikter
I Nilssons undersökning har kvinnorna diskuterat omgivningens reaktioner på deras
yrkesval. Enligt undersökningen var kvinnornas familjer och vänner generellt positivt
inställda till yrkesvalen. Däremot menade kvinnorna att andra människor i deras
omgivning var okunniga om kvinnans roll i Försvarsmakten och att det var vanligt att
kvinnorna möttes av misstro och kände att de var tvungna att försvara sitt yrkesval.

3.1.8 Kvinnornas uppfattning om andras attityder och åsikter
Kvinnorna i Blomgren och Linds studie från 1997 som gick utbildning var inte lika
positiva som enkätsvaren antydde. Dessa kvinnor ansåg bland annat att det fanns
situationer då de upplevde att de inte blev förstådda. Olika strategier som
respondenterna använde för att hantera kommunikationsproblemen var att bli
övertydliga eller vara tysta. Det framkom i undersökningen att kvinnorna hade svårt att
avgöra hur de skulle bemöta fördomsfulla beteenden. Lät de bli att reagera innebar det
att de tillät behandlingen. Om de däremot reagerade mot fördomarna sågs de som
osmidiga. Eftersom kvinnorna är i minoritet, syns de i alla sammanhang, menar
författarna. Om en kvinna gör något avvikande, ses det som typiskt för hela
minoritetsgruppen. Respondenterna i undersökningen tog upp exempel på hur
könsdimensionen kunde överdrivas, genom att kvinnorna fick höra att de antingen var
för kvinnliga eller för lite kvinnliga. Könsdimensionen kunde även negligeras, antingen
genom att nonchalera skillnader mellan könen eller genom att hävda att det inte är
någon skillnad utan alla ska behandlas lika. Kvinnorna gav som exempel att inga
åtgärder vidtas vid fördelning av omklädningsrum och duschar. De berättade också om
manliga kollegor som inte öppet visar att de tar avstånd från andra mäns nedlåtande
agerande mot kvinnorna. De kan däremot efteråt beklaga att kvinnorna blivit felaktigt
behandlade. Författarna menar att detta kan bero på att män inte är beredda att riskera
sin karriär eller vänskap med andra män, för att träda till sina kvinnliga kollegors försvar
(Blomgren och Lind, 1997). Weibull (2001) menar att kvinnor i Försvarsmakten är en
kontroversiell fråga. Hon syftar på den långsamma process som föregick kvinnans
inträde i Försvarsmakten. Paulsson ställde i sin undersökning en fråga om kvinnans
framtida roll i Försvarsmakten som från en IP gav följande svar ”Hur fan kan det här
vara kontroversiellt, fortfarande? Vi har tjejer i försvaret och det är inte mer med det.
Det funkar och det bara rullar på.” (Paulsson, 1999:42).



9

3.1.9 Sexuella trakasserier
Ett problem inom Försvarsmakten är förekomsten av sexuella trakasserier. Begreppet
innebär, förutom trakasserier av sexuell natur, även sådana som grundas på kön. Termen
könstrakasserier används också. Exempel på trakasserier är förnedrande kommentarer,
osynliggörande, undanhållande av information, sexuella anspelningar, gester och
beröringar. Sophia Ivarsson och Anders W Berggren har skrivit en rapport som heter
Avgångsorsaker bland officerare (2001). Undersökningen visar bland annat att många av
kvinnorna blir utsatta för trakasserier av manliga arbetskamrater och chefer. Paulsson
(1999), som har egen erfarenhet av det militära livet, belyser problemet med att
Försvarsmakten ses som ”en utmärkt uppfostringsanstalt för unga män”, samtidigt som
det finns problem med attityder och beteenden mot kvinnor. Enligt honom finns
kvinnonedsättande tongångar, något han belyser genom att uttrycka det som
”institutionaliserad reproduktion av kvinnoförakt!” (Paulsson, 1999:33).

Berggren och Ivarsson (2002) har i sin rapport Jakten sätter på attacken undersökt sexuella
trakasserier av kvinnor i Försvarsmakten med hjälp av en enkätundersökning. Genom
att studera enkätsvaren från 326 respondenter kom de fram till att en stor andel av de
tillfrågade angav att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser,
av sina kollegor. Författarna kommer också fram till att trakasserierna inte är enskilda
händelser, utan de upprepas kontinuerligt. Studien visar att risken för trakasserier är
större ju fler männen är till antal. Sexuella trakasserier påverkar både individen och
organisationen på ett negativt sätt. Genom att den psykiska hälsan försämras för
individen, leder det till att engagemanget och lojaliteten mot organisationen minskar.

Författarna är medvetna om att många kvinnor tycker att de har en bra arbetssituation
inom Försvarsmakten och de vill därför inte förringa kvinnornas positiva upplevelser.
Författarna vill däremot poängtera att situationen kan förbättras för de kvinnor som inte
är lika positiva till sin arbetsmiljö.

3.1.10 Avgångsorsaker
På grund av den låga andelen kvinnor inom Försvarsmakten och kravet på
organisationen att rekrytera fler kvinnor, har Ivarsson och Berggren (2001) genomfört
en undersökning av anledningarna till kvinnliga officerares avgång från Försvarsmakten.
I studien jämfördes kvinnornas svar med svaren från de män som avgått, under
perioden 1995 till 1999. Antalet kvinnliga officerare som avgick under fyraårsperioden
var 45 av 360 vilket motsvarar 12,5%. Under samma period avgick 2178 av 14166
manliga officerare. Detta motsvarar 15%.

Även om procenttalen är ungefär likvärdiga, är orsakerna till avgång olika. Kvinnorna
slutade att arbeta som officerare främst på grund av att de blivit erbjudna civila arbeten
eller utbildningar, att de ansåg att Försvarsmakten har dålig personalpolitik eller att
förbandet skulle läggas ned. Flera av kvinnorna menade även att olika negativa
erfarenheter av att vara kvinna inom Försvarsmakten till stor del påverkade dem att fatta
beslutet att lämna organisationen. Exempel på negativa erfarenheter var sexuella
trakasserier, könsdiskriminering, att de blivit undanhållna arbetsrelaterad information
eller blivit avsiktligt hindrade i karriären på grund av sitt kön. Männen uppgav som skäl
till avgång civila arbeten eller utbildningar, familjesituationen eller att de ansåg att
Försvarsmakten ej längre var trovärdig i sin funktion. I undersökningen fick
respondenterna också svara på om Försvarsmakten hade kunnat göra något för att få
officerarna att stanna kvar i organisationen. De flesta av både kvinnorna och männen
svarade nej på den frågan. Exempel på åtgärder som kunde fått respondenterna att
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överväga att stanna var möjligheter att få andra tjänster. I undersökningen framkom att
många av de kvinnliga officerarna hade bestämt sig för att söka vidare till
officersutbildningen redan när de mönstrade. De såg även officersyrket som ett
livstidsyrke. Bland männen var det bara ett fåtal som hade beslutat sig för en fortsatt
karriär på ett så tidigt stadium. Enligt Ivarsson och Berggren visar detta på att de
kvinnor som gör värnplikt är mer hängivna detta yrke än de män som gör lumpen av
pliktskäl. De kvinnliga respondenter som deltagit i undersökningen gav en ganska
negativ bild av att vara kvinna inom Försvarsmakten. Författarna menar att
Försvarsmakten inte har lyckats ta till vara det engagemang som kvinnorna har haft när
de sökt sig till organisationen (Ivarsson & Berggren, 2001).

Vi har under denna rubrik presenterat vårt första tema Kvinna i Försvarsmakten. De olika
underrubrikerna belyser olika aspekter på temat såsom yrkesinformation från organisationen,
jämställdhetsfrågor, skäl till yrkesval, attityder och åsikter och olika anledningar till att avgå. Vi
uppfattar samtliga dessa aspekter som olika kommunikationsperspektiv på kvinnans roll i
Försvarsmakten. Under nästa tema tar vi upp skillnader mellan kvinnor och män gällande den
språkliga interaktionen samt frågan om nätverkens ”vara eller inte vara”.

3.2 Språklig interaktion
Under vårt andra tema diskuterar vi kring olika språkliga aspekter, främst ur ett genusperspektiv.
Detta innebär att vi fokuserar på kvinnlig och manlig kommunikation.

3.2.1 Två språk – två kulturer – tvärkulturell kommunikation
I en allt mer internationell värld har behovet av flerspråkighet ökat, precis som en ökad
förståelse om andra kulturer. Denna kunskap behöver vi för att kunna fungera i ett
framväxande globalt samhälle. Något vi inte får glömma är att vi också behöver insikt
om de två svenska ”språken”, det kvinnliga och det manliga, och de därmed
sammanhängande kulturerna menar Lena Wennberg (1993). Att människor
kommunicerar med varandra på arbetsplatsen är en förutsättning för effektivitet,
lönsamhet och trivsel. Det är viktigt att ha insikt om att språkskillnader mellan kvinnor
och män, både individuella och inom verksamheten, har en klar effekt på arbetslivet.
Kommunikation är viktig för chefer som vill förmedla sin önskan om hur arbetet ska
fungera och är minst lika viktig för medarbetare som vill förmedla sin kunskap om
arbetet och dess innehåll. Denna kommunikation på arbetsplatsen förutsätter
naturligtvis att vi förstår varandra, att vi har en önskan om att förstå andra människor
och ta till oss vad andra säger. Men hindren är många för en väl fungerande
kommunikation i arbetslivet. Ett av de största hindren är att kvinnor och män talar olika
språk. Den amerikanska författarinnan Deborah Tannen har ägnat mycket tid åt studier
just i ämnet det kvinnliga och det manliga språket. Hon är professor i lingvistik, eller
sociolingvist som hon kallar sig själv. Hon har bland annat skrivit boken You just don´t
understand (1990). I förordet i den svenska utgåvan av Tannens bok Du begriper ju ingenting
har en docent i kommunikation, Viveka Adelswärd, skrivit följande:

”Detta faktum säger mycket om hur starkt intresset för samtal
och mänsklig kommunikation är just nu. Vi samtalar och
kommunicerar dagligen. Och i samtalet händer mycket. Där
utbyter vi information med andra, men vi upprätthåller och
förändrar också våra relationer. Våra tankar och attityder
förstärks och förändras. Vår personlighet får glänsa eller får sig
en knäck; vår vilja kuvas eller segrar. Vi blir förstådda och
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missförstådda. Inte undra på att vi då vill veta mer om vad det
är som pågår när vi pratar med varandra.”
(Wennberg, 1993:27-28)

Trots att citatet är tio år gammalt, tycker vi att de uttalade orden fortfarande är lika
aktuella. Tannen redovisar i boken främst studier av hur kulturtillhörighet präglar våra
samtalsstilar. Hur uttrycker vi oss i samtal och hur tolkas dessa uttryck av andra? Tannen
säger bland annat i sin bok att innebörden i ett samtal ligger inte i det som sägs, utan
fylls i av den som lyssnar. Tolkningsresultatet beror alltså mer på lyssnarens inställning
och vanor än på talarens avsikt med orden. Huruvida budskapet når fram beror alltså till
största delen på lyssnaren. Därför är det viktigt att den som talar och den som lyssnar
kan samma språk. Tannen hävdar att kvinnor och män talar olika språk. Vidare menar
hon att männen har makten i arbetslivet och därmed också förtur när det gäller tolkning.
Hon tar som exempel upp hur internationella förhandlingar kan gå i stöpet genom att
den ena parten (mannen) har förtur på tolkning utan att kunna den andres (kvinnans)
språk. För att uppnå effektivitet och lönsamhet måste kvinnor och män tala samma
språk eller åtminstone lära sig att förstå varandras. Ineffektiv kommunikationen leder till
missförstånd hos dem som talar och inte blir förstådda och hos dem som lyssnar och
inte uppfattar andemeningen. Kärnan i kommunikationen är alltså förståelse (Tannen,
1990; Wennberg, 1993).

3.2.2 Konsten att kommunicera
Tannens teori bygger på en uppdelning av männen i en värld som är ordnad hierarkiskt
efter rang och makt, dvs. över- och underordnad och kvinnorna i en värld där individer
lever i ett sammanhang, som delar i en helhet. Denna skillnad i ”världsuppfattning”
menar Tannen är skönjbar redan hos barn. Detta medför bland annat att kvinnor och
män, livet igenom, pratar förbi varandra och missförstår varandra utan egentlig avsikt.
Från barndomen är vi tränade i att acceptera och förstå skillnader i ras, hudfärg och
social bakgrund men vi får inte lära oss något om språkliga könsskillnader. ”Den friaste
människan är den som kan välja strategi” (vår översättning) menar Tannen och som
alltså inte behöver använda samma scenario gång på gång. Men detta förutsätter
kunskap i att tolka könsspråket. Medvetenheten om att det andra könet talar ett annat
språk gör det lättare att acceptera skillnaderna utan att anklaga vare sig själv eller
motparten. Kommunikation uppstår alltså inte förrän en ömsesidig respekt visas för
båda uttryckssätten. Kvinnors och mäns olika syn på samhörighet och hierarki har stor
betydelse, exempelvis när beslut ska fattas och när de ska genomföras. Kvinnan, för
vem samhörighet är mycket viktig, markerar detta genom att framställa förslag i
frågeform. Mannen uppfattar frågandet som osäkerhet och oförmåga att fatta beslut.
Som ett resultat av dålig kunskap uppstår därför missförstånd byggda på språkskillnader.
Dessa missförstånd skulle kunna undvikas. Det finns och behövs olika former av beslut.
I exempelvis akuta situationer saknas tid att samråda och diskutera sig fram till en
lösning. I dessa lägen är det handling som gäller. Men vid beslut som gäller förändringar
så är just informationen och diskussionen och förståelsen av innebörden i ett beslut det
centrala för att lyckas med genomförandet. I dessa fall är kvinnans språk och beteende
en stor tillgång. Tannen menar att alla vill bli hörda men även bli förstådda. Genom att
kvinnor och män lär sig att förstå varandras olika sätt att använda språket, kommer
frasen ”du förstår ju ingenting” att bli mindre vanlig (Tannen, 1990; Wennberg, 1993).

Wennberg menar att eftersom det är lyssnaren, inte talaren, som avgör innebörden i ett
budskap ställer detta speciella krav på oss och vårt sätt att kommunicera. Vill talaren nå
ut med sitt budskap, måste denne/denna ta hänsyn till lyssnarens förutsättningar, inte sina
egna. Vill män förmedla budskap till kvinnor måste de lära sig och respektera kvinnors
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sätt att kommunicera. Samma villkor gäller för kvinnor om de vill förmedla budskap till
män. För att vi bättre ska förstå varandra är insikten om och respekten för skillnader
mellan kvinnligt och manligt språk en förutsättning. För att åter igen citera Viveka
Adelswärd

”Att män och kvinnor talar och kommunicerar på olika sätt är
något som många av oss har en känsla av. Däremot kanske vi
har svårare att komma överens om hur skillnaderna ska
beskrivas och framförallt hur de ska värderas.” (Wennberg,
1997:178)

3.2.3 Försvarsmaktens kvinnliga nätverk
För att göra officersyrket till ett attraktivt yrkesval har åtgärder vidtagits. I
Försvarsmakten har det startats ett nätverk för de kvinnor som arbetar som officerare.
Det finns även ett nätverk för de kvinnor som är värnpliktiga, men det belyser vi inte i
denna uppsats. Syftet med officerarnas nätverk är att det ska fungera som ett forum där
kvinnorna kan få vetskap om varandra och skapa sammanhållning. Det ska också ge
möjligheter för dem att utbyta erfarenheter och fungera som förebilder för varandra,
även mellan de olika försvarsgrenarna. Vetskapen om befintliga kvinnliga nätverk kan
också fungera som en trygghetsfaktor för dem som funderar på att söka sig till
Försvarsmakten. En viktig anledning till att Försvarsmakten vill ha nätverken är för att
de kanske kan bidra till att minska antalet avgångar inom officersyrket. Deltagandet i
dessa nätverk är frivilligt och tanken är att kvinnorna främst ska kunna använda det för
att ventilera åsikter, arbeta för förändringar och ta del i en gemenskap. Det är
förbandscheferna som har i uppdrag att stötta bildandet och upprätthållandet av
regionala nätverk (Försvarsmaktens hemsida).

Vi har under denna rubrik berättat om två språk, det kvinnliga och det manliga. Vi har också
redogjort för den kunskap som behövs för att kunna använda och förstå dessa båda språk. Slutligen
beskrev vi ett kommunikationsforum, nätverk. Under nästa rubrik kommer vi fördjupa oss i
resonemanget kring kön och genus.

3.3 Kvinnligt - Manligt
Detta tredje tema innehåller redogörelser för skillnader och likheter mellan kvinnliga och manliga
aspekter.

3.3.1 Kön i organisationsstudier
Fram till 1970-talet var teorier om organisationer utan könsperspektiv, men då började
organisationsstudierna fokusera på könsaspekterna. Detta utvecklades kontinuerligt på
1980-talet och under 1990-talet gjordes väldigt många könsteoretiska
organisationsstudier. Numera bedrivs studier av organisationer antingen helt i avsaknad
av könsperspektiv eller med en dominans av detta perspektiv. Enligt Martha Blomqvist
(2001) kan dock inte könsrelationer förklara alla processer i en organisation. De
forskningsinsatser som tolkar allt ur ett könsbundet perspektiv bidrar inte mer till
kunskap än de som är ”könsblinda”. Mats Alvesson och Yvonne Billing Due (1999)
menar att betydelsen av kön i studiet av organisationsprocesser riskerar att vara antingen
underbetonad eller överbetonad. Detta kan jämföras med Blomgren och Linds
undersökning om könsdimension (se 3.1.8).

Pia Höök (2001) skriver i sin doktorsavhandling att den grundläggande frågeställningen
inom feministisk organisationsteori inte gäller huruvida organisationer är könsmärkta
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eller ej, utan istället hur könsmärkning går till och vad som kännetecknar den. Den
könsordning som finns uttrycks i tankar, processer och strukturer i organisationer.
Höök menar att kvinnor använder olika strategier när de blir medlemmar i en
organisation.

3.3.2 Det biologiska och det kulturella könet
Kön är det biologiska könet och genus motsvarar det kulturella könet, egenskaper som
är kulturellt förknippade med ett visst biologiskt kön (Kamjou, 1998; Berggren, 2002).
Paulsson och Ivarsson hänvisar i sina respektive rapporter till Hirdmans teorier om den
könsordning som råder i ett samhälle. I relationer mellan kvinnor och män visar sig de
normer, sedvänjor och traditioner som praktiseras av båda könen. Könsordningen
bygger enligt Hirdman framförallt på två principer, dikotomisering och hierarkisering.
Dikotomisering innebär att könen hålls isär och en rad egenskaper definieras som
kvinnliga och manliga (könsbundna) och hierarkisering innebär att mannen har
definitionsrätt för hur verkligheten är beskaffad. Mannen är norm och kvinnan
definieras efter den som avvikande (Paulsson, 1999; Ivarsson, 2002).

Weibull (2001) ser på liknande sätt genusperspektiv som ett ifrågasättande av en
traditionell syn på könsroller. Begreppet innefattar även en förståelse för att kön/genus
är ett uttryck för ett maktförhållande. Weibull hänvisar till Nina Björk som ser
genusbegreppet som en teoretisk term, vars syfte är att lyfta fram den kulturella och
sociala konstruktionen av kvinnligt och manligt. Björk menar också att ”se kvinnor som
kvinnor (vår kursivering) kan bidra till att upprätthålla stereotypa föreställningar om hur
kvinnor är, vilket i förlängningen endast förstärker de rådande maktstrukturerna.”
(Weibull, 2001:9). Björk menar att kvinnlighet, precis som manlighet, istället bör
framhållas. Här drar vi en parallell till Herberts uttalande om genusroller (se 2.1.1).

3.3.3 Jämställdhet och särartstänkande
Anna Kamjou (1998) menar att frågan om jämställdhet fokuserar för mycket på om
kvinnor och män är lika eller olika. Enligt henne är kvinnor och män både lika och olika,
precis som två personer av samma kön kan vara lika eller olika. Hon menar att
olikheterna ska ses som komplement till varandra.

Paulsson (1999) har i sin uppsats undersökt de kvinnliga officerarnas situation ur ett par
olika perspektiv. Han har använt sig både av ett ”uppifrånperspektiv”, Försvarsmaktens
värderingar av kvinnor och ett ”underifrånperspektiv”, vilket innebär kvinnornas syn på
sig själva. Några av de frågeställningar som tas upp i Paulssons rapport överensstämmer
med våra frågor och är därför intressanta för vår undersökning, bland annat kvinnornas
syn på sig själva och vad de anser är kvinnligt och manligt. Paulsson skriver om
särartstänkandet som han menar har fått stort genomslag i många organisationer och
hos många individer. Särartstänkande innebär en betoning och uppskattning av de
skillnader som finns mellan könen. Han menar att många organisationer, däribland
Försvarsmakten, numera köper in utbildningar om detta, för de ”känner att de behöver
bättra på sin jämställdhetsprofil” (Paulsson, 1999:1). Paulsson har en viss förförståelse
för och kunskap om Försvarsmakten, då han är aktiv inom organisationen som
reservofficer.

Paulsson konstaterar att det har varit jobbigt för de kvinnliga officerarna att bli en del av
organisationen. Tidigare har det enligt honom varit de formella hindren för kvinnorna
som det har arbetats med för att få bort. Numera är det de kulturella hindren som
återstår att undanröja. Enligt Paulsson finns det flera fördelar med att ha kvinnor inom
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Försvarsmakten. Deras närvaro gör att de gamla normerna bryts och tvingar
organisationens medlemmar att göra omvärderingar. Kvinnorna gör det lättare även för
andra grupper som tidigare inte varit representerade i organisationen, såsom invandrare
och homosexuella. Paulsson spår att Försvarsmakten i framtiden kan bli mer pluralistisk
och bättre spegla samhället (Paulsson, 1999).

3.3.4 Typiskt kvinnligt och manligt
I Paulssons undersökning frågade han sina respondenter om typiska kvinnliga och
manliga egenskaper. Enligt respondenterna är kvinnliga egenskaper exempelvis att vara
omtänksam, stresstålig, prestigelös och att sträva efter konsensuslösningar. Exempel på
manliga egenskaper är att vara tydlig, målmedveten, hierarkisk, prestigefull och rak i
kommunikationen. Paulsson menar att de manliga egenskaperna är normgivande för
officersyrket (Paulsson, 1999). Ivarsson (2002) menar dock att det med all sannolikhet
finns ett antal män som inte trivs i en alltför rå och chauvinistisk arbetsmiljö. Då blir det
kvinnan som ”…får bära den moraliska fanan och bromsa en skenande, förvildad
maskulinitet” (2002:29). Hon menar vidare att Försvarsmakten ger uttryck för en
önskan att få in kvinnor som ställer upp på de befintliga organisatoriska villkoren.
Kvinnornas uppgift är att bidra med en positiv förändring av eventuella dysfunktioner i
organisationen utifrån sina kvinnliga kvalifikationer. Kvinnorna får alltså inte
”förmanligas” i systemet för att då har de ju inget specifikt annorlunda att bidra med till
organisationen. Detta passiva ställningstagande gällande kvinnors integrering i
Försvarsmakten, menar Ivarsson (2002) bidrar till att bibehålla en konservativ
maskulinitet som organisationsnorm.

Nilsson (1990) skriver att de kvinnor som arbetar som officerare generellt får bra betyg
som ledare och utbildare. De kvinnor hon pratat med menar själva att de har en annan
ledarskapsstil än männen och kan ha annorlunda infallsvinklar på olika problem. I sin
rapport tillskriver Ivarsson (2002) kvinnan att hon tillför ett mjukare ledarskap, bättre
arbetsklimat och mindre chauvinism.

