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Abstract 

The changing patterns of conflicts create new requirements and tasks. Military 

personnel trained for war is now working to create peace. The Swedish Armed 

Forces express an increased need for more female soldiers since they consider 

women to obtain different and specific peaceful and calming characteristics. The 

Swedish Armed Forces are working to increase gender equality in the 

organization and in its peacekeeping operations but progress is slow and sexual 

harassment is a continuing problem.  

The aim of the study is to critically examine and analyze the arguments used 

by the Swedish Armed Forces to include women in peacekeeping operations. This 

is achieved by using a joint discourse analysis and a critical gender perspective. 

The results of this study show how the consequences of these arguments result in 

women’s marginalization, invisibility and implemented gender differences, which 

is counterfactual to the purpose of the arguments. 

 

 

Nyckelord: kvinnliga soldater, genus, fredsbyggande insatser, svenska 

Försvarsmakten, Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014, 

resolution 1325 
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1 Inledning 

”Tjejerna menar att det görs mycket för att rekrytera kvinnor till Försvarsmakten, 

men att lite görs för att behålla dem. […] Många tjejer får, förutom att som alla 

andra värnpliktiga lära sig kriga, också utkämpa ett krig mot uniformen, och ett 

krig mot en organisation som på många sätt signalerar att den inte vill ha dem 

där. En del tjejer förvånas över hur tufft det var att göra lumpen. Men inte enbart 

på grund av de fysiska påfrestningarna, eller över tålamodet och viljan som visar 

sig krävas för att plutonen ska klara av att lösa sina uppgifter. Nej, många gånger 

handlar det också om de attityder de får möta på kaserngården, och att ingenting 

verkar vara anpassat för en människa som ser ut som dem.”
1
 

 

Citatet ovan är taget från en uppsats från Försvarshögskolan, där författaren 

undersöker Försvarsmaktens anpassning av uniformer och stridsutrustning till 

kvinnor i organisationen. Det intressanta med citatet är hur författaren lyckas 

belysa en rådande problematik och dess komplexitet på så få rader. Den rådande 

problemtiken grundar sig i att trots att organisationen uttrycker ett ökat behov av 

fler kvinnor utifrån förändrade konfliktmönster, lyckas den inte att rekrytera fler 

kvinnor, behålla de kvinnor som kommer in och öka andelen kvinnor i stridande 

befattningar som agerar i fredsbevarande styrkor. Försvarsmakten arbetar för att 

öka jämställdheten inom organisationen och dess arbete i fredsbevarande 

operationer men arbetet går långsamt framåt.
2
  Utifrån de rapporter och 

undersökningar jag tagit del av växer en bild fram kring sexuella trakasserier och 

diskriminering, att kvinnorna och tjejerna måste försvara sig verbalt och fysiskt, 

rättfärdiga sin existens, bli ”en av grabbarna” och tåla en hård macho-artad 

jargong som är nedsättande mot kvinnor. Exempelvis är könsdiskriminering 

vanligast bland de kvinnliga anställda och en fjärdedel har upplevt sig kränkta på 

grund av sin könstillhörighet.
3
 Dessutom har få kvinnor högre befattningar, de är 

överrepresenterade på lägre befattningar och väljer oftare än män att byta karriär. I 

uppsatsen kommer jag referera till denna bakgrund som ”problematiken”. 

Förändrade konfliktmönster skapar nya behov för att lyckas skapa fred och 

framgångsrika uppdrag. Det sker en successiv förändring av krigsföringen, där det 

inte längre gäller att enbart föra krig utan även att skapa fred. Militärer är inte 

längre soldater utan fredsbevarare. Resultatet är att soldatens roll, utbildning och 

                                                                                                                                                         

 
1
 Nilsson, Utrustning för kvinnor, 2010, Försvarshögskolan, s 4, 6 

2
 Eduards, What does a bath towel have to do with Security Policy? (red.) Making gender, making war, 2012, s 

51 
3
 Weibull, (red Ekselius) Försvarsmakten en manlighetens bastion, Genus – Tema: Krig och Fred, 2011, s 9; 

Eduards, Maud, What does a bath towel have to do with Security Policy?, I Making gender, making war, 

Kronsell & Svedberg (red), 2012, s 52 
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arbetsuppgifter förändras fundamentalt.
4
 Att delta i fredsbevarande insatser blir en 

allt mer central uppgift för den Svenska Försvarsmakten och med stöd från FN:s 

resolution 1325 från år 2000 om kvinnor, fred och säkerhet, utrycker 

organisationen ett allt växande behov av att inkludera fler kvinnor i verksamheten. 