3.3.5 Från pojke till man
Susanne Wollinger (2000) skriver i boken Mannen i ledet om sina upplevelser som
fältarbetande etnolog på ett arméförband. Hon tar precis som Paulsson upp aspekten att
lumparlivet ses som ett slags träningsläger för unga pojkar i deras omformning till män.
Hon säger att många anser att pojkar idag behöver fler manliga förebilder eftersom
deras uppväxt präglas av kontakter med kvinnor i hemmet, barnomsorgen och skolan.
Wollinger hänvisar till ett uttalande av Bolin och Löfgren i boken Om unga män som
säger att vi måste överbrygga den klyfta som finns mellan könen istället för att flickor
ska fostras på flickläger och pojkar i ett annat läger där de ska bli riktiga män. Hon håller
med författarna men menar samtidigt att det förmodligen finns fler anledningar till att
vistas i separata ”läger” än att de ska formas till fullvärdiga kvinnor och riktiga män. Vi
tolkar Wollingers konstaterande som att huvudintresset måste vara den individuella,
personliga utvecklingen. Ivarsson (2002) menar i sin rapport att en av de mekanismer
genom vilken pojkar blir män är maskuliniteten. Den är ett av de konstrukt genom
vilken socialiseringen till man kretsar. Maskuliniteten är ett sätt att stärka
gruppgemenskap och också ett sätt att stärka den heterosexuella identiteten. Hon menar
vidare att det finns en rädsla att bli feminiserad och i och med det förlora den
överordning som maskuliniteten har över feminiteten. Så även om Försvarsmakten med
den grundläggande utbildningen bland annat har som fastställt mål att transformera
civila till soldater, så menar Ivarsson att ett parallellt mål är att transformera pojkar till
(heterosexuella) män.
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3.3.6 Kreativa olikheter
Ett projekt med avsikt att underlätta integreringen av kvinnor (och minoritetsgrupper) i
Försvarsmakten startades 1993 under namnet KREOL, förkortning för ” kreativa
olikheter”. Syftet var initialt att öka andelen kvinnliga officerare och bidra till ökad
förståelse mellan könen. Meningen var också att tillvarata kulturella olikheter såsom
civilt/militärt, kvinnligt/manligt och gammal/ung. För att uppnå en ökad förståelse för
kulturella skillnader inom Försvarsmakten utbildades ett antal små projektgrupper som
skulle arbeta ute på förband och militära skolor. Det arbete som dessa grupper bedrev
skulle utöver den kulturella förståelsen också utveckla respekt och tolerans för dessa
skillnader. En almanacka producerades och spreds ut i stor skala. Varje månad
representerades av en bild från en arbetssituation inom Försvarsmakten. På bilden fanns
också en fråga som var medvetet provocerande till sin karaktär, exempelvis ”Kan män
ersätta kvinnor i Försvarsmakten?”. Längst bak i almanackan presenterades svaren som
på ett förklarande sätt beskrev mäns och kvinnors olikheter. Svaret på frågan löd: ”Nej,
att jämföra män och kvinnor på samma villkor är lika löjligt som att jämföra båtar och
vatten. De skall komplettera varandra, inte ersätta varandra. Samhällsutvecklingen
accepterar inte att klockan vrids tillbaka.” (Weibull, 2001:11). Syftet med almanackan var
att sprida kunskap och förståelse kring just detta. Almanackan blev otroligt
omdebatterad men det som avsågs att väcka uppmärksamhet var frågorna, inte svaren.
Reaktionen blev den omvända och så småningom fick hela almanackan dras in.
Projektet lades ner efter kritiken. Bland annat poängterades att de skillnader mellan
kvinnor och män som betonades, ledde till att öka segregationen. Projektet kritiserades
också för att det utvecklades till att inte bara verka för kvinnor. Huvudsyftet ändrades
och projektet utvecklades till att omfatta flera grupper än den som från början avsågs.
Fokus försvann från kvinnorna och deras situation (Berggren, 2002; Paulsson, 1999;
Weibull, 2001).

Vi har under denna rubrik redogjort för olika aspekter kring kvinnligt och manligt, framförallt ur ett
genusperspektiv. Vi har tagit upp likheter och olikheter, specifika egenskaper och personlig utveckling.
Slutligen tog vi upp ett försök till tillvaratagande av kreativa olikheter. Under nästa rubrik behandlar
vi kultur både ur ett generellt perspektiv och specifikt i Försvarsmakten.

3.4 Kultur
Under temat kultur berättar vi om kulturer i organisationer i allmänhet, Försvarsmaktens
organisationskultur och mångfald.

3.4.1 Organisationskulturer
I en rapport skriven av Magnusson (1998) tas olika aspekter på organisationskulturer
upp. Han för en diskussion angående begreppet organisationskultur, vad det är och hur
det tolkas. Magnusson refererar till Alvesson (Magnusson, 1998) som gör en åtskillnad
mellan att se kulturen som en variabel och att se den som en metafor. Vid
variabelsynsättet anses att kulturen är en av flera andra variabler och således något som
är en självständig enhet som går att identifiera. Om kulturen däremot ses som en
metafor, är kulturen istället något övergripande som påverkar alla övriga faktorer i en
organisation. Enligt Bolman och Deal (Magnusson, 1998) kan en organisation antingen
ha en kultur, vilken motsvarar Alvessons variabelsynsätt eller kan det ses som att
organisationen är en kultur, vilket motsvarar Alvessons metaforsynsätt. Magnusson
menar att organisationskultur består av de antaganden, tankar, värderingar och
beteenden som delas av organisationsmedlemmarna (Magnusson, 1998).
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3.4.2 Kulturer i Försvarsmakten
Magnusson (1998) har i sin rapport redovisat olika kulturella uttryck och betydelser som
förekommer inom Försvarsmakten. Han har studerat språk, symboler, gester, riter och
ceremonier. Författaren anser att Försvarsmakten till viss del har ett säreget språk. Han
nämner som exempel olika förkortningar och definitioner. Inom organisationen
används även en rad kommandon, som används för att snabbt kunna få individer att
agera. Enligt författaren är även sånger och visor som är specifika för organisationen
exempel på språkligt kulturellt uttryck. Idag är det vanligare med sånger som sjungs i
samband med festligheter, men tidigare fanns även många sånger för mer vardagliga
sammanhang. Symboler är en viktig del av livet i Försvarsmakten. De olika
försvarsgrenarna har sina egna uniformsreglementen, som anger hur uniformer,
tjänstetecken och andra tillbehör ska användas. Andra symboler är olika fanor och
valspråk. Det finns även flera förband och skolor som har egna marscher. Inom
Försvarsmakten finns också speciella, lite stela gester som inte finns i så många andra
organisationer, såsom honnören. I de flesta organisationer finns typiska riter och
ceremonier som specifikt urskiljer den ena organisationen från den andra. Magnusson
nämner mönstringen som en av de mest utmärkande för Försvarsmakten. Vid
avslutning av olika utbildningar firas detta under högtidliga ceremoniella former, med
exempelvis tal, uppställningar, musikkårer och prisutdelningar. Enligt de slutsatser som
författaren kommer fram till är olika invigningsriter, upphöjnings- och integrationsriter
de mest framträdande inom Försvarsmakten. Invigningsriter vid till exempel
anställningar kan vara både formella och informella. De tre försvarsgrenarna har också
olika fester som fungerar socialiserande. Magnusson menar att deltagande i festligheter
stärker sammanhållningen och gemenskapen för de officerare som umgås såväl i tjänst
som på fritiden.

Berggren (2002) tar också upp olika uttryck för organisationskultur, såsom
organisationsstrukturer, policies och hur diskurser konstrueras. Han menar att
Försvarsmakten är en organisation som har ett socialt tryck på sig att ändra sina
värderingar och sitt beteende, för att leva upp till samhällets och omvärldens krav.

3.4.3 Mångfald
Ann Johansson och Eva-Lena Tedfeldt (2001) har skrivit en rapport kallad ”Mångfald i
arbetsgrupper. Tillgång eller hinder?”. De tar där upp Kanters teorier om kulturer. Kanter
menar att individer i homogena grupper inte är medvetna om kulturen som finns inom
gruppen. Det är först när homogeniteten bryts (till exempel när en kvinna kommer till
en mansdominerad organisation) som medlemmarna blir medvetna om sin kultur och då
förstärks den också.

Johansson och Tedfeldt menar att policydokument som talar om att den viktigaste
tillgången är personalen, kan vara en klyscha. De menar att ledare och medarbetare inte
bara kan lära sig rätt ord, uttryck och teorier. De måste också internalisera en
människosyn som svarar till uttrycken. Enligt författarna kan det innebära att många
måste omvärdera synen på individer, både sig själv och andra. Författarna menar även
att Försvarsmakten i sitt arbete mot mångfald först måste synliggöra mångfalden. Därefter
måste kunskap om likheter och olikheter tillföras, för att olika grupper ska kunna
kommunicera med varandra. Nästa steg i processen blir att arbeta för att normer och
attityder i organisationen genomsyras av ett tydliggjort förhållningssätt. Konsten är att
omvandla kunskapen till handling så den inte bara blir en pappersprodukt. Avslutningsvis
i rapporten besvarar författarna frågeställningen i sin rapporttitel, om mångfald ska ses
som en tillgång eller ett hinder. De menar att mångfald existerar i alla arbetsgrupper och
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det beror på organisationen, dess ledare och medarbetare hur mångfalden ska uppfattas.
Författarnas rapport avslutas med orden: ”Mångfald är inget man kan välja bort, det
finns i varje organisation, synliggjort eller inte. Valet är snarare om man vill ta vara på
mångfaldens potential eller inte”. (Johansson och Tedfeldt, 2001:30).

Gerd Lindgren (2001) menar att könskulturer aldrig uppstår enbart för att en grupp
individer har samma kön. Enligt henne måste det alltid vara en specifik situation och
plats som gruppen befinner sig i, för att processer kring interaktion och identitet ska
bildas.

Vi har under ovanstående rubrik beskrivit några generella tankar kring organisationskultur samt
Försvarsmaktens egen specifika kultur. Vi har vidare redogjort för mångfaldens positiva inverkan på
en organisation. Under den avslutande rubriken behandlar vi rekryteringsprocessen i Försvarsmakten.   

3.5 Rekryteringsprocessen
Under detta sista tema i teorikapitlet belyser vi problemet med få kvinnliga sökande till
officersutbildningen och de processer som föregår den aktiva arbetsroll som officersyrket innebär inom
Försvarsmakten.

3.5.1 Färre värnpliktsplatser
Andelen kvinnor som vill göra värnplikt ökar, enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad
den 1 februari 2003. Ann Elgemark, som är informationschef på Pliktverket, menar att
det är en positiv utveckling att fler kvinnor vill göra lumpen, men att det kunde vara
ännu fler. Av en årskull på 50.000 kvinnor förra året gjorde 1292 en intresseanmälan. Av
dessa mönstrade (se bilaga 4) 836 och 376 genomförde värnplikten. I en årskull av
männen får ca 17.000 göra värnplikt. Under den närmaste femårsperioden blir
årskullarna större. I kombination med förväntat minskat antal som får göra lumpen efter
nästa försvarsbeslut, innebär det att konkurrensen om platserna i värnpliktsutbildningen
kommer att öka.

3.5.2 Åtgärder behövs för att locka kvinnor till Försvarsmakten
I Försvarsmakten finns sedan länge en insikt i svårigheten att locka kvinnor till
Försvarsmaktens yrken och utbildningar. Olika åtgärder har vidtagits för att öka
kvinnornas intresse. Kontentan är att åtgärder behöver vidtas både på kort och lång sikt.
Först gäller det att snabbt öka antalet kvinnliga yrkesofficerare genom exempelvis olika
rekryteringssatsningar. På längre sikt krävs ett mer grundläggande jämställdhetsarbete
och framförallt en förändring av de förhållningssätt och attityder till kvinnor i
Försvarsmakten som finns idag. Överbefälhavaren (ÖB) Johan Hederstedt har själv
uttryckt att Försvarsmakten önskar ändra på dessa förhållanden och särskilt
uppmärksamma frågan om rekrytering av kvinnliga officerare. Detta har tidigare nämnts
under 3.1.3, strävan efter förändring av villkoren. Även från politiskt håll hörs propåer
om betydelsen av ökad rekrytering av kvinnor. I dessa sammanhang påpekas också
behovet av reformer som kan tänkas göra Försvarsmakten mer attraktiv och tillgänglig
för kvinnor. Det behövs en dubbel strategi för att få igenom en ökning av antalet
kvinnor. Dels att få kvinnor så intresserade av Försvarsmaktens utbildningar att de
söker till dem, dels att få dem att stanna kvar inom organisationen. (Weibull, 2001;
Försvarsmaktens hemsida).
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3.5.3 Första steget mot att bli officerare
För att få lov att göra värnplikt och vidareutbilda sig till officerare krävs att individen
först mönstrat (se bilaga 4). En satsning på ”tjejmönstring” kan vara ett sätt att öka
rekryteringen. Det innebär att alla kvinnor som vill genomgå värnplikt genomgår
mönstring utan närvaro av några manliga mönstrande. Användandet av epitetet tjej ska
uppfattas som mindre hotfullt än kvinna. Tanken bakom införandet av tjejmönstring var
att skapa en positiv bild av Försvarsmakten. Mönstringen är det första tillfälle som
kvinnorna kommer i kontakt med Försvarsmakten under strukturerade former. Det
erbjuder en möjlighet att leverera en mer riktad och individuell information till kvinnorna
vilket i förlängningen kan innebära en ökad rekrytering av kvinnor till Försvarsmakten.
Att tjejmönstring ger ett önskat resultat, det vill säga att rekryteringen av kvinnor ökar,
är speciellt viktigt eftersom tidigare åtgärder på värnpliktssidan inte fått denna effekt.
Vid tjejmönstringen deltar också kvinnliga befäl och värnpliktiga som agerar stöd,
informatörer och rådgivare (Weibull, 2001).

3.5.4 Tjejmönstring kontra traditionell mönstring
Weibull konstaterar efter att ha läst studien Värnpliktiga kvinnor i fokus där en
undersökning presenteras, att av de kvinnor som besvarade enkäten var det endast ett
fåtal som ställde sig positiva till tjejmönstring. ”Att en så överväldigande majoritet av
kvinnorna i studien är negativa till att kvinnor mönstrar för sig är både anmärkningsvärt
och intressant, speciellt som vi ska se att resultaten här går i en annan riktning,
åtminstone vad gäller de mönstrande själva” (Weibull, 2001:13-14). En tolkning av detta
resultat kan enligt Weibull vara att en person troligen uttalar sig mer positivt om något
som är självupplevt och en annan tolkning är att tjejmönstring negativt kan uppfattas
som särbehandling av kvinnor och att dessa kan riskera att bli anklagade för att ha
åtnjutit fördelar.

I likhet med Paulsson (se 3.3.3, Jämställdhet och särartstänkande) ställer sig Weibull
(2001) frågande till uppdelning av kvinnor och män i två olika grupper. Tjejmönstring i
sig kan inte bara ses som ett avsteg från lika villkor för kvinnor och män, utan också
proven, frågorna som ställs och vad som bedöms tycks förstärka ett särartstänkande om
de kvinnliga prövande. Bilden av kvinnorna som ”udda” i sammanhanget förstärks
också på annat sätt. Även när kvinnorna som grupp överträffar männen i exempelvis
teori, mognad och motivation ses detta inte som meriter. Det reflekteras inte heller över
det faktum att de kvinnor som idag arbetar inom Försvarsmakten uppenbarligen klarar
sig mycket bra.

Arrangerandet av speciella mönstringstillfällen för kvinnor kan, sett ur ett
genusperspektiv, uppfattas som en anpassning till kvinnors särart snarare än likhet.
Outtalat i denna åtgärd är att kvinnor har specifika behov av information, upplysning
och vägledning för att överhuvudtaget bli intresserade och lockade av Försvarsmakten
(Se diskussion om jämställdhet och särartstänkande, 3.3.3). Den riktade information
som kvinnorna som mönstrar får vid tjejmönstringen uppfattas genomgående mycket
positivt. Också mötet med kvinnliga militära förebilder anses som positivt. Weibull
påpekar att det intressanta är att det är just dessa förebilder som är negativa till
tjejmönstring. De menar att mönstra med männen ger en mer realistisk bild av vad som
väntar och att tjejmönstring lurar kvinnorna. En av mönstringspsykologerna menade att
den riktade informationen är bra, men att det trots allt är bättre om kvinnorna mönstrar
tillsammans med männen. Han menar att det blir mer verklighetstroget (Weibull, 2001).
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3.5.5 Olika behandling
Ytterligare resultat av Weibulls (2001) studie är att vare sig inskrivningsförrättarna eller
psykologerna behandlar kvinnor och män lika. Särbehandling sker gällande vilka frågor
som ställs, exempelvis angående familjebildning. Känslan av olikhet finns också hos de
mönstrande kvinnorna själva. Detta gäller främst när de tänker på sig i förhållande till
”vanliga” kvinnor. Kvinnorna i Försvarsmakten tror också att det är något speciellt med
kvinnor som gör värnplikten och att kvinnliga officerare har egenskaper som gör att de
är mer framåt, lite mer manhaftiga och så vidare.

Det manliga normsystemets dominans ses ofta som en huvudorsak till att kvinnor
särbehandlas. Exempel på negativ särbehandling, som enligt kvinnorna inte är helt
ovanligt, är att en kvinna som gör något fel syns mer i mängden och därför oftare får en
reprimand än en manlig kollega som begår samma misstag.

3.5.6 Förutsättningar för officersutbildningen
För att kunna arbeta som yrkesofficer måste kvinnorna, liksom männen först ha gjort
värnplikt under minst 10 månader, helst på befälsnivå. Skillnaden mellan kvinnor och
män är att denna utbildning är frivillig för kvinnorna. Kraven är dock lika för båda
könen. I de fysiska proven ingår löpning, kondition, styrkeprov och skjutprov. För att få
gå officersutbildningen krävs bland annat grundläggande högskolebehörighet och goda
vitsord från cheferna under värnplikten. Av de tjejer som gör värnplikt är det ungefär
20% som går vidare till officersutbildningen.

Kvinnorna hamnar närmast automatiskt i underläge då kravet på fysiska färdigheter
följer en manlig måttstock. Många avsteg görs därför, i praktiken, från
kravspecifikationerna i olika befattningar redan vid mönstringstillfället. En intressant
reflektion är då att erfarenhetsmässigt tycks detta ha en begränsad betydelse. Betoningen
på det fysiska gör också, att de områden där kvinnor hävdar sig bättre än män inte får
samma uppmärksamhet (se 3.5.4, tjejmönstring kontra traditionell mönstring) (Weibull,
2001).

3.5.7 Kvinnor som söker sig till Försvarsmakten
Berit Carlstedt (2001) har gjort en undersökning om vilka kvinnor det är som söker sig
till Försvarsmakten, genom att studera de som blivit mönstrade. Syftet med hennes
undersökning är att kunna bidra med ökad kunskap för att lättare kunna anpassa
rekryteringskampanjer. Resultaten av undersökningen visade att kvinnorna som söker
sig till Försvarsmakten har en mer manlig intresse- och kunskapsprofil. De resultat som
Carlstedt kommit fram till baseras på studier av statistiska register som innehåller
uppgifter om nationellt ursprung, betyg, val av utbildningar på gymnasiet samt
begåvningsprofiler. Vi kan se en likhet mellan Carlstedts resultat och Nilssons som vi
presenterade under 3.1.1, Försvarsmakten som arbetsgivare.

Weibull (2001), som i sin undersökning pratat med olika rollinnehavare i
mönstringsprocessen, konstaterar att många av tjejerna som söker har lite tuffare fysiska
intressen och är inte den typiska ”medeltjejen”. De är också ofta involverade i någon
frivilligorganisation eller har familj/släktingar inom det militära. Tjejerna som söker idag
är dock inte lika målmedvetna och befälsinriktade som de som sökte tidigare. Dagens
sökande tjejgrupper är också mer heterogena än tidigare. Det är en fördel att ha ”skinn
på näsan” och att ha förmågan att kunna sätta gränser. Vidare är det bra om personen
tränar och är van vid fysisk ansträngning samt att det naturligtvis är ett plus om det
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finns en vana att interagera med män. Precis som Nilsson (1990) beskriver de kriterier
en kvinna i Försvarsmakten bör ha (se 3.1.1, Försvarsmakten som arbetsgivare) menar
även Weibull att en bra lämpad kvinna förmodligen har lite mer manliga egenskaper än
”vanliga tjejer”.

3.5.8 Tidigare kampanjer
Weibull hänvisar till en tidigare studie hon gjort där hon undersökt rekryteringsmaterial
som riktade sig till kvinnor. I samma studie ifrågasattes också hur stort intresset för
kvinnor i Försvarsmakten var och vad det grundades på. I materialet, bland annat
broschyrer och PR-videos, fann hon en tvetydighet i att Försvarsmakten å ena sidan
uttryckte en önskan om att rekrytera fler kvinnor medan de å andra sidan inte visste vad
de skulle ha dem till. Ibland betonades krigarrollen, ibland lärarrollen. En slutsats som
Weibull gjorde var att om filmerna och dess innehåll speglade verkligheten för
kvinnorna i Försvarsmakten vilade en enorm börda av förväntningar, uppfattningar och
krav i tjänstgöringens vardag, ständigt på deras axlar (Weibull, 2001).

Pliktverket har tillverkat en informationsvideo som är lite ”poppigare”. Dess effekt kan
sägas skapa problem ur ett genusperspektiv. Även om den avsågs vara ironisk och
humoristisk blev inte reaktionen den förväntade. I videon springer en kvinnlig journalist
i kortkort kjol runt inne på Pliktverket och ställer ”dumma” frågor till en mönstrande
man. När styrketestet kommer på tal omnämns det med orden ”nu är det dags för
mandomsprovet” och också ordet ”Superman” förekommer. Liknande utsagor kan
knappast bidra till bilden av ett modernt, jämställt försvar. Det är föga troligt att denna
typ av produkt har någonting seriöst att förmedla till vare sig kvinnor eller män
(Weibull, 2001).

Som en del i vår dokumentanalys har vi studerat ett par av Försvarsmaktens kampanjer
för att locka kvinnor att göra värnplikten. I dessa kampanjer har organisationen utgått
ifrån ett kvinnligt tema i bästa ”gör-om-mig”-stilen. Informationskanalen är affischer
som placerats ut på skolor.

3.5.9 Positiv särbehandling
Dagens Nyheter publicerade den 20 oktober förra året en debattartikel skriven av Gösta
Sandgren, personaldirektör vid Försvarsmakten. Han skrev att Försvarsmakten inte är
någon jämställd organisation och att rekryteringen av fler kvinnor går för långsamt. En
förklaring till det kan enligt Sandgren vara att Försvarsmakten präglas av en mycket
manlig organisationskultur, mycket ”sitter i väggarna”. Han frågar sig om
Försvarsmakten verkligen vill ta tillvara hela befolkningens kompetens och svarar själv
att det inte finns något alternativ. Han menar att det är dags att välja väg, vilket sker nu i
och med jämställdhetsplanen (se betydelse i stycket nedan) som ska gälla för
organisationen från och med årsskiftet. Sandgren betonar att positiv särbehandling inte
ska förväxlas med kvotering, som innebär lägre krav på kompetens hos de sökande. Han
skriver att särbehandlingen inte innebär någon gräddfil för kvinnliga officerare utan det
är ett sätt att ge förtur till kvinnor med rätt kompetens. Det finns en risk att åtgärden
kan orsaka vissa spänningar i organisationen, men Sandgren menar att de långsiktiga
vinsterna är större än de kortsiktiga eventuella förlusterna. Anledningen till att
Försvarsmakten ska bestå av fler kvinnor är inte någon rättvisefråga, utan för att
forskning visar att organisationer är mer effektiva och produktiva när könsfördelningen
är jämnare. Sandgren menar att arbetsmiljön blir även bättre och diskriminering och
sexuella trakasserier minskar (Dagens Nyheter, 2002-10-20).
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En artikel i Svenska Dagbladet den 19 mars i år beskriver Försvarsmaktens strategi att
ge kvinnor positiv särbehandling vid intagningen till officershögskolorna. Även om
männen är fysiskt starkare och har bättre vitsord så ska kvinnorna ha förtur till
utbildningsplatserna. Anledningen till att Försvarsmakten använder sig av denna metod
är att de vill fördubbla antalet kvinnliga officerare fram till år 2007, vilket innebär att 7%
av officerarna då ska vara kvinnor. Gösta Sandgren, personaldirektören vid
Försvarsmakten menar att de gör så här för att de fortfarande inte har nått tillräckligt
bra resultat gällande den kvinnliga representationen, trots att kvinnor har varit välkomna
i Försvarsmakten under drygt 20 års tid. Försvarsmakten, med ÖB Johan Hederstedt i
spetsen har haft långa diskussioner angående frågan. Den nya jämställdhetsplanen innebär att
”kvinnliga sökande (…) skall ha förtur till utbildningen i de fall de krav som ställs är uppfyllda”.
Charlotte Isaksson, Försvarsmaktens jämställdhetsansvariga, citeras i artikeln där hon
säger att ” - Vi har en massa att vinna på en jämnare könsfördelning. Det finns studier
som visar på högre effektivitet och produktivitet, att upplevelsen av arbetsmiljön blir
mer positiv och sjukfrånvaron lägre. Och förekomsten av sexuella trakasserier minskar
om könsfördelningen är jämnare”. Metoden med positiv särbehandling är dock
omstridd. Officersförbundets förhandlingschef Niklas Simson tycker att det är att göra
kvinnorna en otjänst, då det kan legitimera spekulationer kring kvotering. Han tror inte
att det leder till en bättre arbetsmiljö för de kvinnliga officerarna. Simson anser att det
underrepresenterade könet endast ska ha förtur i de fall då två sökande är lika
kvalificerade. Försvarsministern, Leni Björklund, anser att de nya antagningsreglerna
innebär en intressant åtgärd och en möjlighet att bryta mönstret. Enligt Björklund
kommer den kunskap och den erfarenhet som de kvinnliga officerarna har, påverka
både utbildning och arbete inom Försvarsmakten i positiv riktning (Svenska Dagbladet,
2003-03-19a)

Samma dag hade Svenska Dagbladet en artikel om vad kadetterna vid Karlbergs
Militärhögskola anser om positiv särbehandling av kvinnor. Enligt artikelförfattaren
anser flera av officerseleverna på skolan att positiv särbehandling sänker officersyrkets
status. De som är emot särbehandlingen menar att det finns en risk att kvinnliga
officerare blir en sorts andrasortering, även om deras meriter är bra. Istället för att
använda sig av positiv särbehandling menar kadetterna att det ska satsas mycket på att få
fler kvinnor att göra lumpen, så att rekryteringsurvalet därmed blir större. De tycker att
Försvarsmakten bör skicka ut information och anmälningsblanketter till alla tjejer som
är i mönstringsålder. Sara Borin, som själv är elev på Karlberg, menar att det svåra är att
få del av information om Försvarsmakten. Har man väl informationen, är steget inte lika
stort till att tänka sig att göra värnplikten. Enligt Borin ska Försvarsmakten självklart låta
de med bäst resultat gå officershögskolan. Hon kom själv in för att hon är bättre än de
andra som sökte. Pressofficeren på Karlberg, Ingemar Persson, menar att de tjejer som
blivit antagna med hjälp av positiv särbehandling kan uppleva känslan av att de är
mindre värda (Svenska Dagbladet, 2003-03-19b).

Ivarsson (2002) ställer sig frågan huruvida ett rekryteringsförfarande baserat på kön och
olika villkor som samtidigt ställer krav på att kvinnorna anpassar sig till männens
karriärvillkor, bidrar till att kvinnor kan ställa egna krav och medverka i organisationen
på egna villkor. Hon menar att detta snarare är ett effektivt sätt att omintetgöra kvinnors
möjligheter att åstadkomma organisatoriska förändringar. Hon menar vidare att det inte
finns utrymme för jämställdhet och minskad diskriminering då det förväntas att kvinnor
ska anpassa sig till organisationskulturen och detta medför att den manliga normen inte
blir ifrågasatt eller hotad.
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3.5.10 Önskvärd tydlighet från organisationen
Blomgren och Lind menar att Försvarsmakten inte på ett tydligt sätt kan förklara varför
de anser att det behövs fler kvinnliga officerare. Enligt författarna kan det finnas tre skäl
till detta; politiska eftergifter, behov av ökat rekryteringsunderlag och förändringskraft.
Det första skälet betyder att Försvarsmakten vill vara politiskt korrekt och leva upp till
det civila samhällets krav. Det andra skälet innebär att kvinnor behövs för att underlaget
till rekryteringarna ska vara större. Kvinnor har då inte något specifikt att bidra med,
utan de har likvärdig kompetens som männen. Om det är förändringskraft som är skälet,
menar författarna att kvinnor ses som unika och har något speciellt att tillföra
organisationen. Kvinnan som förändringskraft ska då användas som ett verktyg för att
utveckla ledarskapet, arbetssättet och officersrollen. Författarnas slutsatser blir att
kvinnliga officerares närvaro i Försvarsmakten inte är ”ett marginellt problem för en
minoritet utan ett fundamentalt problem för en majoritet. De kvinnliga officerarna blir
en katalysator för frågor kring yrkets framtid.” (Blomgren och Lind, 1997:28).

Weibull menar, i likhet med Blomgren och Lind, att Försvarsmakten inte är tillräckligt
tydlig i sin precisering av varför den vill rekrytera fler kvinnor. Hon tar också upp
avsaknaden av en tydlig och uttalad policy gällande denna fråga och menar att denna
brist bidrar till den tunga börda av bland annat förväntningar som väntar de kvinnor
som väljer en militär karriär. Som kritik mot Försvarsmakten kan riktas att Högkvarteret
inte drivit krav på förändringar, detta trots att många psykologer och
inskrivningsförrättare bland annat efterfrågat en uppdatering av befattningsprofilerna.
Att de inte får något gehör för denna önskan kan tydas som att Försvarsmakten är nöjd
med de urvalskriterier som råder. Weibull menar också att de kvinnor som kommer till
mönstring liknar männen i allt större utsträckning.
Ivarsson (2002) kan i sin rapport konstatera att de flesta av de tillfrågade männen var
positiva till en ökad andel kvinnor i det militära systemet. Detta följdes dock av att det
var få män som var för några egentliga förändringar av organisationen eller
rekryteringssystemet för att åstadkomma denna ökning. De såg en ökad andel kvinnor
som är intresserade av Försvarsmakten som arbetsplats, som ett sätt att bredda
rekryteringsunderlaget men menade samtidigt att det inte behövs någon allmän värnplikt
för kvinnor. Trots att detta är den mest effektiva åtgärden för att öka andelen kvinnliga
officerare/värnpliktiga. Ingen av de intervjuade männen såg heller en förändrad attityd
eller förbättrad arbetsmiljö som nödvändig åtgärd för att förbättra förhållandena för
kvinnor i Försvarsmakten. Ivarsson sammanfattar detta som att männen har en
uppenbar ovilja till organisatoriska förändringar och inte uppfattar frågan om kvinnors
integrering i Försvarsmakten som viktig.

Weibull (2001) hänvisar till Tedfeldts rapport Mönstrades attityder till prövningsprocedurer och
uttagning där författaren tycker Försvarsmaktens övergripande idé om ”rätt man på rätt
plats” som ju är en talade formulering i sig, är ganska föråldrad. Men Tedfeldt
konstaterar att i takt med att Försvarsmakten får fler kvinnliga sökande talar de nu också
från Pliktverkets sida i stället om ”rätt person på rätt plats”.

Vi har under denna rubrik presenterat vårt sista tema Rekryteringsprocessen. Underrubrikerna
belyser olika aspekter på temat. Vi ser att det råder en osäkerhet kring huruvida kvinnorna är
önskvärda i organisationen eller inte. Tidigare rekryteringskampanjer har inte fallit väl ut varför
rekryteringsfrågan kvarstår som ett problem. Frågan är om organisationen vill markera kvinnornas
särart eller istället betona likheter. Temat Rekryteringsprocessen belyser både interna och externa
kommunikationsproblem inom Försvarsmakten.
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4 Metod
I detta kapitel redogör vi för metodteori, teoretisk och empirisk insamlingsmetod,
intervjuguide och intervjuer samt gör en metodologisk tillbakablick.

4.1 Metodteori
Under denna rubrik klargör vi för metodval samt vår forskningsansats som författare av uppsatsen.

4.1.1 Val av metod
För att få en så korrekt bild som möjligt av kvinnans roll i denna mansdominerade
organisation, har vi gjort en metastudie av rapporter och undersökningar gällande
kvinnan i Försvarsmakten. Vi har också studerat annan relevant litteratur och gjort en
dokumentanalys. Många rapporter faller inom ramen för tidigare forskning. Vi har valt
att inte presentera dessa under en egen rubrik utan integrerar dem med övrig teori. För
att få en bekräftelse på om det vi kommit fram till genom teoristudierna stämmer, valde
vi att genomföra ett antal intervjuer med kvinnor i Försvarsmakten. Vår förhoppning
var också att intervjuerna skulle ge oss en djupare insikt om förhållandena i denna
organisation.

4.1.2 Forskningsansats
De två paradigm, eller tankekonstruktioner som Torsten Thurén (1991) kallar dem, som
inom vetenskapen ger oss olika sätt att förhålla oss till verkligheten, ger oss kunskap om
densamma samt vår roll som forskare är positivismen och den tolkande hermeneutiken.

I en undersökning och tillhörande uppsatsskrivande, anser vi att det är viktigt att
fundera kring vår egen inställning till ämnet. Anser vi exempelvis att det vi vill
undersöka följer den rådande diskursen i samhället, eller är det ”avvikande”. Det är även
av betydelse att fundera över hur ”problemet ska angripas”, om vi är intresserade av att
kunna generalisera eller om vi vill studera ett avskilt fenomen utan nödvändigt behov att
vara allmängiltiga. Vi tror däremot inte att det är nödvändigt att välja en bestämd linje
och ha en klar uppfattning om vilken ”skola” vi anser oss tillhöra. Det viktiga är att vi
reflekterar över sambandet mellan oss som uppsatsförfattare, vår undersökning och
kontexten (Alvesson & Deetz, 2000).

I arbetet med vår undersökning använder vi oss av flera olika synsätt. Vi önskar
exempelvis kunna generalisera, så till vida att vi hoppas att de resultat vi får fram kan
appliceras på hela organisationen och förhoppningsvis även kan vara till nytta för andra
organisationer. Eftersom vi i huvudsak vill göra en kvalitativ undersökning bör vi
kanske istället kalla det ”att göra allmängiltigt” istället för att generalisera (Arvidsson,
2000:25).

Vi ville få fram kvalitativa svar som gäller för just den undersökta delen av
organisationen och de medlemmar som finns där. Samtidigt som vi vill få en förståelse
för hur det är för de personer som vi samtalar med, vill vi försöka förklara varför det är
som det är och eventuellt kunna hitta lösningar om ”problem” finns. Vi intar även en
viss kritisk position genom att vi utgår ifrån att kvinnans varande inom Försvarsmakten
inte alltid ses med blida ögon. Nuförtiden vill de flesta organisationer vara ”politiskt
korrekta” och vara öppna för mångfald. Frågan är om Försvarsmakten verkligen vill ha
mångfald, i detta fall fler kvinnor, eller om det finns ett motstånd och i så fall hur det
yttrar sig. Svaret på den frågan fås endast genom ifrågasättande och värdering av
tillgänglig information. Skulle vi försöka etikettera oss och vår roll som undersökare,
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kunde det kanske formuleras så här: en tolkande grundinställning med positivistiska
drag, med en insikt om att allt inte är som det ser ut utan det krävs en medvetenhet om
maktkamper på olika nivåer som påverkar samhället, organisationer och individer.

Vi har valt att undersöka vårt uppsatsämne ur ett genusperspektiv för att på ett bättre
sätt kunna belysa de likheter och skillnader vi funnit. Vi har medvetet valt att kombinera
kvalitativa och kvantitativa uttryck i teori- såväl som i resultatdelen eftersom vi menar
att det på bästa sätt beskriver det vi kommit fram till i vår uppsats. Istället för två av fem
etcetera, använder vi uttrycken flera av, många, några och så vidare (Alvesson & Deetz,
2000).

Oftast förknippas kvantitativ forskning med det positivistiska synsättet, medan kvalitativ
forskning används i hermeneutiska och tolkande ansatser. I flera texter, bland annat i
Peter Arvidssons (2000) tas det upp att forskaren bör reflektera över den ansats
han/hon har i sin undersökning: explorativ, deskriptiv eller explanativ. Vanligen anses
att explorativ ansats hör ihop med kvalitativ metod, medan de båda andra hör ihop med
kvantitativ metod. Arvidsson rekommenderar att i viss mån kombinera de olika
ansatserna för att få en så fullvärdig bild som möjligt av det undersökta. Vår
undersökning är av explorativ karaktär med deskriptiva inslag. Med detta menar vi att vi
vill undersöka relationer i organisationen, men även se var och varför vissa förhållanden
uppkommer.

4.2 Teoretiska insamlingsmetoder
Under denna rubrik redogör vi för de olika forskningsrapporter och annan litteratur vi studerat.
Vidare redogör vi för den dokumentanalys vi gjort samt avslutar med källkritik.

4.2.1 För uppsatsen relevant forskning om Försvarsmakten
Vi har valt att använda oss av en teoretisk grund som till större delen utgörs av tidigare
forskning om organisationen Försvarsmakten. Denna forskning har vi tillgång till
genom kontakter på både Försvarshögskolans bibliotek och Institutionen för ledarskap
och management. På denna institution bedrivs sedan slutet av 90-talet genusforskning.
Den primära fokuseringen för deras forskning är kvinnornas situation inom
Försvarsmakten. Den tidigare forskningen har resulterat i ett antal rapporter som berör
olika fenomen och teman inom Försvarsmakten. Vissa av dessa rapporter fick vi redan i
samband med arbetet med vår B-uppsats och de flesta av dem är skrivna av personer
med direkt eller indirekt anknytning till Försvarsmakten. Vi menar att den litteratur som
vi har tillgång till via Försvarsmaktens bibliotek samt Institutionen för ledarskap och
management på ett relevant och rättvisande sätt kan utgöra underlaget för vår uppsats.
Eftersom de olika rapporternas undersökningar är genomförda inom begränsade delar
av Försvarsmakten, är de svar och slutsatser som ges, specifika för just de områdena.
Trots detta, menar vi att undersökningarna är relevanta för oss att använda eftersom
deras syften är analoga med vårt syfte.

Försvarsmakten är en organisation som först på senare år aktivt arbetat för att vara mer
åtkomlig för civila. Därför är den forskning som bedrivits om Försvarsmakten av civila
ännu inte speciellt omfattande och det är svårt att applicera sådan forskning som
bedrivits vid och om andra organisationer på Försvarsmakten. Försvarsmakten skiljer
sig trots allt fortfarande i ganska stor utsträckning från andra organisationer.
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4.2.2 Annan relevant litteratur
För att finna relevant litteratur till vår uppsats har vi använt oss av sökfunktioner i olika
biblioteks databaser. De sökord vi framförallt angav var Försvarsmakten, kommunikation,
kvinnligt respektive manligt, kultur och genus. Vi har kombinerat våra sökord på olika sätt i
förhoppning om att finna så mycket användbar information som möjligt. Vi har också
sökt på samma termer i deras engelska översättning. Vi lutar oss också mot den
information vi har att tillgå i vår B-uppsats, som nu vid det aktuella skrivartillfället utgör
delar av den förförståelse och kunskap vi har om denna organisation.

4.2.3 Dokumentanalys
Vi har genomfört en dokumentanalys av det material som finns tillgängligt via Internet i
form av hemsidor, personaltidningar och annat material vi tillhandahållits från
Försvarsmakten, såsom statistik och kampanjmaterial. Utöver detta har vi integrerat
händelser som rör Försvarsmakten och vårt uppsatsämne genom studerandet av aktuella
och relevanta artiklar. Vi har använt oss av samma sökord som i litteratursökningen
samt positiv särbehandling. Försvarsmakten befinner sig just under våren 2003 högt på den
politiska agendan i samband med sin storsatsning på värvning av kvinnor.

4.2.4 Källkritik
Eftersom en stor del av vårt teoretiska underlag har författats av personer med direkt
eller indirekt anknytning till Försvarsmakten, är vi medvetna om att informationen kan
vara ”färgad”. Kanske uttrycker sig somliga mer restriktivt om Försvarsmakten än de
hade gjort om de stått utanför organisationen. I den generella litteratur som vi använt
oss av ser vi också många kopplingar mellan de olika författarna och teorierna. Både i
rapporterna och övrig litteratur förekommer rikligt med korsreferenser.

4.3 Empiriska insamlingsmetoder
Vi redogör under denna rubrik för vårt urval av och antal respondenter, dagboksskrivande och tillträde
till organisationen.

4.3.1 Urval
Ett praktiskt problem är att vi i vår direkta geografiska närhet inte har tillgång till några
militära förband. Vi valde därför att kontakta Försvarsmakten i Stockholm eftersom där,
förutom ett antal militära förband, finns administrativa funktioner såsom Högkvarteret,
olika centra som Rekryteringscentrum och skolor, till exempel Försvarshögskolan. Vi
kompletterade den undersökning vi gjort i Stockholm med ytterligare intervjuer vid
Militärhögskolan i Halmstad. Vi ville dels intervjua kvinnor inom samtliga tre
försvarsgrenar (Armén, Flygvapnet och Marinen), dels kvinnor i olika arbetspositioner
och på olika nivåer i hierarkin. Vi menar att detta är det bästa sättet att få ett så brett
perspektiv av kvinnornas roll inom Försvarsmakten som möjligt. Vi menar vidare att
kultur, kommunikation och förutsättningar varierar inom de olika försvarsgrenarna,
förbanden och positionerna. Vi började med att undersöka Försvarsmaktens hemsida.
Där letade vi efter information om kontaktpersoner inom olika delar av organisationen.
Hemsidan var inte särskilt lättnavigerad och därför var den information vi sökte svår att
få tag på. Upplysningar om vem som är ansvarig för vad saknades.

Stockholm
Vi kontaktade Försvarsmakten telefonledes och sökte en första kontaktperson. Genom
denna första kontakt fick vi ett antal telefonnummer till olika personalchefer inom de
marina förband som finns i Stockholmsregionen. Vid direkt kontakt med dessa
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personalchefer, samt även några ansvariga för en del av de kurser och vidareutbildningar
som Försvarsmakten tillhandahåller sina anställda, lyckades vi nå de kvinnor som vi
slutligen intervjuade under vårt Stockholmsbesök. Intervjuerna blev samtliga inbokade
under vecka 13, den vecka vi på ett tidigt stadium hade bestämt att genomföra vår
empiriska undersökning, både av schemamässiga och familjemässiga skäl. Eftersom vi
ville prata med kvinnor som befinner sig på olika nivåer och i olika delar av
organisationen, var vi beredda att åka till skolor och utbildningscentra, där det finns
representanter från alla försvarsgrenar. Tyvärr sammanföll vårt Stockholmsbesök med
övningar för bland annat de inom Armén som befinner sig under utbildning. Vidare var
det heller inte lätt att komma i kontakt med kvinnor inom Flygvapnet för intervju denna
vecka, bland annat för att det inte finns några flygflottiljer i Stockholm. De respondenter
som vi slutligen samtalade med tillhörde övervägande Marinen.

Rent praktiskt var det möjligt för oss att genomföra intervjuerna på plats i Stockholm
tack vare våra respektive familjemedlemmar som kunde erbjuda både kost och logi.
Utan detta arrangemang hade inte vårt ”intervjuprojekt” varit genomförbart. Denna
möjlighet gjorde att vi kunde åka till Stockholm och möta representanter från
Försvarsmakten.

Halmstad
För att få ett bredare perspektiv på kvinnans situation i Försvarsmakten ville vi
komplettera med ytterligare intervjuer. Vi valde därför att kontakta Militärhögskolan i
Halmstad genom att ringa ett telefonnummer vi sett på Försvarsmaktens hemsida. På
grund av den svårnavigerade hemsidan fick vi inte heller denna gång namnet på rätt
person, utan fick söka hjälp via växeln. Vi kopplades till lämplig person för vilken vi
talade om våra önskemål om dag, antal intervjupersoner samt att dessa helst borde
representera Armén och Flygvapnet. Dessa båda försvarsgrenar var hittills
underrepresenterade i vår undersökning. Vi uttryckte även önskemål om att få samtala
med kvinnor som befann sig ”längre ner” i hierarkin eftersom respondenterna i
Stockholm har högre befattningsgrad. Intervjun blev fastställd till fredagen den 25 april
2003. Vi bilade till Halmstad för möte med respondenterna på morgonen.

4.3.2 Antal respondenter
Vi har genomfört intervjuer med tjugo kvinnor, vissa som arbetar aktivt som
yrkesofficerare och andra som är under utbildning till yrkesofficerare inom
Försvarsmakten. 13 av dem tillhör Marinen, fem Flygvapnet och två tillhör Armén.
Respondenterna är mellan 20 och 40 år gamla. Graderna sträckte sig från sergeant till
major/örlogskapten (se bilaga 3). Urvalet styrdes till största delen av det faktum att det
inte är många kvinnor som arbetar i Försvarsmakten och att det därför inte finns alltför
många att intervjua. Urvalet styrdes alltså inte av någon lämplighetsprincip utan snarare
tillgänglighetsprincip. Helena Sandberg och Åsa Thelander (2000) pratar om företeelsen
snöbollseffekt och det har för oss inträffat vid några tillfällen. Fyra av våra respondenter
erbjöd sig att fråga kollegor om de också var intresserade av att ställa upp på intervju.
Vid samtliga tillfällen var även kollegorna positivt inställda och deltog gärna.
Intervjusituationerna blev att i två av intervjuerna deltog två respondenter samtidigt
(dessa kallar vi duointervjuer) och i en intervju, den i Halmstad, deltog åtta
respondenter. Anledningen till att denna intervju blev en gruppintervju var missförstånd
i kombination med tidsbrist för respondenterna.

Steinar Kvale (1997) påpekar att en intervjuform där fler än en person intervjuas å ena
sidan kan leda till ett bättre resultat genom att respondenterna samspelar med varandra
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och därför själva driver på diskussionen. Å andra sidan kan detta innebära att
intervjuaren tappar kontrollen över samtalet vilket medför svårigheter för den
kommande analyssituationen.

4.3.3 Att föra dagbok
Under vårt uppsatsarbete, har vi regelbundet skrivit dagbok, exempelvis om vem vi har
pratat med, var vi har sökt efter information och hur vi upplevt det. Detta för att under
projektet lättare kunna gå tillbaka och kontrollera vad vi har gjort, hur vi tänkte och
kunna reflektera över det.

4.3.4 Tillträde
Vi tror och menar att det faktum att vi undersökte Försvarsmakten redan inför vår B-
uppsats under hösten 2002, har kunnat användas som ett positivt hjälpmedel vid vårt
kontaktsökande med organisationen. Vid upprättandet av nya kontakter med
Försvarsmakten har denna information mottagits med intresse och ”öppnat dörrar”
som annars kanske förblivit stängda.