Kvinnor ses dock idag ofta som passiva offer i krig och inte som en accepterad del 

av militären, men kvinnor i kontliktområden har länge haft en central men 

negligerad roll i konfliktlösning och deras erfarenheter av fredsbyggande har 

varken tagits till vara på eller på allvar och de har varit uteslutna ur 

beslutsprocesserna.
5
 Genom resolution 1325, understryks behovet av en ökad 

andel kvinnor i internationella styrkor och att integrera ett genusperspektiv i dessa 

fredsbyggande insatser för att inkludera lokala kvinnor i det fredsbyggande 

arbetet.
6
 Då den Svenska Försvarsmakten har ökat sina insatsstyrkor och uppdrag, 

blir det därför allt mer angeläget att granska de normer som styr Försvarsmaktens 

verksamhet. Trots ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågor sitter föreställningar 

om manlighet och traditionella manliga värden kvar i organisationen.
7
  

Den militära institutionen är en del av samhället, den är inte avskärmad och 

verkar inte i ett vakuum utan påverkar vår syn på jämställdhet och vad som anses 

vara kvinnligt och manligt.
8
 Därför är det av vikt att analysera och diskutera vilka 

föreställningar och normer som existerar i organisationen, kring vilka roller könen 

har, vad kvinnor och män får göra, och vad som är kvinnligt och manligt, som 

sänds ut till allmänheten. Militären kan även ses spegla samhället, som en 

termometer för hur långt vi egentligen har kommit i det svenska arbetet för 

jämställdhet, på hemmaplan och internationellt. Försvarsmakten ses som en av de 

sista manligt genomsyrade organisationerna,
9
 och därför är den ett utomordentligt 

objekt för att undersöka den svenska jämställdheten.  

I Sverige kan vi se hur ”the backlash on feminism” breder ut sig och vi ser en 

tillbakagång för jämställdheten. Vi har ramlat ner några placeringar i olika 

jämställdhetsindex under de senaste åren och det har blivit allt vanligare att 

dela upp kvinnor och män enligt könsstereotypa mönster.
10

 Trots detta arbetar den 

mest ansett hegemoniskt maskulina organisation i Sverige för att integrera fler 

kvinnor i sina led och att sprida den svenska jämställdheten genom 

                                                                                                                                                         

 
4
 Coker, Christopher, Humane Warfare, 2001, s 93, 96, 106-7; Weibull, Birgitta (red Ekselius) Försvarsmakten 

en manlighetens bastion, Genus – Tema: Krig och Fred, 2011, s 13; Bolin, Anna, The Military Profession in 

Change – the case of Sweden, 2008, s 128-29, 157 
5
 Ekselius, (red), Förord, Genus – Tema: Krig och Fred, 2011, s 2; Måwe, (red Ekselius) Hur långt bär 

resolution 1325?, Genus – Tema: Krig och Fred, 2011, s 11; Enloe, Globalization and Militarism, 2007, s 100 
6
 Persson,”Framåt, gubbar!”, 2010, s 145; Måwe, (red Ekselius) Hur långt bär resolution 1325?, Genus – 

Tema: Krig och Fred, 2011, s 13; UNSCR 1325 
7
 Ekselius, (red), Förord, Genus – Tema: Krig och Fred, 2011, s 2 

8
 Berggren, Undercover operations in No-women’s land, 2002, s 120; Persson,”Framåt, gubbar!”: Genus och 

militär praktik i ett internationellt insatsförband, 2010, s 146; Försvarsmakten Högkvarteret, Försvarsmaktens 

Syrdokument för jämställhet och jämlikhet, 2012-2014, s 4; Peterson, Runyan, Global gender issues, s119; 

Persson,”Framåt, gubbar!”: Genus och militär praktik i ett internationellt insatsförband, 2010, s 148 
9
 Kronsell, Gender, sex and the postnational defense, 2012, s 9-10, 23, 41  

10
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=323&grupp=18599&artikel=5005316, Anneli Häyren 

Weinestål berättar om jämställdhetens tillbakagång i Sverige, P4 Morgon Uppland, sändes: 8 mars, 2012, kl 

11:43.  
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fredsbevarande uppdrag. De föreställningar och normer som Försvarsmaktens 

argument vilar på, för att inkludera fler kvinnor, påverkar både det svenska 

samhället och det samhälle där fredsbevarandet sker, då normerna 

institutionaliseras. För att fånga konstruktionen av genus är det avgörande att 

studera institutioners utryck och rutiner där genus och sexualitet utförs.
11

   

1.1 Syfte och frågeställningar  

För att bemöta behovet av dagens nya arbetsuppgifter i fredsbyggande operationer 

och organisationens jämställdhetssträvan anser man att inkluderingen av fler 

kvinnor är en del av lösningen. I denna strävan använder Försvarsmakten olika 

argument för att inkludera kvinnor. Argumenten bygger på begrepp och normer 

som jag anser ger utryck för olika diskurser kring kvinnligt och manligt som 

existerar inom Försvarsmakten.  

Syftet med uppsatsen är därför att kritiskt granska och analysera de argument 

som svenska Försvarsmakten använder för att inkludera kvinnor i fredsbevarande 

operationer. Uppsatsen i sin helhet ämnar således öppna upp för en diskussion 

kring den problematik som råder inom organisationen och dess internationella 

jämställdhetsarbete. Mer specifikt kommer detta göras genom en genuskritisk 

analys av argumenten och de diskurser som de utrycker. Uppsatsen i sin helhet 

kan även anses bidra till en ökad förståelse kring effekterna av resolution 1325.   

 

De frågeställningar som utgör grunden för min studie är: 

1. Vilka argument använder den svenska Försvarsmakten för att inkludera fler 

kvinnor i sina fredsbevarande uppdrag?  

2. Vilka socialt konstruerade föreställningar och normer bygger dessa argument 

på?  

3. Vilka systematiska konsekvenser kan uppstå då Försvarsmakten använder sig av 

ovanstående argument för att inkludera fler kvinnor i sin organisation?   

 

Kvinnor har i stort sätt samma förutsättningar som män, på pappret. Trots 

detta väcks många känslor till liv när ämnet om kvinnors integrering i 

Försvarsmakten och kvinnor i stridande befattningar, tas upp. Det skapas en 

kollision och det är här jag anser att vi lättare kan uppfatta strukturer i samhället 

som vi annars inte uppfattar lika lätt. Därför ligger det i min utgångpunkt att 

granska vad som händer om argumenten som Försvarsmakten använder för att 

inkludera kvinnor, är kontrafaktiska. Den underliggande frågan blir om 

argumenten och de diskurser de ger utryck för, gynnar en mer utbredd 

problematik i stället för att underlätta arbetet för jämställdhet. 
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 Kronsell, Gender, sex and the postnational defense, 2012, s 9-10; Ekselius, (red), Förord, Genus – Tema: Krig 
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1.2 Positionering och Avgränsningar 

I detta avsnitt formulerar jag mitt förhållningssätt och position till frågan om 

kvinnors inkludering i Försvarsmakten. Detta gör jag genom att positionera mig 

utifrån de avgränsningar som jag utrycker. Avgränsningarna som gjorts i val av 

studieområde och teori tydliggöra denna studies syfte.   

Utifrån min förförståelse kring genus och jämställdhet, är min ansats till 

kvinnliga soldater delvis normativ. Jag vill inte ta ställning till om män eller 

kvinnor är bättre soldater än det andra könet samtidigt som jag inte vill bevisa att 

kvinnliga soldater är bra och kan uppfylla sin yrkesroll. Anledningen är att jag 

anser att kvinnor är självklara i försvaret på alla befattningar utifrån demokratiska 

värderingar och jämställdhet. I strävan efter ett jämställt samhälle, som Sverige 

utger sig för att vara, kan man inte exkludera kvinnor från vissa yrken eller 

positioner och samtidigt uppnå detta mål.
12

 När det gäller rekrytering av män och 

kvinnor till försvaret anser jag att man borde röra sig bort från diskussioner om 

lämplighet utifrån kön. Utifrån en förändring i uppfattningar om könsstereotyper 

finns det idag både män och kvinnor som är lämpliga utifrån psykiska och fysiska 

förutsättningar för att arbeta inom försvaret, precis som det finns män och kvinnor 

som är mindre lämpliga. Jag antar denna positionering för att kunna granska hur 

kön socialt konstrueras genom dikotomier som manligt och kvinnligt.  