Vår kontaktperson vid förra uppsatstillfället var en manlig anställd inom Marinen. Vi
bestämde oss däremot att inför dessa intervjuer i möjligaste mån klara oss utan att
använda oss av samma kontaktperson. Han har dock erbjudit sina tjänster bland annat i
form av länk till det kontaktnät han har, om det skulle behövas. Att på egen hand
försöka få kontakt med ”rätt” personer samt att se hur vi blir bemötta anser vi vara en
mycket utvecklande del av vår undersökning, framförallt med tanke på Försvarsmaktens
svåråtkomlighet.

4.4 Intervjuguide och intervju
Vi redogör under nedan rubrik för planeringen innan, utförandet av och förutsättningarna för
intervjuerna. Vidare redogör vi för bearbetningen av intervjuerna och tidsaspekten. Slutligen diskuterar
vi respondenternas skicklighet i intervjusituationerna samt deras intresse för vår undersökning.

4.4.1 Planeringsstadiet
Vid planeringen av våra intervjuer och vid förarbetet innan vår resa till Stockholm
använde vi oss till viss del av de råd Jan Trost (1997) ger i boken Kvalitativa intervjuer och
boken Researching Communication (Deacon et al, 1999). Vi sökte upplysningar om bland
annat antalet intervjuare, inspelning av intervjuerna, typ av frågor, intervjuarstil och
relation till respondenter.

4.4.2 Guidens utformning
Vi valde att utforma en semistrukturerad intervjuguide, men med fullständigt
formulerade frågor i stället för enbart stödord. Anledningen till att vi valde full utskrift
var att vi inte ville glömma de precisa och viktiga vinklingar vi kommit fram till under
vår diskussion innan sammanställandet av guiden. En annan anledning till att vi valde
semistrukturerad intervjuguide är att vi ville att intervjuerna skulle genomföras mer i
diskussionsform. Då får respondenterna en annan möjlighet att berätta om sådant de
tycker är viktigt i frågan. Vi ville att respondenterna skulle få en stor talfrihet. Detta
förfarande kallade Carl Rogers (Kvale, 1997) för klientcentrerad intervjuform.
Intervjuguiden inleddes med information om att intervjuerna blev inspelade på band.

Efter information om bandupptagning, konfidentialitet etcetera fortsätter intervjuguiden
med en presentation av oss själva och syftet med vår undersökning. Vår första fråga (se
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bilaga 1) var av kvantitativ natur och handlade om respondentens ålder, grad och antal
tjänsteår i organisationen. Vidare ville vi undersöka varför de sökt sig till
Försvarsmakten en gång i tiden och om hur de fick information gällande
tillvägagångssättet för att ta värvning som är det första steget. Efter dessa övergripande
frågor följde frågor av blandad karaktär. Alltifrån respondentens egen situation till
varför Försvarsmaktens kvinnor anser att det behövs fler kvinnor i Försvarsmakten, vad
de kan bidra med. Tanken med denna fråga var att få en uppfattning om hur kvinnorna
själva ser på sin uppgift och om de anser att kvinnor har egenskaper som skiljer sig från
männens. Vi frågade även om skillnader mellan kvinnor och män gällande
kommunikation, bemötande och kultur. Vi hade också med frågor som gällde skillnader
mellan Försvarsmakten och andra organisationer. Avslutningsvis frågade vi om vi fick
kontakta våra respondenter via telefon eller mail längre fram om kompletteringar blir
nödvändiga. Genom att ställa den frågan minimeras risken att respondenten upplever,
vid det senare kontakttillfället, att hon blir störd eller att hon uppfattar oss som
oprofessionella. Samtliga menade att detta gick bra och meddelade samtidigt att de var
intresserade av att ta del av resultatet av deras insats i form av den färdiga uppsatsen (se
vidare under Intresse för undersökningen, 4.4.9). Till sist, precis som vi skrivit på
intervjuguiden, tackade vi varje enskild respondent för deras medverkan och den trevliga
samtalsstunden. Det är viktigt att komma ihåg att de personer som ställer upp för
intervju offrar antingen sin arbetstid eller ibland även sin privata tid för att engagera sig i
vårt arbete och för att ge givande svar.

4.4.3 Bandinspelning
Vi valde bandinspelning av flera skäl, bland annat för att till fullo kunna koncentrera oss
och fokusera oss på intervjun men också för att ha möjlighet att kunna spela upp
samtalen igen och kanske vinna kunskap om något som gick oss förbi vid
intervjutillfället. Vi menar att det är värdefullt att kunna lyssna på samtalen i efterhand.
Det erbjuder en möjlighet att kunna höra nyanser, tonfall och annat som kan vara svårt
att komma ihåg från intervjutillfället. Det ger även oss som intervjuare en utmärkt
möjlighet att värdera oss och våra förmågor. Genom att lyssna på hur frågor och
uppföljningsfrågor ställs, kan intervjuaren lära sig bli bättre för varje gång en
undersökning görs. Om endast anteckningar förts är det svårare att bedöma sin egen
insats. Kvaliteten på bandinspelningarna, som regelbundet under intervjuperioden
kontrollerades, var mycket bra. Vi hade fått låna en avancerad utrustning, vilket
resulterade i en näst intill 100-procentig registrering av samtalen. Endast vid ett tillfälle
uppstod ett problem med inspelningen, men vi menar att detta inte påverkade vår
respondent.

4.4.4 Intervjuer i praktiken/intervjusituationen
Samtliga av våra intervjuer genomfördes med oss båda närvarande. Vid den första
dagens intervjuer i Stockholm, hade vi dock delat upp oss i huvudintervjuare och en mer
passiv biintervjuare där den senare bara skulle lyssna och inflika en och annan följdfråga
eller kompletterande frågor. Dennes uppgift var också att kontrollera intervjuns gång
och se till att ingenting missades samt att fungera som stöd för huvudintervjuaren. Vi
alternerade mellan att vara huvud- respektive biintervjuare. Vi kom däremot ganska
snart fram till att vi kompletterade varandra så pass väl att vi kunde fungera som
huvudintervjuare båda två så under den andra dagens intervjuer övergav vi den tidigare
metoden. Vi fann att det var lättare om vi delade på frågorna och hade en mer
jämbördig uppgift. Vi märkte ingen skillnad resultatmässigt på våra intervjuer efter att vi
gjort denna omändring. Möjligtvis tyckte de intervjuade att det kändes mer naturligt att
vi turades om att fråga och kommentera. Det föreföll som om de kände sig mer
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bekväma när vi båda intervjuade istället för att en av oss bara satt tyst bredvid och
observerade situationen. Vi memorerade ganska snart våra frågor så vi inte behövde
använda intervjuguiden utan kunde koncentrera oss på våra respondenter och på att
fundera ut kompletterande följdfrågor. Liknande erfarenheter, med två intervjuare, tas
upp av Sandberg och Thelander (2000) och Charlotte Bengtsson et al (1998).

Efter överenskommelse med respondenterna spelades intervjuerna in på band. Vi
informerade om skälen till detta, att fullständig konfidentialitet rådde och att de skulle
bli anonymiserade i vår uppsats. Vårt motiv till anonymisering är att det endast finns ett
fåtal kvinnor inom Försvarsmakten och därför är det väldigt lätt att identifiera vissa av
dem, speciellt om de befinner sig högre upp i hierarkin. Vi talade om att vi i rapporten
endast kommer att kalla våra respondenter för kvinna, Armén; kvinna, Flygvapnet
respektive kvinna, Marinen. Först efter att vi hade presenterat oss och vår undersökning,
satte vi på bandspelaren. Ingen av våra respondenter hade invändningar mot att
intervjun spelades in och verkade inte berörda av att bandspelaren stod på bordet
mellan oss. De flesta respondenter var även väldigt talföra och verkade vara vana att bli
intervjuade och att ge utförliga svar. Våra respondenter verkade inte heller påverkas av
att vi var två intervjuare med under samtalet. Samtliga hade i förväg fått reda på att vi
var två stycken, för att de skulle vara förberedda på intervjuns upplägg. I tidigare
undersökningar har vi ibland intervjuat personer som givit korta svar och som inte
verkat bekväma i situationen. Det märktes att våra respondenter blir tränade att tala
inför andra och får möjlighet att utveckla ett analytiskt tänkande.

4.4.5 Bearbetning av intervjuerna
Eftersom vi spelade in samtliga intervjuer har vi inte lagt ned tid på att skriva ut dem i
sin helhet. Vi har istället lyssnat igenom banden ett flertal gånger och gjort en
sammanställning av svaren. Sammanställningarna från de olika intervjuerna har vi skrivit
in under respektive fråga i intervjuguiden och bifogar denna som en bilaga till uppsatsen
(se bilaga 2). Metoden blir en blandning av meningskoncentrering och meningstolkning,
då det finns andra faktorer än de rent uttalade som påverkar respondenternas svar. Efter
att vi hade genomfört intervjuerna skrev vi ner sådant som vi ansåg vara relevant för
respektive intervju, exempelvis de kontexter de olika intervjuerna ägt rum i. Exempel på
sådant som inte är uttalat (och därmed inte är registrerat på band) är miner,
kroppsspråk, känsla av säkerhet och självförtroende etcetera. Vi skrev även ner vad vi
som intervjuare tyckte om varje respondent, om hon verkade sympatisk,
förtroendeingivande och om vi som intervjuare själva var trötta, glada, nervösa etcetera
(Kvale, 1997; Trost; 1997).

4.4.6 Miljö för intervjuerna
Samtliga personer som vi kommit i kontakt med har varit mycket hjälpsamma. I de fall
vi inte kunde möta våra respondenter på deras respektive arbetsplatser, blev vi istället
bjudna till deras hem. Ett par av intervjuerna blev duointervjuer, vi intervjuade två
personer samtidigt. Båda dessa duointervjuer ägde rum i hemmiljö. Dessa intervjuer
skedde med deltidsarbetande officerare som annars var mammalediga. För att det skulle
bli enklare föreslog de att vi skulle komma hem till dem, samtidigt som deras kollega
också kom dit. I båda fallen var det respondenternas idé. Hade inte denna
intervjusituation föreslagits av respondenterna själva, skulle intervjuerna förmodligen ägt
rum på en mer neutral plats. Hemmiljö kan innebära störningar, i form av exempelvis
barn eller ringande telefoner, som påverkar resultatet av intervjun. Det påverkar både
respondenten och intervjuaren, men inte nödvändigtvis negativt. I den ena av
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intervjuerna som ägde rum i hemmiljö, gick allting bra. Varken respondentens barn eller
hennes sambo var hemma, så inga ”störande element” fanns. Vid den andra intervjun
fanns dock två små barn hemma, men ingen annan vuxen som kunde vara med barnen.
Följden blev att barnen ville ha mammans uppmärksamhet, vilket gjorde det svårare för
den respondenten att koncentrera sig på intervjun. Hon var ändå mycket uppmärksam
och intresserad och hade inga svårigheter att följa med i samtalet. Det var dock inte
någon önskvärd intervjusituation, eftersom det blev svårt för oss som intervjuare att
koncentrera oss. Som tur var hade vi en mycket bra inspelningsapparatur (se 4.4.3) så att
vi utan problem kunde höra allt som sades på bandet. En sämre bandspelare hade
kanske inte gjort det möjligt att urskilja vårt samtal från alla störande ljud runtomkring.

I Halmstad fanns inget rum bokat för vårt besök varför vi fick leta upp lämplig lokal
själva. Detta resulterade i att intervjun ägde rum i Militärhögskolans bibliotek. Under
intervjun frekventerades biblioteket av besökare, vilket gjorde att både intervjuns och
bandinspelningens resultat påverkades.

4.4.7 Tidsaspekten
Vi hade beräknat att varje intervju skulle pågå mellan 30 minuter och 45 minuter.
Tidsmässigt tog våra duointervjuer av förklarliga skäl längre tid än de med bara en
respondent eftersom respondenterna diskuterade både med oss och med varandra.
Tyvärr räknade vi inte med detta vid bokningen av intervjuerna, varför vi lämnade
felaktig information gällande deras tidsomfattning. Har det angetts att en intervju
beräknas ta en viss tid, är det inte bra att överskrida den tiden. Det kan uppfattas som
respektlöst mot respondenten/-erna. Vi uppfattade själva detta som oprofessionellt men
har tagit lärdom av det till nästa intervjutillfälle. Det var mycket intressant att prova
duointervju som intervjuform. Om bara respondenterna är någorlunda samstämmiga
och är vana vid att umgås, ges det möjligheter till många intressanta och utvecklande
svar. Eftersom vi var två intervjuare, kändes det kanske mer jämställt för
respondenterna att vara lika många respondenter som intervjuare. Inför intervjuerna i
Halmstad hade vi fått reda på att respondenterna skulle vara tillgängliga för oss under
flera timmar och vi hade därför planerat att genomföra ett antal duointervjuer. Väl på
plats blev vi dock varse att respondenterna endast stod till vårt förfogande under knappt
1 ½ timme. Vi fattade då, i samråd med respondenterna, beslutet att göra en
gruppintervju med alla åtta samtidigt.

4.4.8 Proffsiga respondenter
Det märktes tydligt att de flesta av våra respondenter var vana talare och inte ett dugg
besvärade av det faktum att de blev inspelade. Vi fick också tillfredsställande och
utförliga svar på alla våra frågor, vilket tyder på ett utvecklat tänkande hos våra
respondenter. Resultatet av intervjuerna blev alltså över förväntan. Det var ingen av de
intervjuade som var svårpratad eller kort utan tvärtom verkade alla tycka att det var kul
att bli involverade i vår undersökning.

4.4.9 Intresse för undersökningen
De flesta av våra respondenter har uttryckt önskemål om att få läsa vår uppsats.
Eftersom undersökningen handlar om dem och deras arbetsplats, förstår vi att de är
intresserade av att ta del av de resultat vi kommer fram till. Vi tycker att det är
smickrande att de vill läsa vår uppsats samtidigt som det ställer krav på oss som
författare. Vi blir under arbetets gång tvungna att i större utsträckning tänka på hur vi
uttrycker oss och vilken information vi tar med. Även om uppsatsen ”enligt reglerna”
ska skrivas för en publik bestående av seminariets deltagare och examinator, blir vi
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naturligtvis påverkade av vetskapen om att en annan publik också ska läsa den. Detta
innebär att vi har våra ”utomstående” läsare i åtanke vid skrivandet av uppsatsen och
inte bara våra kollegor på kursen.

4.5 Metodologiska tillbakablickar
Under denna rubrik redogör vi för vår kapacitet som intervjuare, avgränsningar och generalisering samt
alternativa undersökningsmetoder.

4.5.1 Intervjufrekvens
Under vår tid i Stockholm hade vi bokat in intervjuer med mellan två och fyra
respondenter under fyra av de fem arbetsdagarna. Vi menar att det förmodligen var
ganska lagom. Det visade sig vara både psykiskt och fysiskt krävande att genomföra flera
intervjuer på en dag och vi tror att kvaliteten blivit lidande om vi skulle ha intervjuat
fler. Det var psykiskt krävande ur det hänseendet att vi mellan intervjuerna var tvungna
att hinna prata igenom dem men också ”nollställa” oss inför nästa intervju. Det var
fysiskt krävande när vi befann oss under tidspress och blev tvungna att förflytta oss
mellan två olika intervjuplatser, ibland med bil och båt och andra gånger med tåg, buss
eller till fots. Våra arbetsdagar var långa och i efterhand kan vi konstatera att det hade
varit svårt att försöka få in fler intervjuer på vårt schema än de vi hade inbokade. I
Halmstad, under gruppintervjun, tyckte vi att det var resurskrävande att lyssna på alla
respondenter samtidigt, då de gärna pratade i munnen på varandra. Detta påverkade
också vår förmåga att formulera följdfrågor.

4.5.2 Avgränsningar
Vi har valt att genomföra intervjuer med 20 kvinnliga respondenter inom
Försvarsmakten. Vi baserar detta val på att de utgör ett lagom stort underlag för vår
undersökning och kan ge en intressant bild av kvinnans roll i Försvarsmakten. De
representerar samtliga försvarsgrenar och innehar befattningar från sergeant till
major/örlogskapten (se förteckning över olika befattningsgrader i bilaga 3), vilket ger ett
brett spektra erfarenhetsmässigt. De är stationerade i Stockholm och Halmstad. Detta
innebär att det är den för respektive undersökningsplats specifika kulturen och
kommunikationsmönstret som återspeglas.

Vi har valt att inte intervjua några värnpliktiga eftersom vi ville få respondenternas
uppfattning om de kan se någon förändring över tid. Vi har inte heller intervjuat några
manliga officerare. Vi funderade initialt på att ha med manliga respondenters åsikter om
kvinnor i Försvarsmakten. Vi valde dock bort detta, då vi tror att sanningshalten i deras
svar kan påverkas av att vi som intervjuare är kvinnor. Om en manlig respondent har
negativa åsikter om kvinnor i Försvarsmakten, finns det risk att denne väljer att inte
uttala detta inför oss som kvinnor.

4.5.3 Generalisering
Vi är medvetna om att med det övervägande ”marina” intervjuunderlag vi har, kan vi
inte generalisera och säga att detta gäller hela den kvinnliga populationen inom
Försvarsmakten (Kvale, 1997). Vi kan inte ens göra det med flera representanter från
andra försvarsgrenar. Därför hade vi önskat en större spridning av den anledningen att
vi tror vi hade fått fram fler intressanta svar ur andra perspektiv. Vi anar att det finns
stora kulturella skillnader mellan de olika försvarsgrenarna. Vi misstänker att det även
skiljer i kommunikationen kollegor emellan och i de förhållningssätt som vi bland annat
har frågat våra respondenter om.
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4.5.4 Alternativa metoder
Vår önskan var att genomföra observationer på något av de förband som vi kom i
kontakt med. Detta visade sig dock vara svårt rent praktiskt, eftersom Försvarsmakten
trots sina försök att avdramatisera sin verksamhet fortfarande är ganska svåråtkomliga
för utomstående civilister. Föranmälan och legitimering vid ankomst föregick ett antal
av våra intervjuer, innan vi fick komma in på det område eller i det hus där intervjuerna
skulle äga rum. Vi tror att observationer kunde ha gett en mer realistisk bild av de
faktiska förhållanden som råder än den kanske något förskönade bild av hur
kommunikationen under arbetet fungerar. Kvale (1997) beskriver det som ett tillfälle att
studera det beteende och samspel som människor har med sin omgivning och menar att
forskaren får en mer riktig kunskap genom denna typ av fältstudier. Vår tanke var att till
exempel få gå ombord på en båt, en mycket begränsad arbetsyta storleksmässigt och där
bland annat studera ordergivning, kroppsspråk, kommunikation mellan samma grader
kontra olika grader samt ur ett könsperspektiv. Vi har blivit mycket vänligt bemötta vid
våra kontakter med Försvarsmakten, men de är inte så öppna med sin verksamhet att
det var lätt för oss att genomföra observationer. En enkätundersökning kunde också
varit ett alternativ eller komplement till den undersökning vi faktiskt genomfört. Denna
undersökningsform kunde försett oss med fler åsikter ur andra perspektiv, vilket kunde
medfört en större generaliserbarhet.

I metodkapitlet har vi redogjort för vår forskningsansats och vårt tillvägagångssätt under insamling av
teori samt för planeringen och utförandet av intervjuer. Vi avslutade med några tillbakablickar.
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5 Resultat och analys
Vi knyter här an till kapitel 3 och 4, som handlar om våra teoretiska utgångspunkter och
vår metod. Upplägget följer den tematisering som vi har specificerat under
huvudrubriken i kapitel 3; kvinna i Försvarsmakten, språklig interaktion, kvinnligt – manligt,
kultur och rekryteringsprocessen. Vi integrerar analysen i resultatet i detta kapitel. Vi menar
att detta ger en intressantare och mer lättbegriplig uppsats där läsaren kontinuerligt kan
ta del av resultatet från den teoretiska och den empiriska undersökningen samt
resultaten från våra intervjuer och parallellt med dem läsa vår tolkning av desamma. Vi
delger också läsaren våra slutsatser löpande i detta kapitel.

I redovisningen av svaren har vi modifierat uttalandena för att de ska bli lättare att
förstå. Vi har tagit bort upprepningar, stakningar etcetera. Vi har vid behov
omformulerat med andra ord, om respondenten till exempel använder sig av talesätt på
fel sätt. Svaren är ibland därför inte korrekta citat ord för ord, därför är de inte heller
skrivna inom citationstecken. Vid användande av (…) avser vi uteblivna ord och vid …
avser vi paus eller tvekan hos respondenterna.

5.1 Tema: Kvinna i Försvarsmakten
Vi återknyter till teoridelens rubrik Kvinna i Försvarsmakten och redovisar samtidigt resultatet för
frågor som ingår i den första delen i intervjuguiden. I intervjuguiden är motsvarande temanamn Varför
Försvarsmakten? (se bilaga 1, intervjuguide).

5.1.1 Ojämlika villkor i praktiken
I teoridelens avsnitt om olika villkor i arbetslivet (se 3.1.2) nämner vi Gonäs frågor kring
könssegregering på arbetsmarknaden. Hon menar att löneklyftor och skillnader i
anställningsvillkor kommer att bestå så länge det råder ojämlikt tillträde till
arbetsmarknaden. Vi har efter samtal med några av respondenterna fått uppfattningen
att kvinnor och män har lika möjligheter till karriär i Försvarsmakten. En av
respondenterna uttryckte att löneskillnaderna inte är ett primärt problem eftersom
individuell lönesättning praktiseras. Hon har själv högre lön än många av hennes
manliga kollegor. Däremot råder ojämlikhet inom ett annat område. Flera av
respondenterna menar att det finns en förväntan att alla ska följa den utstakade banan
som en officerskarriär innebär. Om en kvinna väljer att göra ett sidosteg i karriären,
exempelvis arbeta med administrativa uppgifter eller att vara mammaledig, prioriterar
organisationen inte att satsa på dem. Männen drabbas inte i samma utsträckning om de
exempelvis är pappalediga, menar respondenterna.

Jag kommer aldrig att komma på tal att gå den här högre utbildningen
och få de här högre graderna eftersom jag valt att skaffa barn.
(Kvinna, Marinen)

Vi menar att i teorin är möjligheterna för karriär desamma för båda könen, men
eftersom ett enda sidosteg innebär att kvinnorna inte står lika högt upp på
”karriärlistan”, anser vi att det i praktiken råder stor ojämlikhet i villkoren.
Utbildningskostnader (en fråga som Paulsson tagit upp, se 3.1.5) kan, tror vi, också
begränsa kvinnornas karriärmöjligheter. Finns det ingen garanti för ett maximalt
utnyttjande av arbetskraften förefaller det som om Försvarsmakten inte är beredda att
satsa på sin personal. Försvarsmakten kommunicerar genom dessa i praktiken ojämlika
villkor inte ett tydligt jämställdhetstänkande.
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I artikeln i MarinNytt (se 3.1.3) uttalar sig två representanter från ett förband i Marinen
om strävan mot förbättrad jämställdhet inom Försvarsmakten. Enligt artikeln arbetar
förbandet för att underlätta för anställda som är föräldrar till exempel genom att införa
flexibla arbetstider och lämpliga placeringar. Två av våra respondenter uttryckte sig
positivt över situationen på deras förband.

Vårt förband går nog lite i bräschen för det här (…) Vi har det nog
väldigt bra i förhållande till andra i Bolaget. (Kvinna, Marinen)

Bolaget är en intern benämning på Försvarsmakten. Detta uttryck användes av flera av
våra respondenter, framförallt av de som varit anställda under många år.