Då syftet med uppsatsen är att granska argumenten för en inkludering av 

kvinnor som bygger på behov som Försvarsmakten själv uttrycker, väljer jag att 

inte ta upp argument som är mot en ökning av antalet kvinnor. Många av 

argument bygger på att en inkludering av kvinnor skulle skapa en feminisering 

och försvagning av organisationen eller att kvinnor rent fysiskt inte når upp till de 

krav som ställs för stridande positioner. Jag är medveten om att dessa argument 

kan ha tillfört fler dimensioner till analysen men de speglar inte de argument och 

behov som Försvarsmakten själv uttrycker.  

Något jag har varit tvungen att beakta är att inte falla tillbaka på diskussioner 

om ifall kvinnliga soldater ger en positiv effekt för fredsbyggande operationer 

eftersom detta är extremt svårt att mäta. Jag kommer därför inte att gå in på 

praktiken och den faktiska implementeringen av jämställdhetpolicyn. På grund av 

detta finns det frågetecken kring behovet av kvinnliga soldater, då man inte vet 

säkert om de ger en positiv effekt på insatsen. Detta betyder att argumenten från 

Försvarsmakten grundar sig på organisationens egna upplevda behov och behov 

som artikuleras utifrån resolution 1325 som bygger på kvinnors erfarenheter från 

civilsamhället.  

Under uppsatsen har jag insett att biologin som faktor är ständigt närvarande, 

oftast som biologiska skillnader mellan könen. Jag väljer aktivt att inte gå in på 

undersökningar om kvinnors respektive mäns lämplighet utifrån deras fysiska 

förmåga. Anledningen är att jag utifrån min personliga uppfattning anser att män 
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 Weibull, En insats för jämställdhet, 2003, s 59 (grundat på uttalande av före detta försvarsminister Roine 

Carlsson) 
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och kvinnor är mer lika än vi tror och att de fysiska skillnader som existerar 

förstoras genom sociala konstruktioner. Nästa argument vilar på uppfattningen om 

militärens förändrade roll och arbetsuppgifter. Tankar och teorier som har 

påverkat mig i detta val beskriver hur dagens krigsföring och teknik har tagit oss 

så långt att ren fysisk råstyrka spelar allt mindre roll. Att vara i combat-position 

kan innebära att trycka på en avtryckare, vilket idag inte kräver de attribut som 

militären traditionellt eftersträvat.  

Vad som dock kan motsäga ovanstående anledningar är att jag aldrig varit 

involverad i militären och därför har jag inga fördjupade insikter i organisationen 

och arbetsförhållandena. Jag medveten om att denna avsaknad av erfarenhet kan 

skapa kunskapsluckor och färga min ansats och analys men jag ser avsaknaden av 

erfarenhet som en förutsättning för att kunna vara mer objektiv. Jag har ingen 

glorifierad bild av Försvarsmakten, där jag kan välja att bortförklara olika 

beteenden och uttalanden. Exempelvis har jag insett värdet av min positionering 

då jag genom informella samtal med kvinnor som har gjort lumpen återkommande 

får höra att utbildingen i genus, jämställdhet och resolution 1325 var onödig och 

krystad. Utifrån min mer neutrala ansats tolkar jag deras uttalanden som att de kan 

vara färgade av organisationens normer och att uttalandet är en 

anpassningsstrategi.   

Jag ser upp till de kvinnor som väljer att arbeta i en så pass maskulin 

organisation och som utmanar rådande stereotypa föreställningar om hur kvinnor 

ska bete sig och vara. Det man inte får glömma är alla de kvinnor som trivs i 

organisationen, som skulle säga att jag överdriver i min beskrivning av 

problematiken. Viktigt att poängtera är att det finns kvinnor som trivs men 

samtidigt visar statistik, rapporter, undersökningar och även Försvarsmaktens 

egna uttalade farhågor att det inte sker någon positiv förändring. Därför är det 

intressant att undersöka vad som sker då olika politiska och operationella behov 

och påtryckningar uttalar ett ökat behov av fler kvinnor i en mansdominerad och 

traditionsbunden organisation.  
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2 Metod och Material 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av valet av metoder och därefter en 

mer utförlig beskrivning och diskussion av dessa. Sist görs en genomgång av det 

valda materialet, vilket inkluderar dess innehåll samt de begränsningar som detta 

material innebär. Genomgången av materialet är mer utvecklat för att undvika en 

upprepning i Kapitel 4.  