5.1.2 Därför Försvarsmakten
Nilsson undersökte i sin skrift skälen till varför kvinnor väljer en militär karriär (se
3.1.4). I likhet med Nilssons resultat har vi sett att skälen inte förändrats i någon större
utsträckning. Våra respondenter har angett både att familjemedlemmar är verksamma i
organisationen och att de i tonåren har varit engagerade i frivilligverksamheter. Precis
som Nilsson kom fram till i sin undersökning lockar fortfarande ett spännande och
annorlunda arbete med goda utvecklingsmöjligheter. En av våra respondenter sade att
den struktur, ordning och reda som kännetecknar arbetet i Försvarsmakten tilltalade
henne. Någon saknade helt tidigare koppling till Försvarsmakten men tyckte att det
verkade vara en kul grej, en annan angav att hon hade halkat in på ett bananskal.

Så kan det bli, det blir inte alltid som man väntat sig.
(Kvinna, Marinen)

Vi tycker att det är remarkabelt att endast en av kvinnorna påpekade att
Försvarsmaktens uppgifter som sådana var ett starkt bidragande skäl till att hon vill
arbeta i organisationen.

Jag ville se till att Sverige inte skulle ha det så dåligt som vissa andra
länder. (Kvinna, Marinen)

Möjligen är det så att Försvarsmaktens uppgifter, för respondenterna, är så självklara att
de inte anger dem som skäl. Vi jämför med en sjuksköterska som kanske nämner
flexibla arbetstider och varierande arbetsuppgifter som skäl för yrkesvalet och utesluter
den självklara vårdande faktorn. Ingen av respondenterna har heller tagit upp faktorn
lön. Det verkar inte som denna faktor påverkar yrkesvalet.

5.1.3 Informationsvägar
Försvarsmakten har en innehållsrik och påkostad hemsida. Som vi tagit upp tidigare
tycker vi att det är svårt att hitta den specifika information som sökes. Möjligtvis är det
lättare för de som tillhör organisationen och därför är mer insatta i struktur och upplägg.
Vi frågade våra respondenter hur de hittade information om Försvarsmakten då de stod
inför beslutet att mönstra. För de som arbetat i organisationen sedan 1980-talet fanns
inte tillgång till hemsidor och annan elektronisk information. De tyckte trots det inte att
det var svårt att få tag på information men uttryckte sig om skillnaderna mellan förr och
nu.

Det fanns inte så mycket information om Försvarsmakten då. Idag
är det mycket lättare att få information och det riktar sig till de



35

målgrupper man vill nå. De visste ju inte hur de skulle hantera oss….
(Kvinna, Marinen)

Då fick de istället vända sig till andra informationskällor som syokonsulent,
tidningsannonser och nummerupplysningen. Dagens sökande kvinnor använder sig
nästan uteslutande av Internet eftersom detta är nutidens informationsredskap. För de
upplysningar vi som uppsatsförfattare behövde är inte hemsidan tillfredsställande
utformad. Däremot innehåller den mycket och lättillgänglig information om
mönstringsförfarande, värnplikt och officersyrket, varför vi menar att den är ett utmärkt
redskap för informationsspridning.

5.1.4 Inställning till kvinnor i Försvarsmakten
Utan att ha ställt en specifik fråga till våra respondenter fick vi fram åsikter om manliga
kollegers attityder till sina kvinnliga kollegor.

De äldre männen ser oss inte som konkurrenter, däremot kan våra
kursare se oss som konkurrenter. (Kvinna, Marinen)

Som både Nilsson och Weibull tog upp i sina respektive rapporter (se 3.1.6) förefaller
det som att män som befinner sig i början av sin officerskarriär upplever kvinnorna som
ett större hot än de som befunnit sig i organisationen en längre tid.

Magnusson i likhet med Blomgren och Lind har i sina respektive rapporter kommit
fram till att det finns skillnader i åsikter gällande kvinnans roll i Försvarsmakten. Dessa
skillnader finns både mellan olika försvarsgrenar och olika yrkeskategorier. Männen i
Flygvapnet är enligt deras undersökningar mer positivt inställda till kvinnor än männen i
de andra försvarsgrenarna.

Det beror på vapenslag (…) Armén säger ”vad ska vi ha tjejer till?”,
men har de provat att ha tjejer? Nä. (Kvinna, Marinen)

Det beror på var man är…Flyget och Marinen accepterar tjejer mer.
(Kvinna, Flygvapnet)

Befälen är väldigt positiva till kvinnor. (Kvinna, Armén)

Utöver frågorna i vår intervjuguide diskuterade vi bland annat om det är någon skillnad
att vara tjej i de olika försvarsgrenarna. De kommentarer vi fick gav oss uppfattningen
att det verkligen råder skilda åsikter mellan de olika försvarsgrenarna.

Gällande omgivningens attityder till kvinnornas yrkesval (se 3.1.7) är det flera av
respondenterna som menar att deras civila vänner inte riktigt förstår vad
arbetsuppgifterna i Försvarsmakten innebär. En av respondenterna berättade att, trots
att hon visat sin arbetsplats, så förstår hennes vänner inte riktigt vad det är hon arbetar
med. En del av förklaringen kan vara att vissa arbetsuppgifter är hemliga.

Vi kan ju inte redogöra för allt vi gör… när vi är ute på övningar
till exempel. (Kvinna, Marinen)

Flera respondenter menade att omgivningens oförståelse för deras yrkessituation ofta
påverkar valet av partner. På grund av att yrket ibland kräver omflyttning och att
arbetsrelationerna är betydligt mer nära än de i andra organisationer ställer det krav på
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att deras partner har förståelse för yrkets natur. Av dessa skäl är det vanligt att kvinnor i
Försvarsmakten lever tillsammans med kollegor från samma organisation.

Det är inte så konstigt om man blir tillsammans med en som också
är inom Försvarsmakten (…) man har samma intressen, man flyttar
runt och så. (Kvinna, Flygvapnet)   

Jag umgås nästan bara med militärer och vilka är det jag faller för?
Jo det är militärer. Det är ju samma sak inom andra yrkesgrupper,
läkare är ihop med läkare och så vidare. (Kvinna, Marinen)

Civila killar har faktiskt svårt för tjejer i Försvarsmakten, inte tjejer i
allmänhet men att deras tjej är med i Försvarsmakten. (Kvinna, Flyget)

De förstår ju inte heller hur nära man faktiskt kan komma varandra
här (…) att de betyder så mycket för en. (Kvinna, Flyget)

Valet att vara tillsammans med en kollega från samma organisation innebär inte
nödvändigtvis att kvinnorna möts av full förståelse för sin arbetssituation.

Jag vågar påstå att alla killar hade hellre sett att vi jobbade ute i
bokhandeln (…) De tycker det är lite jobbigt det här med att alla vet
vem XX (säger sitt namn) är och sådär. Det blir så officiellt allting.
(Kvinna, Marinen)

5.1.5 Kvinnornas uppfattning om sin situation
De kvinnor som idag arbetar i Försvarsmakten menar att trots de negativa attityder och
förhållanden som finns överväger fördelarna. Vi som civilister tycker exempelvis att
gemensamma hygienutrymmen är ett tecken på att Försvarsmakten negligerar de
skillnader som faktiskt finns mellan könen. Detta är ett problem som kvinnorna i vår
undersökning bagatelliserar. Flera menade att det snarare var männen som reagerade
negativt. Kvinnorna är förberedda menar respondenterna.

Jag kan tycka såhär…söker du Försvarsmakten kan du inte
alltid ha egen dusch. Det är värre för de killarna som inte har
förstått att det kan komma en tjej (…) Tjejerna vet vad de gett
sig in på, men de stackars killarna är ovetandes… (Kvinna, Marinen)

Nä nä, det är snarare tvärtom att det är killarna som tycker det är
lite pinsamt. (Kvinna, Marinen)

I krig och strid och det händer nånting, (…) då måste man ju i alla fall.
(Kvinna, Flygvapnet)

Nu finns det ju draperier (…) fanns inte när jag gjorde lumpen.
(Kvinna, Flygvapnet)

Alla bagatelliserar inte detta faktum men är tvungna att acceptera förhållandena. En av
respondenterna berättar om hur det var när hon gjorde lumpen. Då fanns det ett stort
duschrum med fem duschar på den ena sidan och fem på den andra.

Det var bara att acceptera det. Jaha det är så det är. (Kvinna, Armén)
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I Flygvapnet och Marinen är de praktiska omständigheterna annorlunda än i Armén,
varför kvinnorna i dessa försvarsgrenar inte i lika stor utsträckning behöver hantera
denna fråga.

Jag gjorde lumpen under 11 månader (…) har inte duschat med killar
en enda gång. Det där väljer man faktiskt själv. (Kvinna, Flygvapnet)

Vi som uppsatsförfattare tror att kvinnorna kontinuerligt blir ”matade” med en
inställning att det i fråga om duschförhållandena är mer synd om männen. Denna
uppfattning grundar vi på att det var detta svar som automatiskt gavs först när vi tog
upp frågan. Kanske är detta en metod Försvarsmakten använder för att skjuta ett
problem på framtiden.

Som Blomgren och Lind tog upp i sin undersökning (se 3.1.8) ser även vi att kvinnor i
Försvarsmakten kan ha svårt att hantera negativt bemötande. Hur de än är eller
uppträder finns det alltid någon som har synpunkter på deras beteende. En av
respondenterna berättade om ett tillfälle när en manlig chef påpekade att hon var för
aktiv och ambitiös för att vara kvinna. Hon gav svar på tal.

Ni män tycker att ni kan bedöma oss. Ena dan är vi för manliga och
nästa för kvinnliga. Jag skulle aldrig säga till dig, jag tycker att du är
för manlig… (Kvinna, Marinen)

En annan respondent uttalade sig i något beklagande ordalag över samma problem.

Det är alltid den svåra balansgången – ska man vara bitch eller babe
och så ska man försöka vara nånstans mittemellan. Man får kämpa…
det är som att gå balansgång på slak lina. (Kvinna, Marinen)

5.1.6 Könstrakasserier
Vi valde medvetet att inte ta upp frågan om sexuella trakasserier i våra intervjuer. Ett par
av våra kontaktpersoner avrådde oss från att diskutera just detta ämne eftersom det
ständigt återkommer i undersökningar. Kvinnorna är trötta på den särskiljning från de
manliga officerarna som denna diskussion innebär. Däremot kom respondenterna själva
in på ämnet vid ett antal olika tillfällen, vilket tyder på att det är ett ”hett ämne som pyr
under ytan” och definitivt inte är slutdiskuterat. Ingen av våra respondenter påstod sig
dock ha varit utsatt för sexuella trakasserier, men flera av dem sade sig känna till andra
som drabbats.

5.1.7 Varför lämnar kvinnorna Försvarsmakten?
Av de avgångsorsaker vi har nämnt under 3.1.10 är det bara tanken på ett annat (civilt)
arbete som kan vara anledning för våra respondenter till att de skulle lämna
Försvarsmakten. Så länge de trivs och fortsätter att utvecklas stannar de kvar, men hittar
de ett ur alla perspektiv mer attraktivt civilt arbete kommer de inte att tveka att söka sig
ifrån Försvarsmakten.

Ja, jag hoppas det (…) Men det är möjligt att jag söker mig till något
annat. (Kvinna, Marinen)

Jag tror inte att jag kommer att stanna inom Försvarsmakten om man



38

ser på ett tioårsperspektiv, däremot ett till fem år. (Kvinna, Marinen)

Jag har alltid dubbla spår (…) Jag är här nu…dörrarna är även
öppna till det civila. (Kvinna, Marinen)

Nej jag tror inte jag stannar kvar (…) Ska se om jag kan få civila
yrken framöver. (Kvinna, Marinen)

Jag kommer inte att gå i pension här. Jag har en liten dröm om att jobba
på XXX (namnet på en civil organisation). (Kvinna, Marinen)

Om det går bra stannar jag. Tar ett halvår – ett år i taget.
(Kvinna, Marinen)

Det beror på vad som händer. Så länge man får göra det man trivs med
är det OK (…) Beror på om man får slippa flytta runt. (Kvinna, Flygvapnet)

Vår generella uppfattning är att de kvinnor vi intervjuat trivs mycket bra i
Försvarsmakten. De uppskattar sin annorlunda arbetssituation och menar att den
stämmer bra överens med deras personligheter. Många spontana och positiva omdömen
bekräftar denna uppfattning.

5.2 Tema: Språklig interaktion
Vi återknyter till teoridelens rubrik Språklig interaktion och redovisar resultatet för de frågor som
ingår i den delen i intervjun. I intervjuguiden är motsvarande temanamn Kommunikation (se bilaga
1, intervjuguide).

5.2.1 Språk - kultur - kommunikation
Vi återknyter till 3.2.1 och överensstämmer med Tannen, att med dagens snabba
globalisering är språkskicklighet något att värdera högt. Faran är om vi glömmer att lära
oss de grundläggande språken, nämligen det kvinnliga och det manliga språket. Utan
denna grundkunskap är kanske inte tolkningsförmågan av andra språk heller den bästa.
En väl fungerande kommunikation mellan chefer och medarbetare är avgörande för en
organisations effektivitet. Kvinnorna har arbetat i Försvarsmakten i över två decennier
och de kommer förmodligen utgöra en större andel av organisationsmedlemmarna i
framtiden. Därför är det av stor betydelse att alla i organisationen kan tala både kvinnligt
och manligt språk. I Försvarsmakten finns inte heller utrymme för missförstånd varför
språkkunskaperna är viktigare här än i många andra organisationer. Vi frågade våra
respondenter om de tror att det är någon skillnad på det språk som talas inom
Försvarsmakten än det som talas inom andra organisationer. De flesta av
respondenterna har inte någon större erfarenhet från det civila arbetslivet men de
spekulerade kring skillnaderna. Flera av respondenterna menar enligt nedan uttalande att
det är positivt att ha med sig erfarenhet från det civila arbetslivet till Försvarsmakten.
Detta ger en välbehövlig distans till det militära.

Killar som jobbat civilt och de som kommer direkt från lumpen, det är
en sån jäkla skillnad. Man ser det direkt. Den där distansen vissa killar
inte kan ha till det militära yrket, som bara är militärer hela tiden. Jag
menar, om man har jobbat civilt, då vet man kanske att man har en civil
sida också. (Kvinna, Marinen)
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Det är lättare att veta att man valt rätt om man provat nåt civilt
också. (Kvinna, Marinen)

Flera av respondenterna menar också att organisationsspråket inte är så renodlat, stelt
och fyrkantigt som många tror.

Försvarsmakten har ej så raka puckar som man tror, här
förekommer också skitsnack och ältande. Det är dock rakare än
andra organisationer…(Kvinna, Marinen)

Som vi har skrivit om vår förförståelse (se 1.2) gällande Försvarsmakten får vi återigen
bekräftat att kommunikationen inte är så korrekt och stel som vi tidigare föreställt oss.

5.2.2 Kommunikationskonst
Som Wennberg konstaterar (se 3.2.2), menar vi också att ömsesidig språklig respekt är
en förutsättning för att uppnå förståelse mellan könen. Det är ett krav att ta hänsyn till
lyssnarens förutsättningar för att bli hörd och framförallt förstådd som talare. Några
respondenter uttryckte sig om obalansen mellan kvinnligt och manligt språk.

Männen tycker det är bra att de får tänka på sitt språk, hur de
uttrycker sig. (Kvinna, Flyget)

Det är väldigt olika. Antingen hamnar man i en bra grupp som förstår
en, eller så hamnar man i en som inte förstår en. (Kvinna, Marinen)

Det är svart eller vitt - antingen bra eller dåligt. (Kvinna, Marinen)

En kvinna missuppfattar inte mig lika mycket som en kille kan göra.
(Kvinna, Marinen)

Vi frågade våra respondenter om de menade att de fick anpassa sig till männens språk
eller om männen ansträngde sig för att tala kvinnornas språk.

Vi talar alla olika språk, det gäller bara att försöka förstå varandra (…)
Jag har inte anpassat mig till det manliga sättet att kommunicera men
jag har däremot försökt få dem att förstå att jag är inte som dem (…)
men i vissa situationer måste man vara mer rak som ute i fält…
(Kvinna, Flygvapnet)

Jag tycker att det är synd att man måste prata på ett visst sätt för att folk
ska lyssna på en. (Kvinna, Marinen)

Vi menar att om kvinnorna och männen i Försvarsmakten skall uppnå en språklig
balans måste de mer aktivt fokusera på de språkliga skillnaderna.

Om jag säger något, då sitter du lite så här liksom… mm…, ja…
och tittar intresserat med bekräftande min…och ger lite respons på det
jag säger. Så gör ju inte män i allmänhet, de sitter ju och väntar och
sen när man är färdig kommer de med världens inlägg. Då känner
jag mig överkörd (…) Det blir så tydligt. Det är små och stora saker….
(Kvinna, Marinen)
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Ovanstående uttalande belyser även andra kommunikativa skillnader mellan könen än
ordvalet. Kvinnor och män har olika behov av respons när de pratar och lyssnar.

5.2.3 Inofficiell och informell kommunikation
Inledningsvis formulerade vi en fråga som handlade om kvinnliga nätverk i
Försvarsmakten. Denna fråga ledde under intervjutillfällena till en följdfråga gällande
informell kommunikation män emellan. Vi tyckte efter intervjuerna att denna fråga
utgjorde en självständig intervjupunkt och valde därför att infoga den i vår intervjuguide.
Det vi ville få fram med denna extra fråga var huruvida kvinnorna går miste om viktig
information då de inte alltid deltar i aktiviteter efter arbetstid, exempelvis bastubad eller
sportutövning.

Vi missar en del för att vi inte deltar i de här informella mötena.
(Kvinna, Marinen)   

Missar information ibland men har inte reflekterat över hur jag
missar den. (Kvinna, Marinen)

Jag blir alltid medbjuden på bastumötena, men jag vill inte vara med.
Jag kan inte begära att de ska sitta tysta i bastun men jag kan begära
att de briefar in mig i vad de har pratat om sen. (Kvinna, Marinen)

Männen är inte medvetna om alla informella möten de har. (Kvinna, Marinen)

Då skulle de andra 40 gå och basta och jag skulle vara själv kvar,
det gör de ju inte, då skulle jag ha skällt så mycket på dem. (Kvinna, Marinen)

Uppenbarligen förekommer det en hel del inofficiella möten bland männen. Det varierar
mycket mellan kvinnornas deltagande i eller avståndstagande till dessa möten och också
mellan deras uppfattningar om de går miste om information. Alla respondenter har inte
samma uppfattning om att det bara är männen som har dessa inofficiella möten.

Det är väl snarare tvärtom. Vi har också inofficiella möten, vi har
tjejmiddagar och då är killarna jätteavundsjuka! (Kvinna, Marinen)

Försvarsmakten har på sin hemsida information om kvinnliga nätverk som ska fungera
som stöd för kvinnorna som arbetar inom Försvarsmakten (se 3.2.3). I våra intervjuer
frågade vi våra respondenter om dessa nätverk, dess funktion och om de själva deltar.
Alla respondenterna kände till nätverken, men vi fick intrycket att de flesta inte hade
kunskaper om huruvida det finns något nätverk i dagsläget och var de kan komma i
kontakt med det. De flesta ansåg att nätverken fyller en viktig funktion, men många av
våra respondenter kände inte något personligt behov av att ta del av verksamheten.

Utifrån min horisont, nej! Vi som är högre upp behöver ett helt annat
stöd i olika situationer än när man är längre ner… (Kvinna, Marinen)

Nätverk behövs som forum för diskussioner i olika frågor, saker man
ej vill prata med män om. (Kvinna, Marinen)

Flera respondenter benämnde nätverksmötena ”häxträffar”, ett namn som männen har
hittat på. Vi fick en känsla av att kvinnorna gärna haft fungerande nätverk men att den
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negativa inställningen som vissa män har till dessa sammanslutningar gör att de förhåller
sig avogt inställda till nätverken.

Man får inte ta sånt där på så stort allvar, tror jag, inte gräva ner sig
och grotta in sig alltför mycket i kvinnofrågor(...) Vi har ju varandra här.
(Kvinna, Flygvapnet)

Vi är så utpekade ändå i organisationen, så man behöver inte spä på det
här med att särbehandla oss. (Kvinna, Flygvapnet)

Vi menar att bara för att kvinnor är kvinnor innebär inte det att vi automatiskt har något
gemensamt och vill prata med varandra och umgås. Nätverken fyller förmodligen en
viktigare funktion för de som är få inom ett förband än för de som har större möjlighet
att prata med kollegor i samma situation.

Försvarsmakten bunkar ihop om det är två tjejer för att de tror att
de är så lika, men vi är inte den homogena grupp som jag tror att man
tror att vi är… (Kvinna, Marinen)

Jag kan känna att det är ett kvinnligt nätverk startat av männen på
något sätt, nu måste vi ta upp det här, vad har ni för problem? (…)
Jag har aldrig känt att jag haft nåt behov av det. (Kvinna, Marinen)

Med de klart differentierade svar vi fick på frågan angående kvinnliga nätverk är det
tydligt att ovisshet råder angående nätverkens existens. Försvarsmakten bör på ett
klarare sätt kommunicera att nätverken finns samt skapa en tydligare struktur kring dess
uppbyggnad och funktion.

Det är svårt att krysta in tid för det här i organisationen. Det är inte
lätt, jag tror inte Försvarsmakten har hittat rätt sätt ännu. (Kvinna, Marinen)

Nätverk finns det för värnpliktiga sedan tre år tillbaka. Det har
funnits embryon och olika försök att fixa det. (…) Ska finnas en
förtroendevald värnpliktstjej på varje förband och en kvinnlig officer.
För kvinnliga officerare har det funnits och det finns väl nåt nånstans
fortfarande. Det har varit stor skillnad på hur tjejerna ser på det här.
(Kvinna, Marinen)

Vi ser att det behövs en attitydförändring, både hos kvinnorna och hos männen i frågan
angående nätverk. Kvinnorna behöver bearbeta känslan av att det nästan är ”fult” att
delta i dessa nätverksmöten. Männen behöver bli medvetna om att deras inofficiella och
informella möten också är en form av nätverk och att de därför inte behöver känna
någon missunnsamhet när kvinnorna träffas. I frågan om nätverken har Försvarsmakten
en viktig uppgift att lösa. Innan dess bör organisationen dock tydligt klargöra sin egen
ståndpunkt.

5.2.4 Successiv kommunikationsutveckling
Vi var nyfikna på om respondenterna menade att deras kommunikationssätt ändras
allteftersom de stiger i graderna och i så fall vad det beror på. Det rådde skilda åsikter
där somliga menade att det inte förändrades alls medan andra tyckte att det definitivt
utvecklades. De som menade att en utveckling sker förklarade att det beror på bland
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annat ålder, utbildning och ökade krav. Vi kunde själva konstatera att det var stora
skillnader i uttryckssätt mellan de yngre och de äldre respondenterna. Somliga ansåg att
cheferna hade ett annorlunda kommunikationssätt för att det förväntas av personer i
chefspositioner att kunna kommunicera på rätt sätt. Andra ansåg att
kommunikationssättet påverkades av vem lyssnaren är. De menade att det är skillnad att
kommunicera med kollegor och med värnpliktiga.

Men det har att göra med positioner, man har som chef en annan
helhetssyn, vet mer och kan ta mer hänsyn. (Kvinna, Marinen)

Absolut, det är en kunskapsprocess. Detta gör att man hela tiden
utvecklar den kommunikativa sidan. (Kvinna, Marinen)

Flera respondenter menade också att de med åren lär känna sig själv, de blir mer säkra
på vem de är och kan vara sig själva, vilket gör att kommunikationen ändras. Efter en tid
i organisationen lär alla sig en naturlig växling mellan strikt och slappt, att växla mellan
uppgiftsorienterad och relationsorienterad kommunikation.

En av respondenterna beskrev kvinnans olika ”utvecklingsstadier” i Försvarsmakten.

I det första stadiet vill man inte synas, man vill vara så grön som möjligt.
Många tjejer börjar till exempel snusa (...) I det andra stadiet vill man mer
bli accepterad för vem man är. Tredje stadiet innebär att man är tryggare
i sig själv…många har familj. (Kvinna, Marinen)

5.3 Tema: Kvinnligt - manligt
Vi återknyter till teoridelens rubrik Kvinnligt - manligt och redovisar resultatet för de frågor som
ingår i den delen i intervjun. Vi återknyter även till det föregående temat om språklig interaktion då
dessa ämnen berör varandra. I intervjuguiden är temanamnet Kvinnligt och manligt (se bilaga 1,
intervjuguide).

5.3.1 Försvarsmaktens organisationsstudier
Som vi tagit upp tidigare under 3.3.1 ökade antalet könsteoretiska organisationsstudier
under 1990-talet. Försvarsmakten följde med i utvecklingen, vilket bland annat
resulterade i några av de rapporter som vi har tagit del av som behandlar organisationen
ur ett könsperspektiv.

Försvarsmakten blir, som en naturlig följd av sin önskan om fler kvinnor i
organisationen, tvungna att fördjupa sig i de skillnader som finns mellan både kön och
genus (se 3.3.2). Utan en förståelse för dessa skillnader kommer det aldrig bli en
problemfri integrering av kvinnor i organisationen.

Paulsson och Ivarsson (se 3.3.7) menar att mannen har tolkningsföreträde för hur
verkligheten är beskaffad enligt den rådande könsordningen i samhället. Vi uppfattar det
däremot som att det i Försvarsmakten råder ”jämlikhet” i den hierarkiska strukturen.
Oavsett om det är ett kvinnligt eller ett manligt befäl av samma grad är vikten i deras
chefskap densamma. Med detta menar vi att Försvarsmaktens struktur styr
organisationsmedlemmarnas officiella förhållande till varandra. Det är också detta som
vi uppfattar är en av de bidragande orsakerna till att det skapas motsättningar som
undertrycks och utvecklas i det fördolda. Inofficiellt kan vilka åsikter och attityder som
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helst hägra gentemot kvinnliga respektive manliga kollegor, men detta är inte något som
tillåts påverka arbetssituationen.

5.3.2 Språk och egenskaper
I likhet med Kamjou (se 3.3.3) tycker vi att det finns både gemensamma drag och stora
skillnader mellan kvinnor och män. Kamjou menar att skillnader mellan könen kan
användas för att komplettera varandra. Vi menar att dessa först och främst måste
tillkännages. Försvarsmakten har enligt våra respondenter inte erkänt dessa skillnader
ännu, varför det är svårt för kvinnorna och männen i organisationen att tillsammans
bilda fungerande arbetsgrupper. Som respondenterna i Paulssons och Ivarssons
respektive undersökningar (se 3.3.4) menade också våra respondenter att det är stor
skillnad mellan kvinnors och mäns kommunikation, antingen språkliga eller
beteendemässiga eller både och. Denna slutsats drog vi efter att vi sammanställt svaren
från frågorna gällande kvinnors och mäns olika kommunikationssätt och ordval (se
bilaga 1, intervjuguide).

Det är det som är den stora frågan (…) skillnaden manligt och kvinnligt.
(…) Vi kommunicerar olika. (Kvinna, Flygvapnet)

Det är stor skillnad på hur män och kvinnor analyserar, vilka slutsatser
de drar. (Kvinna, Marinen)   

Om en kille säger ”jag tycker du har gjort fel”, då är han rak och tydlig,
officersmässig. (Kvinna, Armén)
(replik): Ja och om en tjej säger det, då är hon gnällig! (Kvinna, Flygvapnet)

Respondenterna är väl medvetna om den villfarelse som männen lever i, att endast
kvinnor pratar mycket ”strunt”.

Killarna pratar minst lika mycket skit som tjejer. Det är rena syjuntan
ibland (…) Men killarna anser inte att de snackar skit. De vill inte
kännas vid det. (Kvinna, Armén) (replik): Ja, vi har kommit in i den här
hemliga världen… (Kvinna, Flygvapnet)

Det är antagligen inte alltid lätt för kvinnorna att hantera det bemötande de får från sina
manliga kollegor i Försvarsmakten. De kvinnor som kan ignorera mycket av det som
sägs, menar att det är nödvändigt då de annars hade fått ägna hur mycket tid som helst
för att värdera varje ord. Alla kan tyvärr inte detta och kan då hamna i en oönskad sits.
En av respondenterna, som arbetat i Försvarsmakten under många år, berättade om en
kvinnlig kollega som blivit tilldelat sig ett ”smeknamn” och inte opponerat sig.

Du väljer själv detta eventuellt nervärderande tilltal genom att tillåta att
det används. Jag skulle aldrig ha respekterat det. Aldrig! (Kvinna, Marinen)

Samma respondent sa att hon inte ens kunde tänka sig att exempelvis ”lussa” för sina
manliga kollegor eftersom hon menade att de då aldrig mer skulle göra som hon säger.
Vi tolkar detta som ett exempel på hur svårt det är för kvinnorna att ha ett avslappnat
förhållningssätt till dels sitt eget agerande och dels sina kollegors bemötande. En annan
av våra respondenter sa att Försvarsmakten är skapad av män för män, men att det
absolut finns plats för kvinnorna. Hon menar att det gäller bara att samspelet fungerar
och att kvinnorna och männen försöker förstå varandra.
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De kvinnor vi har pratat med menade att det är ett mycket rakare och konstruktivare
språk som männen talar både i och utanför Försvarsmakten. Vi menar dock att det inte
endast kan klassas som typiskt manligt utan att det är organisationen som sådan som
skapat detta speciella språk. Vi fick denna uppfattning bekräftad genom följande
kommentarer.

Det finns ett färdigt språk i den här organisationen som man lär sig
redan i lumpen. Man har ju ett gemensamt språk som är mer yrkesmässigt,
som jag tror sammanför och där det inte skiljer mellan hur män och
kvinnor pratar. (Kvinna, Marinen)

En av våra respondenter uttryckte väldigt väl vad skillnaden mellan kvinnors och mäns
kommunikation verkligen var för henne.

Det handlar mer om sättet att använda språket (…) Språket är en så
här liten del av kommunikation (visar mellan tummen och pekfingret)
Det vet ju ni som läser kommunikation. Det är så väldigt mycket mer.
Syftet med att prata, bara en sån sak till exempel. Vi pratar ju för att
skapa enhet, killarna tycker vi är pladdriga (…) Männen kanske använder
mer formellt språk med fina ord, för de måste positionera sig, vilket inte vi
behöver. Med det språket så talar man om att jag vet det här och jag står
lite över er. Det där är ju inget som de tänker på men det blir så.
(Kvinna, Marinen)

Vi pratade med våra respondenter om hur det uppfattats om en kvinna pratar med
manlig vokabulär och vice versa.

Fånigt, förvirrat, pinsamt, patetiskt. (Kvinna, Marinen)

Jag tror att det finns tjejer som blev mer män än männen. (Kvinna, Marinen)

Folk skulle tycka att det var komiskt. Det är lika bra att vara sig
själv rätt igenom… (Kvinna, Marinen)

Det vi kommit fram till med utgång från respondenternas svar är att det alltid är bättre
att bibehålla sin egen personlighet. Börjar man ändra sig till något man inte är, kan det
bli svårt att hitta tillbaka till sitt ursprung.

5.3.3 Skillnader civilt - militärt
Eftersom vi själva representerar den civila världen tyckte vi det var intressant att fråga
om våra respondenter anser att det är någon skillnad på det sätt de kommunicerar på
arbetet och privat. Flera påpekade det faktum att arbetsspråket till viss del styrs av en
given terminologi vilket vi också var medvetna om. Det vi ville få fram var om hela
språkbilden, både ordval och kommunikationssätt, skiljer sig när de pratar med sitt civila
umgänge. Vi ville också få reda på om de menar att det civila umgänget pratar på ett
annat sätt än de själva.

Rakare, mer bestämd än sina civila vänner. (Kvinna, Flygvapnet)

Pratar om samma saker (…) Kan slå av det militära språket (…)
Man måste ju kunna vara civil också. (Kvinna, Marinen)
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En av respondenterna berättade att hon arbetat med en grupp som bestod av både
militärer och civila.

Officerarna gör precis som jag säger, det är glasklart. Men med civila
ska man förklara för och det ska diskuteras, man blir så trött på dem.
(Kvinna, Marinen)

Vilken svår fråga! (…) Nä, det är nog ganska lika ändå. Det är bara
grejerna man pratar om som kan variera, annars är det nog samma
jargong och attityder när man är civil. (Kvinna, Marinen)

Jo, det tror jag. Jargongen och kulturen i Försvarsmakten tar man inte med
sig hem. Man har även en viss jargong i sitt civila liv. Det är två olika roller
man spelar på nåt vis. (Kvinna, Flygvapnet)

Vi märkte en skillnad mellan de respondenter som är militärer och de respondenter som
arbetar som militärer. De kvinnor som personifierade sig med yrket gjorde också störst
åtskillnad i kommunikation med kollegor och med civila.

Som vi tagit upp tidigare i vår resultatredovisning (se 5.1.4) väljer ofta kvinnorna i
Försvarsmakten en partner som arbetar i samma organisation. Den förståelse som dessa
partners har gäller även den språkliga relationen.

Många av de kvinnliga officerarna är ju tillsammans eller gifta med
manliga officerare. Det tror jag beror på att den andre förstår vad man
menar. (Kvinna, Marinen)

Vi frågade också någon av våra respondenter om hon trodde att andra kan avgöra att
det är hon som är militär, om de ser henne tillsammans med sina väninnor.

Nej, jag får ofta höra – är du militär, du som ser så snäll ut. Det är
ingen som gissar att man är militär om man inte säger det. (Kvinna, Marinen)

Under en av våra duointervjuer diskuterade respondenterna inställningen till att bära
uniform utanför arbetsplatsen och på det sättet ”avslöja” sin organisationstillhörighet.
Den ena tyckte inte alls om att gå klädd i uniform när hon inte arbetar och hon känner
sig väldigt obekväm.

Kanske är jag inget bra språkrör? (Kvinna, Marinen)

Hennes kollega var däremot av annan åsikt och bär gärna sin uniform även utanför
arbetsplatsen.

Civila behandlar en annorlunda beroende på om man är civilt eller
militärt klädd. (Kvinna, Marinen)

Den senare respondenten som också uttalade ovan kommentar, berättade om att hon en
gång fått stryk av några killar som inte uppskattade henne i uniform. Enligt henne hade
männen en negativ inställning till kvinnor i uniform vilken förmodligen inte förbättrades
av att de var berusade. Vår analys av denna incident är att uniformen signalerar något,
kommunikation finns i kläderna. Vi menar att en militär uniform ger mer laddade
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signaler än andra organisationers uniformer. Eftersom Försvarsmakten är en
kontroversiell institution indikerar incidenten kanske en negativ inställning till både att
det är en kvinna som bär uniformen och att hon representerar Försvarsmakten.

5.3.4 Ordergivning
För att få en inblick i kollegors inställning till kvinnliga medarbetare valde vi att
formulera en fråga som gällde order och uppmaningar. Den ursprungliga frågan gällde
om det är någon skillnad i mottagandet beroende på om det är en kvinna eller man som
får ordern. Av någon anledning ändrades vår fråga till att istället gälla skillnaden i
ordermottagandet beroende på om det är en kvinna eller man som ger ordern. Under
intervjuerna valde vi att alternera mellan de två formuleringarna beroende på
respondentens grad och erfarenhet. Till den första formuleringen fick vi bland andra
följande uttalande.

Nej, jag kan inte märka någon skillnad. Jag har nog inte tillåtit det.
Det där är ett ställningstagande du får göra själv, hur du ska bli bemött.
(Kvinna, Marinen)

Det handlar inte om könsskillnader, det handlar om att man är trovärdig
i sin ledarroll. (Kvinna, Marinen)

Svaren på den omändrade formuleringen blev av förklarliga skäl något annorlunda.

Det var så länge sedan jag gav en order. Det är klart att vi ger order
på olika sätt, sen mottagandet är ju väldigt svårt att jämföra. Det är
inget jag tänkt på. (Kvinna, Flygvapnet)

Jag vet inte. Handlar mer om min ovana - de som har jobbat längre
kan mer (…) Det är jag som är osäker p g a min okunskap. (Kvinna, Marinen)
(replik): Det ska inte göra någon skillnad, det är därför vi har det
här gradsystemet. När du är chef så är du chef och då ska de lyda, oavsett.
(Kvinna, Flygvapnet)

En allmän uppfattning vi fick var att för att kunna tillhandahålla en effektiv
ordergivning måste kvinnorna först ha ”bevisat” vad de kan. De måste ha kontroll över
situationen, ha kunskap och inte visa något tecken på osäkerhet om de förväntar sig att
bli åtlydda.

5.4 Tema: Kultur
Vi återknyter till teoridelens rubrik Kultur och redovisar resultatet för de frågor som ingår i den delen
i intervjun. I intervjuguiden är temanamnet också Kultur (se bilaga 1, intervjuguide).

5.4.1 Försvarsmaktens kultur
Magnussons tar i sin rapport upp kultur som variabel eller metafor (se 3.4.1). Vårt
synsätt överensstämmer med metaforbegreppet, att en organisation genomsyras av sin
kultur. Vi menar att kulturen är något som är integrerat i alla delar i organisationen. I vår
uppsats har vi valt att inte fokusera på kulturen i Försvarsmakten, men vi anser trots det
att det är en mycket viktig del av organisationen.

Magnusson har också kommit fram till olika kulturella uttryck inom Försvarsmakten (se
3.4.2). De uttryck för kultur som han studerat är språk, symboler, gester, riter och
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ceremonier. När det gäller språket, anser Magnusson att Försvarsmakten till viss del har
ett säreget språk. Han tar bland annat upp att Försvarsmaktens anställda använder olika
förkortningar och definitioner. Under intervjuerna med våra respondenter blev vi varse
att det kollegor emellan pratas ett ”internt” språk som för oss civilister är obegripligt. Vi
förstod att de inte medvetet uteslöt oss ur den kommunikativa gemenskapen utan att det
gick på ren rutin.

Vi har tidigare i kapitlet diskuterat kring uniformernas betydelse. Om våra respondenter
inte hade burit uniform vid intervjutillfällena skulle vi inte kunnat gissa att de är
militärer. De respondenter som vi intervjuade i hemmiljö i civil klädsel var ännu svårare
att identifiera som anställda i Försvarsmakten. Det finns ingenting i deras
kommunikativa uttryck som avslöjar att de är militärer, bortsett från att de är väldigt
vältaliga och vana vid att stå i fokus.

5.4.2 Kvinnan ur ett kulturellt perspektiv
Vi ville få en bild av hur männen inom Försvarsmakten uppfattar kvinnorna, om
männen främst bedömer dem efter deras könstillhörighet eller titel/grad. Det visade sig
att våra respondenter ofta ställde sig undrande till vad vi menade med vår fråga och vi
fick då förtydliga och förklara. Några av svaren tydde på att det i nya situationer till en
början är tydligt att männen först och främst ser dem som kvinnor.

Klarar man det då är man duktig som officer, men om man förlorar
är det för att man är tjej. (Kvinna, Armén)

Oh, vad kul att du kommer hit så får vi en kvinnlig officer. Då känner
man så här, det här vill inte jag höra…Om en tjej gör något bra, då
är det tur. Gör hon något dåligt, då är det för att hon är tjej…(Kvinna, Marinen)

Som det senaste uttalandet antyder är det tydligen så att så länge arbetet rullar på utan
problem så bedöms kvinnorna mer efter sin titel eller grad. När det däremot händer
något utöver det vanliga är det främst könsaspekterna som ligger till grund för
bedömningen av kvinnorna. Alla respondenter känner inte av denna klassificering på
samma sätt, utan en har istället uttryckt det så här.

Det vet jag inte, både och kanske (…) Första gången lägger de märke
till att man är kvinna (…) Killarna tycker att det är viktigare med
grader, de är känsligare för det. (Kvinna, Marinen)

Med en av respondenterna diskuterade vi om det råder en viss hierarki bland de olika
grupperna inom Försvarsmakten. Hon menade att det finns ett outtalat hierarkiskt
system där personer bedöms efter grad och kön. ”Längst ner” i hierarkin finns civilister
med anställning i Försvarsmakten. Ovanför dessa finns kvinnor i lägre grader, följt av
män i lägre grader. Högst upp är de män som innehar höga befattningar.

5.4.3 Representation av många grupper
Under rubrik 3.4.3 i teorikapitlet har vi berättat om Johansson och Tedfeldts
undersökning gällande mångfald i Försvarsmakten. Författarna menar att det är viktigt
att synliggöra mångfalden för att sedan kunna lära sig hur den i praktiken kan användas.
Den ska öppna upp organisationen för olika grupper som ej tidigare varit
representerade. Vid samtal med våra respondenter har flera av dem poängterat
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betydelsen av att Försvarsmakten reflekterar hela samhället, bland annat genom
människor med olika bakgrund. På frågan om de tror att Försvarsmakten verkligen vill
ha mångfald fick vi flera tvekande svar.

Officiellt ja (…) Jag tror att det på vissa nivåer finns en protektionistisk
känsla att bibehålla det som varit, men jag tror att de grupperna minskar
i betydelse och omfattning. (Kvinna, Marinen)

En av respondenterna påpekade att det finns organisationer som i större utsträckning än
Försvarsmakten har problem med frågor gällande mångfald.

Jag tror att det finns större problem på andra håll, som Svenska Kyrkan.
De tillåter enskilda fraktioner med kvinnoprästmotståndare (…) Sånt
Förekommer inte inom Försvarsmakten. Däremot kan man inte komma
ifrån att enskilda individer har uppfattningar som genomsyrar. Sitter
man på en vital befattning kanske man lyckas motverka det här, men som
organisation officiellt vill man utåt att det ska utvecklas på det här sättet.
(Kvinna, Marinen)

Det är inte alla som anser att diskussionen kring mångfald är relevant, det finns andra
kriterier som är viktigare att ta hänsyn till.

Det är farligt att prata om det här med mångfald. (…) Vad är en
invandrare? Går det att placera människor i såna fack? Jag är invandrare,
andra generationens, men det är det ingen som vet. (…) Det finns lika
stor skillnad på människotyper inom en sån här grupp som vi skapar
som det kan finnas mellan enskilda individer som står med fötterna
i olika grupper.(…) Det är viktigt att få in alla möjliga människor
i systemet oavsett kön, etnisk bakgrund eller vad det nu är för nåt.
(Kvinna, Marinen)

5.4.4 Skillnader i arbetsklimat
Vi nämnde under 5.1.4 de olika kulturer som finns i de tre försvarsgrenarna. Under
samtalen med våra respondenter fick vi bekräftat vår bild av hur de olika
försvarsgrenarna graderas i förhållande till varandra. Enligt vår tolkning av
respondenternas svar är det tuffast attityd i Armén. Marinen intar en mellanposition
medan det i Flygvapnet råder det mildaste klimatet.

Det är mycket stelare i armén (…) de värnpliktiga är bara beväringsdrägg.
Mycket stelare i armén (…) Det påverkar även hur man ser på minoriteter.
(Kvinna, Armén)

I marinen och flyget är alla mer som ett arbetslag även de värnpliktiga.
(Kvinna, Marinen)

När jag var värnpliktig kunde jag sätta mig bredvid chefen på lunchen och
snacka med honom (…) När jag berättade det för de andra (kurskamrater
på skolan) menade de att de i princip stod i givakt och anhöll om att få
ställa en fråga när de pratade med sina chefer. (Kvinna, Marinen)

Det är väldigt stor skillnad mellan armén och marinen. Vi kan inte ha
det så här strikt och inrutat. Vi ska jobba ihop under två veckors tid (…)
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Fungerar inte att anhålla om att få gå på toaletten och liknande.
(Kvinna, Marinen)

Under gruppintervjun började vi samtala om de olika förbanden inom Försvarsmakten.
Vissa är helt mansdominerade, andra har en 50/50-uppdelning. En av respondenterna
uttryckte till mångas förvåning att hon tyckte ”det är ganska lyxigt läge att vara
minoritet”. Hon menade att kvinnorna fick mer feedback och gehör än sina manliga
kollegor. De flesta av de andra respondenterna höll dock inte med om detta.

5.4.5 Anammande av kulturen
Vi ville få en uppfattning om respondenternas känsla för kulturens betydelse för de
anställda i organisationen. Vi ställde därför en fråga om vikten av att ha ”växt in” i
kulturen och om denna parallella kulturutveckling i takt med att man stiger i graderna.
Vi ville veta om respondenterna uppfattar detta som positivt eller negativt.

Både och. En fartygschef till exempel måste ha gått från botten, det är
mycket med säkerhet och så här. Men för vissa andra saker är det väldigt
bra med någon utifrån kanske, som kan komma med fräscha idéer…
Lite högre upp borde man ta in lite fler civila…(Kvinna, Marinen)

Det är en fördel att man vet att cheferna har gått igenom samma som
en själv, man får en naturlig respekt för den personen. (Kvinna, Marinen)

Både och, styrka att man danas in i systemet, man lär sig systemet, man
har en grund och går vidare på den. Nackdelen är att man danas in i
systemet, man lär sig systemet, man har en grund …. Det blir liksom
ingen in-put. Vi är kanske väldigt begränsade. Vi behöver titta på
alternativa vägar, civila…vi behöver få in den akademiska kompetensen.
(Kvinna, Marinen)

Enligt vår mening och med stöd av den tolkning av intervjuresultaten vi gjort kan vi
konstatera att det finns lika många uppfattningar om kulturen som det finns anställda i
Försvarsmakten. Oberoende av perspektiv skiljer sig åsikterna, vilket understryker att
organisationen är en levande kultur.

5.5 Tema: Rekryteringsprocessen
Vi återknyter här till teoridelens rubrik Rekryteringsprocessen och redovisar resultatet för de frågor
som ingår i den delen i intervjun. I intervjuguiden är motsvarande temanamn Fler kvinnor till
Försvarsmakten (se bilaga 1, intervjuguide).

5.5.1 Försvarsmaktens kvinnor
Inledningsvis återknyter vi till intervjuguidens första del och redogör för några resultat
angående vilken typ av kvinnor det är som arbetar i Försvarsmakten. Vi ville få svar på
om respondenterna uppfattar sig själv och andra i organisationen som annorlunda i
förhållande till kvinnor i civila yrken. Vi sammanfattar några av de egenskaper vi kom
fram till att en ”medelkvinna i Försvarsmakten” bör ha. Hon ska vara självsäker, har
självkänsla, självkännedom och självförtroende. Vidare bör hon vara nyfiken, tycka om
att anta nya utmaningar och att vistas mycket utomhus.

Är ditt största intresse att vara välklädd och välmålad söker du inte till
Försvarsmakten… Man kommer inte hit om man är den som tycker
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”fan, nu fick jag lite skit på brallorna igen och … åh, mitt läppglans!”
Man kan vara hur kvinnlig som helst men (…) man måste tycka det
är lite roligt det här, att det är en utmaning… (Kvinna, Armén)

Du måste liksom införliva dig i ett system och klarar du inte det, ja då
sorteras du ut, liksom… (Kvinna, Marinen)

Det är en viss typ av unga damer som kommer hit, det är det verkligen…
(Kvinna, Marinen)

Vi fick även en känsla av att alla kvinnor inte ställer sig odelat positiva till dagens
frivilliga antagningsprövning (se bilaga 4 om mönstring). En av respondenterna menar
att denna metod resulterar i att en mer homogen grupp kvinnor söker sig till
Försvarsmakten än om det varit allmän värnplikt även för kvinnor.

Jag hävdar att man inte ska va på ett visst sätt (…) vi vill ju ha alla
typer av människor i Försvarsmakten. Men jag tror att det skulle
kunna bli en speciell typ bara för att vi har ett felaktigt rekryteringssätt
idag (…) för att vi inte har någon mönstringsplikt för tjejer, utan du
måste själv bli intresserad, måste själv hitta information. Det fångar en
viss typ av tjejer – det smalnar in vilken typ av tjejer man får in. Klon
ligger i mönstringsplikten (…) viktigt att mönstra alla tjejer…
(Kvinna, Marinen)

Det är rätt schysst att vara några tjejer alltså, för ofta är man ensam
tjej på nåt ställe liksom. Det är rätt lätt att, det kan bli en nerhackning
om man inte är typ tipptopp. Så är man några stycken är det skitbra,
men är man övervägande tjejer då är det inte så jävla bra längre.
(Kvinna, Armén)

Flera av våra respondenter gav genom sina uttalande en klar uppfattning av att de gärna
såg fler kvinnliga kollegor, men att de samtidigt inte önskade att de blev för många.
Likaledes poängterade många att det inte bara handlar om att fylla kvoten. Det måste
vara ”rätt kvinnor” för organisationen.

Det där tycker jag är en jättesvår fråga och det har jag hängt upp mig på.
En tjej ska inte komma in för att hon är tjej… (Kvinna, Marinen)

Både Nilsson och Weibull (se 3.1.1 och 3.5.7) räknade i sina respektive undersökningar
upp ett antal egenskaper en kvinna i Försvarsmakten har. Vi kan, efter analys av våra
intervjusvar, konstatera att dessa egenskaper stämmer väl överens med de som våra
respondenter menar är typiska både för sig själva och andra kvinnor som söker till
Försvarsmakten. Det finns förmodligen plats för många olika typer av personligheter i
organisationen eftersom det inom Försvarsmakten finns ett otal olika tjänster.

5.5.2 Kvinnor behövs i Försvarsmakten
Vi tyckte det var intressant att få reda på vad kvinnorna i Försvarsmakten själva tycker
att de bidrar med. De flesta respondenterna var samstämmiga kring vilken inverkan de
menar att de har på organisationen. De menar att det behövs en blandning av både
etnicitet och ålder såväl som kvinnor och män. Vidare poängterade respondenterna att
det handlar om två aspekter, den ena är jämställdhet och det andra är att de bidrar till att
alla vågar vara sig själva. Det innebär att spektrat vidgas för hur man får vara.



51

Där alla tänker lika, tänker ingen speciellt mycket. Det handlar inte
om att tjejer ska bli män, då hade det varit bättre att rekrytera män.
Ingen kan vara en så bra man som en man…Vi utbildas på samma
sätt, får ju samma utbildning och gör samma saker, så rent yrkesmässigt
tänker och tycker vi ganska lika (…) Däremot kan vi kanske lösa
saker på olika sätt… (Kvinna, Marinen)

Om människor med olika perspektiv möts och samarbetar för att lösa en
uppgift, tror jag att resultatet blir bättre än om människor med likriktat
perspektiv möts… (Kvinna, Marinen)

Flera av våra respondenter har betonat att kvinnorna med sin närvaro i organisationen
ska spegla samhället utanför. De menar att även andra grupper som idag är
underrepresenterade i Försvarsmakten, såsom personer med annan hudfärg och
homosexuella, måste ges mer plats. En av våra respondenter sa att hon skulle ha blivit
mycket förvånad om hon hade sett en mörkhyad anställd. Detta uttalande påvisar att det
kanske inte bara finns en norm för etnicitet i Försvarsmakten, utan även en
”utseendenorm”.

5.5.3 Kampanjer
En av våra respondenter pratade om just den kampanj vi nämnde under 3.5.8. Hon sa
att ”gör-om-mig”-temat tilltalade henne och hon trodde också att utformningen var
lockande för ett stort antal andra kvinnor. Vi tyckte också att kampanjen var roligt
utformad med bland annat löften om gratis smink (kamouflagesmink) och tillgång till
tjänstebil (stridsvagn). Vi undrar dock om detta är rätt budskap att närma sig presumtiva
sökande till Försvarsmakten med. Frågan är om detta budskap inte är roligare för dem
som redan arbetar i organisationen och har en viss personlig distans till densamma.

Dom har ju den annonsen som jag tycker är bra, om gratis smink… 
Den är så himla rolig. Det bygger på att det är gratis smink, mat,
tjänstefordon, work-out och så vidare. (Kvinna, Marinen)

Under våra första samtal med kontaktpersoner på Försvarsmakten i Stockholm, fick vi
veta att Rekryteringscentrum aktivt arbetar med ett projekt gällande hur Försvarsmakten
ska gå tillväga för att rekrytera fler kvinnor. Vi ville bli uppdaterade hur arbetet fortskred
för projektgruppen och tog därför kontakt med Staffan Slörner, ansvarig för detta
projektarbete. Projektgruppen består av åtta personer, både kvinnor och män, civila och
militärer. Slörner upplyste oss om att gruppen befinner sig i en analysfas under vilken de
planerar olika undersökningar genom vilka de hoppas få fram svar på varför tjejer väljer
att inte mönstra. Är det för att de saknar förebilder eller är det för att tanken på att
duscha tillsammans med män är ett problem? Gruppen ska genomföra intervjuer med
1000 kvinnor på gymnasieskolor. Senare ska de också använda sig av fokusgrupper.
Gruppen ska vara klar med sitt arbete i november-december 2003. I nuläget har
gruppen inte bestämt vilka kanaler som ska användas för att nå ut med sitt budskap.

5.5.4 Ojämlika anställningsförhållanden
Vi refererade till några tidningsartiklar under 3.5.9 som behandlar positiv särbehandling.
I samband med Försvarsmaktens målinriktade satsning på rekrytering av kvinnor till
organisationen är det framförallt den positiva särbehandlingen som debatteras.
Åsikterna är många och divergerande; inför Försvarsmakten positiv särbehandling
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kommer kvinnorna in på fel premisser, införs det inte kommer de inte in i
organisationen överhuvudtaget.

Det är helt sjukt, det ska bort. Usch! Det hade funkat om det varit
så att om det fanns tjejer som hade samma kvalifikationer som killarna
att man då valde en tjej. (Kvinna, Flygvapnet)
(replik): Det är väl det som är tanken. (Kvinna, Armén)
Jo, men det har inte blivit så. Det är så att ”oj, nu måste vi peta in nån
här, då tar vi en tjej, fast hon inte hade riktigt samma kvalifikationer”.
(Kvinna, Flygvapnet)

Det kommer att bli så här: ”Är du en av dem som togs in för att du är
tjej eller för att du är duktig?” (Kvinna, Armén)   
(replik): Det har jag upplevt här. (Kvinna, Flygvapnet)

Då får de bara vatten på sin kvarn, de som tycker att tjejer inte hör
hemma i Försvarsmakten (…) Då säger de ju ”ja där ser man. De
klarar inte det här”. (Kvinna, Marinen)

Yrket kräver inte mindre av en kvinna än av en man och därför ska
hon kunna lika mycket som han, likväl som han ska kunna lika
mycket som hon. (Kvinna, Flygvapnet)

Det kommer att söka tjejer i alla fall och det kommer att komma in
lite färre, men då är det bra tjejer. (Kvinna, Marinen)

Efter dessa uttalanden menar vi att Försvarsmakten skulle vinna på att göra en intern
undersökning bland organisationens kvinnor gällande frågan om positiv särbehandling.
Det resultat som troligen skulle komma fram, är att detta inte är det bästa sättet att knyta
fler kvinnor till Försvarsmakten. Tydliga negativa tendenser har framkommit redan i vår
begränsade undersökning varför vi misstänker ett näst intill unisont nej till detta förslag
vid en större och mer omfattande undersökning gällande denna fråga.

Det här heter ju positiv särbehandling, det är inte någon form av kvotering.
Det har vi fått oss till livs att det här är egentligen en ledarskapsproblematik.
Att vi ska förmedla det här, tala om för alla att det här inte är kvotering
utan positiv särbehandling. Det är svårt för mig att tala om det för de jag
arbetar med. Hur ska då en kvinnlig officersaspirant försöka tala för sin
sak och säga ”men jag är inte inkvoterad utan jag är positivt särbehandlad,
och det är en helt annan sak”. Det är inte schysst varken mot systemet
eller mot individen… (Kvinna, Marinen)

Detta uttalande belyser på ett bra sätt vår åsikt om att det skulle löna sig för
Försvarsmakten att i större utsträckning vända sig till de kvinnor som redan arbetar i
organisationen. Detta skulle ge en ökad kunskap om kvinnornas situation i denna
mansdominerade miljö, utifrån mångårig erfarenhet. Ingen äger större kännedom om
kvinnornas situation i denna organisation än kvinnorna själva.

Positiv särbehandling tycker jag är skit. Vi är redan tillräckligt utsatta.
Vi tycker inte alls om det (…) Se den tjej som
kommit in utan att vara bäst, hon är ju chanslös. De uppfyller kraven
men inte konkurrensen. Det är det jag tycker är fel. (Kvinna, Marinen)
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5.5.5 Lämpliga strategier
Eftersom i princip alla respondenter diskvalificerade förslaget om positiv särbehandling
var det naturligt för oss att fråga om hur de istället skulle gå tillväga om de fick möjlighet
att utforma dessa rekryteringskampanjer.

Jag är vanligtvis inte positiv till att dela upp tjejer och killar, men jag
tror det här är ett läge då man får göra det och till exempel köra
skolinformation bara med tjejer… (Kvinna, Marinen)

Inte på det sätt som det görs idag på i alla fall, det kan jag ju lugnt
säga. Om man ska göra Försvarsmakten attraktivt för tjejer, måste
man se till att de tjejer som finns i systemet vill vara kvar… (Kvinna, Marinen)

De flesta av våra respondenter hade inga konkreta förslag på åtgärder utan menade att
de skulle utgå från sin egen situation och sina samlade erfarenheter. Utifrån dessa skulle
de formulera vad Försvarsmakten har givit dem i form av personlig utveckling, god
kamratskap, annorlunda arbetsuppgifter och bra ledarskapsutbildningar.

Minilumpen (helgaktivitet) och prova-på-dagar, två åtgärder som redan tagits i bruk,
tyckte flera av våra respondenter är mycket bra metoder för att ge kvinnor en möjlighet
att undersöka om livet i Försvarsmakten är något som passar dem.

Ett förslag som skulle kunna öka antalet sökande kvinnor till Försvarsmakten är en
modifierad form av positiv särbehandling. Ett par av våra respondenter uttalade samma
tanke som vi själva. Vi menar att vid de situationer Försvarsmakten ska välja mellan två
sökanden, en kvinna och en man, som båda har samma meriter, kompetens och
kapacitet ska kvinnan få platsen. Simson uttryckte också samma tanke (se andra artikeln
under 3.5.9). Med detta tillvägagångssätt utövas positiv särbehandling på lika villkor för
kvinnor och män.

5.5.6 Kvinna och/eller militär

Man behöver ej vara någon kalrakad stridis, man kan vara tämligen
normal… (Kvinna, Marinen)

En av de respondenter som arbetat länge i organisation uttalade en fundering hon haft
en längre tid. Vi tycker denna är väldigt talande för den tröga process som integreringen
av kvinnan i Försvarsmakten har inneburit. Det är inte mycket som har förbättrats
villkorsmässigt under årens lopp och de som arbetar i organisation känner inte att de får
gehör för sina åsikter och önskemål.

Jag tror inte att jag skulle vilja att min dotter sökte göra lumpen och
sedan sökte som yrkesofficer. Jag har funderat på varför. Det har ju
inte varit bara guld och gröna skogar, det kan jag inte påstå. Det har
varit olika på de olika nivåerna, problemen som har uppstått. Mycket
beroende på att vi är så få, alltså. Man är först på plats som kvinna
och det är motstånd och (…) Alla först-förstgrejor gör att det blir problem.
Jag tror att vi skulle behöva såna här konferenser nu också, där vi fick
blöta de här problemen som uppstår på grund av att vi är av ett annat
kön eller att vi är en minoritet, egentligen. (Kvinna, Marinen)
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Trots att det gått nästan ett kvarts sekel sedan kvinnorna först gjorde sitt inträde i
Försvarsmakten tyder mycket på att organisationen fortfarande inte i realiteten tagit
ställning till huruvida de verkligen önskar ha kvinnor i militära befattningar.
Blomgren och Lind menar att Försvarsmakten inte förmår precisera skälen till varför de
önskar se fler kvinnor i organisationen (se diskussion under 3.5.10). Vi som författare av
denna uppsats tror att ett av de största skälen till att Försvarsmakten uttrycker en
önskan om att rekrytera fler kvinnor är det politiska kravet från det civila samhället.

Vill man se det negativt så tror jag dessvärre att det inte har förändrat
sig. Hade det gjort det, skulle vi ha varit betydligt fler. (Kvinna, Marinen)

De pratar om att kvinnor behövs, men de menar det inte alltid.
(Kvinna, Flygvapnet)

Om organisationen verkligen ville ha fler kvinnor, skulle vi ha det.
(Kvinna, Marinen)

5.6 Reflektioner över metoder
Vi kommer under avslutande rubrik i kapitlet kommentera våra metodval och oss själva som
undersökare.

5.6.1 Bra och dåligt med arbetet
Vi tycker att integreringen av ett genusperspektiv i det kommunikativa perspektivet
ökade vårt intresse och medvetenhet inför analyserandet av undersökningsresultaten. Vi
tycker att valet av organisationsspecifik teori har höjt kvaliteten på vår uppsats. Vårt
urval och antal respondenter fann vi lämpligt för denna undersökning och menar att de
intervjuresultat vi fick ger en väl beskrivande bild av kvinnans situation i
Försvarsmakten ur de perspektiv vi avsett.

Duointervjuer tyckte vi var en mycket bra och givande intervjumetod. Dessa
intervjuresultat blev ännu mer utförliga än de vi fick genom singelintervjuerna eftersom
duointervjuerna gav respondenterna möjlighet att ge varandra feedback. Däremot
passade inte gruppintervju vår undersökning. Intervjun som ägde rum på
Militärhögskolan i Halmstad med åtta respondenter var inte bra ur flera hänseenden.
Respondenterna var för många för att vi utan problem skulle kunna identifiera dem på
bandet. Beroende på att bandspelaren inte kunde stå centrerad blev upptagningen
varierande i volymstyrka. Lokalen var ej lämpad för intervju då det förekom för många
störande bakgrundsljud. En vanlig effekt vid gruppintervjuer är att somliga dominerar
mer än andra och detta inträffade även denna gång.

Bedömningen av oss själva som intervjuare är att vi kompletterar varandra väl. Den ena
av oss utvecklade frågorna i stor utsträckning medan den andra av oss striktare följde
intervjuguiden och på så vis såg till att vi ställde de frågor intervjuguiden omfattade. Den
ena av oss hade vissa tendenser att både avbryta respondenterna och ställa något för
långa frågor. Vid genomlyssning av intervjuerna har vi lagt oss vinn om att ge varandra
konstruktiv kritik som förhoppningsvis innebär att vi båda kan bli bättre intervjuare vid
nästa tillfälle.
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6 Slutdiskussion
I detta sista kapitel kommer vi sammanfatta våra slutsatser och även ge förslag på
framtida forskning.

6.1 Konklusioner
Nedan tydliggör vi besvarandet av våra frågeställningar genom en kort sammanfattning av svar som
framkommit i resultat- och analyskapitlet.

En av våra respondenter har med ett av sina uttalanden gett oss namnet på vår uppsats.
Benämningen av kvinnans olika roller i Försvarsmakten som antingen bitch eller babe,
anser vi är en mycket träffande beskrivning. Vi menar att uttalandet på ett metaforiskt
sätt illustrerar hur svårt det kan vara att tillhöra en minoritetsgrupp i en organisation
med bestämda normer och attityder.

Kvinnornas syn på sin egen situation i organisationen Försvarsmakten är att det skiljer
avsevärt mellan de olika försvarsgrenarna. I Flygvapnet och Marinen råder ett mildare
arbetsklimat vilket förenklar kvinnornas situation inom förbanden. I Armén där ett
hårdare arbetsklimat skapats av andra, mer fysiska, arbetsuppgifter är det också svårare
att försöka hävda sig som kvinna. Samtliga av våra respondenter menar dock att trots
inslag av negativa förhållanden ser de ändå positivt på sin arbetssituation. Kvinnorna är
naturligtvis mycket medvetna om den ”unika status” de innehar som minoritetsgrupp.
Det är viktigt att poängtera att detta inte enbart uppfattas negativt utan tvärtom tilltalar
många av dem som också menar att flera kvinnliga kollegor vore trevligt, men inte
alltför många. Kvinnorna i Försvarsmakten när en önskan om att inte bli särbehandlade.
I många fall uppfattar de sin situation som att de först och främst blir sedda och
behandlade som kvinnor och i andra hand som militärer. Deras önskan är det omvända.

Kvinnornas sätt att praktiskt hantera sin situation i Försvarsmakten, en organisation
med tydlig maskulin och homogen prägel, innebär ofta en avvägning. Organisationen tar
ingen hänsyn till kvinnorna, ur ett praktiskt perspektiv. Exempelvis finns inte
arbetskläder och uniformer gjorda efter kvinnliga mått, vilket innebär att kvinnorna får
rekvirera kläder och sedan modifiera dem efter bästa förmåga.. Detta tyckte inte våra
respondenter var ett stort problem, men det är trots allt en ständigt påminnelse om att
kvinnorna inte är integrerade i systemet. Vi uppfattade det som att respondenterna inte
var intresserade av att strida för att få igenom förändringar gällande exempelvis
utrustning och dylikt, men gärna hade sett att Försvarsmakten på eget initiativ hade
förbättrat förutsättningarna för alla anställda. Genom de egna, enligt respondenterna
själva väl fungerande, ”nätverken” som kvinnorna skapat inom minoritetsgruppen får de
utlopp för och kan ventilera de åsikter som systemet inte kan ge gehör för.

Vi har kommit fram till att det både generellt och i Försvarsmakten råder stora
kommunikativa skillnader mellan kvinnor och män. Det tas ingen hänsyn till dessa
skillnader från organisationens sida utan Försvarsmakten väljer att betrakta kvinnor och
män som en homogen grupp. Kommunikationen inom Försvarsmakten är mycket
sändarinriktad där tyngden läggs vid det som sägs, order/uppmaningar som ges. Vi
menar att organisationen behöver lägga mer tyngd på det lika viktiga, men ofta
försummade, mottagarperspektivet. I dagsläget när det finns ”två typer” av mottagare,
kvinnor och män, och därmed två olika språk är detta mycket viktigt.
Kommunikationsskillnaderna innebär för kvinnorna, på de individuella planet, att de i
viss mån och ofta omedvetet anpassar sin kommunikation till den manliga. Männen
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anpassar medvetet viss kommunikation genom att dämpa den något burdusa jargong
som ofta råder i helt manliga arbetsgrupper. För kvinnorna innebär dessa
kommunikativa skillnader en ständig balansgång. De nätverk som Försvarsmakten
försöker skapa för kvinnorna fyller ett givet behov, men vi menar att det även skulle
behövas ett gemensamt forum där kvinnliga och manliga anställda kunde kommunicera
över de befintliga köns- och genusgränserna.

Vi menar att kvinnans närvaro i Försvarsmakten enbart kan bidra positivt till
organisationens framtida utveckling. Organisationer har tidigare ej behövt tänka på
frågor kring särartstänkande, men i mångfaldens och heterogenitetens tidevarv blir det
nu en fråga som alla med nödvändighet måste fokusera på. Vår uppfattning är att
Försvarsmakten först och främst behöver erkänna för sig själva och för omvärlden sitt
ställningstagande i frågan om kvinnans ”vara eller icke vara” i Försvarsmakten. Innan
detta erkännande är förankrat i organisationen är det inte någon mening att satsa på
olika rekryteringsåtgärder. I dagsläget råder det, både i organisationen och hos dess
medlemmar, en ambivalens kring kvinnans roll i Försvarsmakten. Å ena sidan anställs
kvinnor till organisationen men å andra sidan vet organisation inte riktigt vad den ska ha
kvinnorna till. När kvinnan väl är anställd får hon å ena sidan inte vara för kvinnlig, då
passar hon inte in i organisationen, medan hon å andra sidan inte får vara för manlig, då
kan organisationen lika gärna anställa män. Den kvinnliga särarten ska tillvaratas, men
bara i lagom mängd. Å ena sidan vill organisationen se fler kvinnliga militärer medan de
å andra sidan inte är beredda att göra några större förändringar för att skapa rätt
förutsättningar och lika villkor för alla anställda. Eftersom kvinnorna arbetar i
Försvarsmakten på samma premisser som männen, borde organisationen se till att den
rådande obalansen och den åtskillnad särbehandlingen utgör elimineras.

Vi sällar oss till våra respondenter och menar att en första åtgärd borde vara att höja
statusen för de kvinnor som redan arbetar i organisationen. Det är ingen idé att värva
nya anställda om de inte kommer trivas och förbli organisationen trogna under längre
tid. Vi anser att Försvarsmakten inte uttrycker en klar och tydlig önskan om att värva
fler kvinnor till organisationen. Snarare uppfattar vi det som att den satsning på externa
kampanjinsatser som pågår kan drivas av politisk korrekthet eller ett behov av ett ökat
rekryteringsunderlag. Förhoppningsvis drivs de av ett faktiskt intresse för de andra
perspektiv som kvinnan kan bidra med. Vi menar slutligen att innan kvinnans roll i
organisationen är klargjord är det inte meningsfullt att Försvarsmakten vänder blickarna
utåt.

6.2 Framtida undersökningar
Vi presenterar här några förslag på fortsatt forskning kring ämnet.

Trots att vi genomfört en ganska omfattande undersökning, är vi medvetna om att det
naturligtvis finns mycket mer att utforska angående kvinnans roll i en mansdominerad
organisation. Ett alternativ kan vara att även intervjua män i Försvarsmakten för att få
deras syn på kvinnans roll i organisationen. Det skulle också vara intressant att intervjua
ett större antal kvinnor för att kunna öka möjligheterna till generalisering. Vidare skulle
det kunna vara givande att intervjua några av de befäl som bland annat har som uppgift
att verkställa beslut som fattas inom organisationen och även de som kommer från
politiskt håll. För de forskare som har möjlighet att genomföra observationer av de
rådande kommunikationsförhållandena tror vi att mycket spännande finns att upptäcka i
mötet mellan teori och praktik, verklighet och föreställningar.



57

I vår undersökning har vi valt att använda ett genusperspektiv vid vår studie av
kommunikationen inom Försvarsmakten. Detta menar vi ger en mer intressant bild av
skillnader och likheter i kommunikationen mellan kvinnor och män. Vi rekommenderar
denna vinkling till de som eventuellt vill studera liknande ämne inom Försvarsmakten
men även till de som ämnar undersöka andra organisationer.
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Bilaga 1
- 1 -

Intervjuguide

 Presentation av oss och vad vi studerar (medie- och kommunikationsvetenskap,
C-nivå, om organisationskommunikation)

 Presentation av vår undersökning
 Syftet med intervjun: försöka få en bild av kvinnans roll en mansdominerad

organisation ur ett kommunikativt perspektiv. Undersöka hur Försvarsmakten
kommunicerar sin önskan/strävan efter att få in fler kvinnor i organisationen.

Fråga om det går bra att intervjun bandas. Anledning: lättare för oss (kan koncentrera oss på samtalet
om vi slipper anteckna, bra att kunna lyssna på samtalet flera gånger etc)

Inledande fråga om IPs ålder, grad och antal tjänsteår inom Försvarsmakten

Varför Försvarsmakten?

Vad fick dig att bli intresserad av Försvarsmakten och av vilken anledning gjorde Du
lumpen?
När visste Du att Du ville vara verksam inom Försvarsmakten?

Hur hittade Du information om Försvarsmakten för upplysning om rätt
tillvägagångssätt vid värvning?

Vilken typ av kvinnor tror Du att det är som söker sig till Försvarsmakten?

Kommunikation

Informell/interpersonell kommunikation män emellan: pratas det jobb ”off the record”?
Hur delges kvinnorna denna information? (Kvinnor deltar kanske inte i bastumöten,
sportaktiviteter etc.)

Vad finns det för officiellt eller inofficiellt nätverk för kvinnor? I så fall hur fungerar det
(stödgrupp, regelbundna möten)?

Om sättet att kommunicera ändras ju mer man stiger i graderna, beror det på att man
måste anpassa sig eller mognad?

Hur tror Du att kommunikationen bland Försvarsmaktens anställda skiljer sig från den
som används inom andra organisationer (företag, sjukhus etc.)?



Bilaga 1
- 2 -

Kvinnligt och manligt

Tror Du att män och kvinnor kommunicerar på olika sätt och i så fall vad kan de lära sig
av varandra (språk, gester)?

Kvinnliga/manliga ord i kommunikation. Finns det sådana? I så fall, vad händer om en
kvinna uttrycker sig med manlig vokabulär och vice versa?

Kommunicerar Du själv om annorlunda ämnen med manliga respektive kvinnliga
kolleger? Hur skiljer sig det åt? Kommunicerar Du annorlunda civilt/professionellt? Hur
då?

Vilken skillnad kan Du märka i hur Dina order/uppmaningar mottages av en kvinnlig
respektive manlig kollega? Vilken skillnad kan Du märka i hur Dina order/uppmaningar
mottages kontra de som ges av en manlig kollega?

Kultur

Hur tror Du att dina kolleger uppfattar/behandlar dig främst, som kvinna eller som den
titel/grad Du har?

Personal på höga militära positioner kan ej ”headhuntas”, utan måste ”börja från
scratch”. Är det ett positivt eller negativt sätt att anpassa sig till organisationen/anamma
kulturen?

Fler kvinnor till Försvarsmakten

Försvarsmakten ska i år satsa på att försöka få fler kvinnor till organisationen. De ska
ordna kampanjer etc. Vad tycker Du om detta och hur tycker Du att de bör gå till väga
för att lyckas (kanaler & medier, budskap)?

Varför menar Du, som kvinna, att kvinnor behövs i Försvarsmakten? Vad kan
kvinnorna bidra med?

Sist: fråga om vi kan kontakta IP vid kompletteringsbehov eller för förtydligande.

 TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!
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Intervjuguide med sammanställda svar

Varför Försvarsmakten?

Vad fick dig att bli intresserad av Försvarsmakten och av vilken anledning gjorde
Du lumpen? När visste Du att Du ville vara verksam inom Försvarsmakten?
Ungdomskurs: Sjövärnskåren, kompisar på läger. Pappa i flottan, patriotisk idealism.
Pryade inom Försvarsmakten, har alltid funnits ett intresse för Försvarsmakten, flera
tjejer från klassen som mönstrade samtidigt. Haft i bakhuvudet hela tiden. Sommarkurs
inom Flygvapnet, kvinnliga bilkåren, mönstrade sent. Informationsbrev i brevlådan som
var attraktivt utformat. Pappa som är officer, 15-årsåldern, häftigt att göra lumpen,
umgicks med militärer i 18-årsåldern. Flygvapnet var och informerade i skolan, ville bli
flygledare, sökte istället till yrkesofficersutbildningen. En syokonsulent tipsade. Bottnar i
ett sjöintresse, kontakt med reservare på seglarskola. Information från en
gymnastiklärare, ville testa och se om jag klarade kraven, verkade spännande och
annorlunda. De flesta i klassen gjorde lumpen. Frivilligkurser: Sjövärnskåren, gillar
struktur, ordning och reda. Varför inte? Verkade roligt. Halkade in på ett bananskal.

Hur hittade Du information om Försvarsmakten för upplysning om rätt
tillvägagångssätt vid värvning?
Sommarskolan ”pushade”. Uppvuxen i marin miljö - stor kunskap om Försvarsmakten.
Bad att få information skickad till mig. Läste annons i Expressen, skickade in lapp.
Ringde nummerupplysningen, fick numret till Högkvarteret - de skickade
informationsmaterial. Jag upplevde inte som svårt, ringde några nummer och fick
blanketter hemskickade. Fick information vis syokonsulenten. Det fanns inte så mycket
information om Försvarsmakten då. Idag är det mycket lättare att få information och
det riktar sig till de målgrupper man vill nå. De visste ju inte hur de skulle hantera oss….

Vilken typ av kvinnor tror Du att det är som söker sig till Försvarsmakten?
Tror inte man kan se någon viss sorts. Självförtroende, vara trygg i sig själv. De som
klarar sig bäst är de som känner att de inte behöver ändra på sig. …alla måste kunna
svara för sig för man testas hela tiden. Vanligare med tjejer som läser typ teknisk
utbildning i gymnasiet - blir influerade av killarna. Man söker inte till Försvarsmakten
om man inte har någon form av tekniskt intresse eller är beredd på att vara ute. De som
söker idrottar, är scouter, sysslar med frivilligverksamhet. Driven, ha god självkänsla.
Måste vilja bestämma lite, framåt, självsäker. Absolut ingen manlig kvinna. Viktigt att
vara glad. Rättfram, skinn på näsan, ta utmaningar, våga ta för sig. Nyfikenhet, ej vara
rädd för att prova nåt annorlunda. Behöver ej vara extra stor och stark. Man måste ändå
vara på ett visst sätt för att passa in…Förmåga att anpassa sig. Kunna arbeta i grupp.
Gilla att umgås med killar, antar jag. Man kan vara hur kvinnlig som helst, men…

Kommunikation

Informell/interpersonell kommunikation män emellan: pratas det jobb "off the
record"? Hur delges kvinnorna denna information? (Kvinnor deltar kanske inte i
bastumöten, sportaktiviteter etc.)
Här har jag inte upplevt det. Jag har inte reflekterat över det, länge sen jag var i minoritet
som ensam tjej. Ja, bastumöten förekommer ju - men jag upplever att jag är en i gänget.
Nej, information får man ändå. Ja, absolut. Kvinnor missar mycket information. Missar
mycket information, men frågar ej efter den. Man borde få killarna att tänka på det. Det
är väl snarare tvärtom! Ej officiella möten - tjejmiddagar. Killarna blir avundsjuka. Man
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missar lite eftersnack och planer för resten av dagen. På båten är det inte så, då är man
alltid tillsammans. Nä, därför att man blir inte utestängd. Killarna ser till att man är med.
Nej, jag har aldrig känt så. Jag har valt att själv stå utanför de här informella
mötena…har ej upplevt att jag har missat information. Det kommer av sig själv. Vi är
inte utestängda. Det är frivilligt.

Vad finns det för officiellt eller inofficiellt nätverk för kvinnor? I så fall hur
fungerar det (stödgrupp, regelbundna möten)?
Inget nätverk på kontoret - pratar över fikat. Finns nätverk för kvinnliga officerare och
ett för värnpliktiga. Har ej själv varit med. Försök har gjorts att skapa nätverk, men vi är
så olika så det funkar inte. Vi pratar med dem vi känner vi har något gemensamt med.
Det har funnits en mängd olika. En period fanns nätverk för alla kvinnlig officerare. Vet
ej om det finns kvar eller om behovet har avmattats. Jadå, har haft nätverk på
regementet, nu träffas vi ibland och äter middag. Nätverk är viktigt. Ja, det ska ju finnas.
Vi hade det. Har ej behov av möten på förbandet, pratar ändå. Vi borde kanske ha
bättre struktur. Har deltagit, men nätverket ligger stilla sen ett par år tillbaka. Det finns,
men jag har aldrig varit där. Jag pratar med mina kvinnliga kollegor, jag behöver inte ett
nätverk. Det kanske inte finns samma behov för alla kvinnor. Det blir lättare att ändra
fokus på det som är viktigt att diskutera. Jag har aldrig känt att det varit något stöd för
mig. Jag tycker inte att man behöver särbehandla oss, vi kan klara det ändå. Det finns
nätverk, men tror inte att det är någon här som är med. Det finns ett nätverk, jag vet
folk som varit iväg på möten.

Om sättet att kommunicera ändras ju mer man stiger i graderna, beror det på att
man måste anpassa sig eller mognad?
Det tvingar fram ett annat beteende, kort och koncist. Visst ändras
kommunikationssättet. Man anpassar språket efter de man pratar med. Nej det ändras
inte, det är situationen som avgör. Om man håller tal eller fikar. Det har ej med grad att
göra. Ja, det gör det väl. Men det har att göra med positioner, man har som chef en
annan helhetssyn, vet mer och kan ta mer hänsyn. Ja, dels yrkesmässig skillnad, man
uttrycker sig annorlunda för att man går skolor. Chefer kommunicerar annorlunda. Det
är skillnad att kommunicera med kollegor eller värnpliktiga. Ålder, antal år påverkar
sättet att kommunicera. Ändras efter hand. En naturlig växling mellan strikt och slappt.
Ja, det gör det nog. Det hör ihop med mognad och uppgifter. Förväntas kommunicera
på rätt sätt längre upp. O ja, det är väldigt stor skillnad. Killarna växer väldigt mycket
kommunikativt. Absolut, det är en kunskapsprocess. Detta gör att man hela tiden
utvecklar den kommunikativa sidan. Med åren lär man känna sig själv, blir mer säker på
vem man är och kan vara sig själv och då ändras ju kommunikationen. Med kunskap får
man en trygghet.

Hur tror Du att kommunikationen bland Försvarsmaktens anställda skiljer sig
från den som används inom andra organisationer (företag, sjukhus etc.)?
Ingen markant skillnad, men lite. Skillnader mellan civila och militära i Försvarsmakten.
Yrket gör mer skillnader i kommunikation än mellan kön. Mycket klyschor. Man blir lite
matad med föreställningar som jag mer och mer börjar reflektera över om det verkligen
är så här. Kamratskapet unikt för Försvarsmakten. Försvarsmakten har en mer rättfram
kommunikation, ej så mycket dialog och diskussion. Den mjuka delen kommer mer. Det
beror på att vi provar olika saker. I det civila livet lindar man kanske in det, i
Försvarsmakten är man mer ärlig. Man är lite mer rakt på sak. Vet inte om det har med
killarna att göra. I det civila livet är man försiktigare. Ja, det beror på det här systemet,
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bor ihop och arbetar ihop. Nej, men vi är fostrade att ge order, det kanske påverkar
kommunikationen. Helt annan kommunikation på fältet och i staben.

Kvinnligt och manligt

Tror Du att män och kvinnor kommunicerar på olika sätt och i så fall vad kan de
lära sig av varandra (språk, gester)?
Killarna är mer raka. Ja, mötesteknik etc. Skillnad i beteende. Män konfronterar direkt,
kvinnor funderar mer. Vet inte riktigt. Tror att det är likt efter några år i branschen.
Killar mer direkta, tjejer förklarar. Kvinnorna har mjukare ledarskap. Ja, absolut. Ja, det
vet jag att de gör. Jag uppskattar männens raka kommunikation. Är dock inte så rak själv
som jag önskar. Jag tror att vi påverkas väldigt mycket. Man får bestämma sig för hur
man vill bli bemött. Jag tror jag har lärt mig ett manligt sätt att kommunicera under de
här åren - direkt feedback. Som officer är man inte rädd för att tala, att säga vad man
tycker och tänker. Jag har alltid sagt vad jag tyckt, men jag har blivit mer konstruktiv.
Nej, inte språkmässigt, det handlar mer om sättet att använda språket. Det är väldigt
mycket mer än språket, syftet med att prata exempelvis. Männen använder lite mer
formellt språk med fina ord eftersom de måste positionera sig, det behöver inte vi. Det
där är inget de tänker på, det bara blir så.

Kvinnliga/manliga ord i kommunikation. Finns det sådana? I så fall, vad händer
om en kvinna uttrycker sig med manlig vokabulär och vice versa?
Som kvinna i en mansdominerad organisation måste man lära sig kommunicera på deras
sätt. Gäller att hitta en balans mellan det manliga och det kvinnliga. Det spelar ingen roll
hur man är, det är alltid någon som har synpunkter. Patetiskt, om jag gör det. Om män
pratar som kvinnor, inte så konstigt, det beror på vilket ”arv” de har. Om jag pratar med
en manligt vokabulär i ett sällskap som inte känner mig, väcker det säkert starka
reaktioner.

Kommunicerar Du själv om annorlunda ämnen med manliga respektive
kvinnliga kolleger? Hur skiljer sig det åt? Kommunicerar Du annorlunda
civilt/professionellt? Hur då?
Jag pratar inte med killarna som tjejer pratar med tjejer. Jag tycker nästan att det är
obehagligt att umgås med bara tjejer. Nej, inte när det är blandat tjejer och killar, men
när det är bara tjejer. Jag pratar om olika saker med olika personer. Pratar ej barn, politik
etc. med männen. Nej, jag försöker vara så mycket som man själv är. Jag pratar olika
yrkesmässigt och civilt. Nä, det tror jag faktiskt inte. Civila kvinnor kan förundras över
mitt sätt att kommunicera, förmåga att hålla tal inför många okända människor. Man blir
skolad i kommunikation fast man inte vet om det. Kvinnor säger en sak en gång, sen har
de sagt det. Män upprepar tills andra lyssnar/förstår. Jag uttrycker mig väldigt klart. Jag
vet ej var gränsen går mellan civilt/yrke. Jag gör en klar skillnad hur jag kommunicerar
med officerare, reservofficerare och civila. Jag märker att jag är annorlunda här. Nej, vi
pratar civilt här. Tuffare stil i Försvarsmakten. Mina civila tjejkompisar förstår inte mitt
jobb. Oftast förväntar de sig att jag ska ta befälet…man kanske utstrålar något.
Jargongen och kulturen i Försvarsmakten tar man inte med sig hem. Har även en
jargong civilt, det är två olika roller man spelar på något vis.

Vilken skillnad kan Du märka i hur Dina order/uppmaningar mottages av en
kvinnlig respektive manlig kollega? Vilken skillnad kan Du märka i hur Dina
order/uppmaningar mottages kontra de som ges av en manlig kollega?
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Ja (flera stycken i gruppintervjun). Nej, jag har inte upplevt någon skillnad. Nä, det går
igenom bra, folk gör som man säger. Nä, för resultatet blir som jag vill. Jag ser att killar
kan agera annorlunda, med en auktoritär stil när de ger order. Jag kräver respekt, och de
får respekt av mig. Det är jag som kan det som de ska kunna. Nä, men ibland kan det bli
missförstånd. Nä, vi lever ju i en modern tid. Om någon ska lyda dig så måste du vara
dig själv, det gäller både tjejer och killar. Killarna känner av vad jag kan. De lyssnar mer
på vad jag har att säga om de känner att jag klara av nåt.

Kultur

Hur tror Du att dina kolleger uppfattar/behandlar dig främst, som kvinna eller
som den titel/grad Du har?
När man är ny ser de en som kvinna, efter ett tag som officer. Alla vet vem tjejerna är.
De ser mig varken som graden eller kvinna, utan som XXX (personens namn). Första
intrycket, garanterat kvinna men det växer bort sen. Man måste bevisa för de
värnpliktiga att man är duktig. Ser en som kvinna först, men de vet att man är officer
också. Det är varierande, men jag hoppas att jag bedöms efter grad/befattning. En del
ser mig bara som kvinna, andra som kvinna + grad. De man jobbar med ser mig som
den yrkesroll jag har, men i början ser de ”kvinna”. Om de känner oss då ser de oss som
individer. Det beror på ålder, yngre officerare är mer vana vid kvinnor. De problem man
stöter på det är från de äldre officerarna. Det vet jag inte, både och kanske. Första
gången lägger de märke till att man är kvinna. Killarna tycker att det är viktigare med
grader, de är känsligare för det. Det beror helt på situationen, om man undervisar, sitter
i möte eller är en i gänget. Inte grad utan hellre befattning skulle jag vilja säga.

Personal på höga militära positioner kan ej ”headhuntas”, utan måste ”börja
från scratch”. Är det ett positivt eller negativt sätt att anpassa sig till
organisationen/anamma kulturen?
Det är positivt på grund av att organisationen och uppgifterna är så speciella –
organisationen ska fungera när inget annat fungerar. Känner du inte kulturen blir det
svårt. Det är en skillnad mellan det civila och det militära – vissa civila anammar inte
kulturen. För- och nackdelar, fördel att man får förtroende för dem (ingen
inarbetningsperiod), nackdel att man blir väldigt inkörd i de här perspektiven. Ibland
negativt, samma tänk och lösningar. Försvarsmakten skulle må bra av yttre påverkan.
Jag tror att vi får in tillräckligt med influenser ändå, annars hade Försvarsmakten inte
utvecklats som den gjort. Du lär känna organisationen från grunden, det är ju positivt
samtidigt som jag tycker att kommer man utifrån så får man en helt annan blick än om
man är fostrad i organisationen. Jag menar att man måste öppna för civila tjänster inom
Försvarsmakten. Viktigt med förtroendekapital som du kanske inte får om du
”headhuntas” från ett civilt företag.

Fler kvinnor till Försvarsmakten

Försvarsmakten ska i år satsa på att försöka få fler kvinnor till organisationen. De
ska ordna kampanjer etc. Vad tycker Du om detta och hur tycker Du att de bör
gå till väga för att lyckas (kanaler & medier, budskap)?
Det är svårt att förmedla det här jobbet till andra, känslan av hur det är. Försvarsmakten
pratar inte med oss som är i systemet idag, vad vi tycker. Varför inte, vill
Försvarsmakten verkligen att vi ska bli fler? Jag tror inte det. Organisationen lyssnar inte
på kvinnorna som varit med ett tag. Gör Försvarsmakten rätt saker? Man måste locka
alla med att det finns en flexibilitet, att man kan göra många olika saker. Att det finns
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möjligheter för tjejer att få barn. Att det inte är så stelt och fyrkantigt. Försvarsmakten
har en sån mångfald på saker man kan göra. Man ska ej framställa det som ouppnåeligt.
Det finns inte med som alternativ på något sätt, vi är ju vanliga människor. Göra det till
en mindre grej. Det är ganska komplicerade ansökningsförfaranden. Det framställs ju
inte som något attraktivt val, ärligt talat. Alla vi som jobbar i Försvarsmakten måste vara
med på att visa en positiv bild. Det är synd med de fysiska kraven, sänk kraven. Skitsvårt
att klara de fysiska kraven när man fött barn. Hade jag fått vara med och bestämma hade
jag haft anpassade krav. Visa upp sig och informera i skolor. Det borde vara en mycket
mer naturlig del i skolan med information. Försöka att sälja in Försvarsmakten, men ej
skönmåla. Det är svårt, tjejerna vet inte vad det innebär. Det här informationspaketet de
skickar ut är jättebra. Det finns också bra sajter. Sen är det svårt också, för ärligt talat
inte alla tjejer precis som inte alla killar, passar i Försvarsmakten. Jag kan säga vad
Försvarsmakten gett mig , det är vad jag skulle tala om. Det är ju det enda man kan stå
för, den personliga utvecklingen. Ökad självkännedom. Det är ju unikt. Jag skulle gärna
vilja att tjejerna fick samma chans som killarna. Vi måste visa upp oss, berätta vad vi står
för och har att erbjuda på annat sätt än bara affischer och reklamfilm. Ett sätt kan vara
att tjejerna också ska göra lumpen. Man måste göra det mer attraktivt att fortsätta när
man skaffat barn. Man ska inte behöva göra avkall på något så självklart som barn.  Ett
självständigt utvecklande arbete med väldigt god kamratskap, sammanhållning, ett
enormt stort nätverk, en bra ledarutbildning. Du utvecklas som person enormt mycket.
Möjlighet att få bredd eller djup – stor möjlighet att utvecklas i egen riktning.

Varför menar Du, som kvinna, att kvinnor behövs i Försvarsmakten? Vad kan
kvinnorna bidra med?
Tjejer bidrar till bättre stämning, neutraliserar språket. Men de ska inte vara med i
Försvarsmakten för att det ska bli behagligare för killarna. Kommunikationen är olika,
kvinnor kan tillföra ett annat ”sätt”. Alla grupper mår bra av blandning. Man har tjejer
för att få in andra värderingar. Vi kan lösa saker på olika och andra sätt. Vi har ett helt
annat förhållningssätt till yrket, vi kan tona ner det negativa. Bra med differentiering. Vi
vill även ha in andra minoriteter, invandrare etc. Annan stämning. Tjejer har ett annat
sätt att tänka och fundera. Processen fram till resultatet är annorlunda. Försvarsmakten
ska spegla samhället. Killarna tycker att det blir en behagligare stämning, inte så jäkla
tufft. Den manhaftiga jargongen försvinner. Precis samma sak som på alla andra ställen,
det behövs en uppblandning av båda könen för att få jämvikt. Ett annat synsätt. Vi är
motpol till männen. Ett helt annat klimat. En grundbult är ju att man respekterar alla
människor – alla i samhället - därför är det bra att alla finns här. Så blir det inte någon
homogen grupp som ser ner på alla andra, utan det ska finnas så mycket in-put som
möjligt.
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Befattningsgrader

Svenska befattningar från högsta till lägsta grad

Armén Flottan Amfibieförband Flygvapnet

Amiral Generalmajor Generallöjtnant

General Amiral General General

Generallöjtnant Viceamiral Generallöjtnant Generallöjtnant

Generalmajor Konteramiral Generalmajor Generalmajor

Brigadgeneral Flottiljamiral Brigadgeneral Brigadgeneral

Överste av 1:a graden Kommendör av 1:a
graden

Överste av 1:a graden Överste av 1:a graden

Överste Kommendör Överste Överste

Överstelöjtnant Kommendörkapten Överstelöjtnant Överstelöjtnant

Major Örlogskapten Major Major

Kapten Kapten Kapten Kapten

Löjtnant Löjtnant Löjtnant Löjtnant

Fänrik Fänrik Fänrik Fänrik

Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare

Sergeant Sergeant Sergeant Sergeant

Kadett 2:a graden Kadett 2:a graden Kadett 2:a graden Kadett 2:a graden

Kadett 1:a graden Kadett 1:a graden Kadett 1:a graden Kadett 1:a graden

Överfurir Överfurir Överfurir Överfurir

Furir Furir Furir Furir

Korpral Korpral Korpral Korpral

Marinen
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Mönstring

Män: Är du man, svensk medborgare och mellan 18 och 24 år är du skyldig att mönstra.
Det innebär att du måste komma när du blir kallad.

Mönstringen sker på något av Pliktverkets regionkontor i Göteborg, Karlstad,
Kristianstad, Stockholm eller Östersund.

Kvinnor:
Kvinnor mönstrar frivilligt. Om du är kvinna mellan 18 och 24 år och vill göra lumpen
ska du ansöka hos Pliktverket om att få göra en så kallad antagningsprövning. Att
antagningspröva är samma sak som att mönstra.

Mönstring steg för steg: 
Du har själv stora möjligheter att påverka vad du kommer att göra i lumpen. Chansen
att få en utbildning du gillar ökar om du är väl förberedd inför mönstringen.
 
När du mönstrar mäts och bedöms din hälsa och din fysiska status. Du får göra ett
lämplighetstest och dina förutsättningar att göra lumpen bedöms. Vid inskrivningen är
det alla dessa faktorer tillsammans med dina egna önskemål och totalförsvarets behov
som avgör var du kommer att göra lumpen.