2.1 Tillvägagångssätt 

Utifrån den rådande problematik som jag beskriver i inledningen, har jag valt att 

fokusera på det som är greppbart, de argument som organisationen använder, då 

den vill öka andelen kvinnor. Argumenten ser jag som ett uttryck för 

organisationens behov och dessa formulerar och förmedlar även deras 

förhållningssätt till kvinnor i organisationen.  

Först identifierade jag argumenten och därefter utförde jag en diskursanalys 

vilken möjliggjorde att jag kunde identifiera fyra olika diskurser som uttrycks i 

argumenten. Dessa delades upp i två grupper där paren ses som varandras 

motpoler, dikotomier. Argumentens diskurser bygger på begrepp och socialt 

konstruerade föreställningar om kvinnor och män och relationen mellan könen. 

Det är inte begreppen i sig utan identifieringen av de normer och föreställningar 

som de bygger på som ger oss möjlighet att analysera argumentens orsaker, 

effekter och systematiska konsekvenser. Utifrån ett genuskritiskt perspektiv har 

jag analyserat de normer och könsstereotypa föreställningar som utrycks genom 

begrepp och som bygger upp argumenten. Min uppfattning är att argumenten 

utrycker olika diskurser kring normer och könsstereotypa föreställningar om 

kvinnor, män, kön och genus. Den gemensamma metoden för uppsatsen är därför 

en kombination av diskursanalys och ett kritiskt genusperspektiv. 

2.1.1 Diskursanalys som metod 

Ivarsson beskriver hur en diskurs är ett specifikt sätt att tolka omvärlden eller ett 

visst fenomen. Själva tolkningen görs oftast av språket och i mitt fall av 

Försvarsmaktens sätt att uttrycka behov av att inkludera fler kvinnor genom olika 

argument. Diskursanalys relateras till makt, identitet och sociala relationer 

eftersom språket står i fokus och sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla. 

Språkliga mönster skapar representationer av grupper och identiteter och speglar 

rådande föreställningar om vad vi uppfattar som verklighet. Våra föreställningar 
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om verkligheten bygger på idéer som tar sig uttryck genom språket och som i sin 

tur organiserar vår sociala verklighet. Bergström och Boréus menar att vår sociala 

verklighet inte återges i sig utan att den formas, omformas och reproduceras 

genom diskurser, begrepp och språket. Den betydelse som en diskurs producerar 

och reproducerar avgränsar området av förståelse, agerande och fantasi inom ett 

specifikt område. Diskurser har därför olika funktioner då de med hjälp av språket 

konstruerar sociala identiteter, upprätthåller rådande maktstrukturer och sociala 

relationer mellan grupper av människor. En diskurs blir därför ett regelsystem 

som legitimerar viss sorts kunskap och tolkningar av verkligheten men visar även 

vilka som har rätt att skapa och forma kunskap.
13

 Genom att använda en 

diskursanalys blev det möjligt för mig att identifiera begrepp, diskurser, 

föreställningar och attityder som ger utryck för hur kvinnor och män representeras 

som officerare, soldater och värnpliktiga.   

Ivarsson utrycker hur de dominanta diskurserna representerar en gemensam 

värdegrund för mäns attityder och föreställningar om kvinnor i uniform.
14

 

Diskursernas sätt att konstruera och organisera vår verklighet gör att en 

gemensam värdegrund har praktiska implikationer. I praktiken föds normer ur 

diskurser som bestämmer hur kvinnor och män är eller bör vara. På så vis bygger 

normerna upp en viss praktik om hur könen ska förhålla sig till varandra. I 

försvaret bygger diskurserna upp genusmönster och föreställningar om vad 

kvinnor kan tillföra organisationen och vad de kan och inte kan göra. Dock 

kontrolleras även mäns handlingar och beteende. Helt enkelt bestäms kvinnornas 

och männens handlingsmöjligheter utifrån en gemensam tolkning av kvinnors och 

männens värde för organisationen och relationen mellan könen.
15

  

2.1.2 Kritiskt genusperspektiv som metod 

Genom att använda genusperspektiv ges möjlighet att ställa frågor med fokus på 

begrepp som makt, ideologi, intressen, kunskap och identitet.
16

  Feministiska 

teoretiker studerar även olika faktorer som exkludering, inkludering och 

marginalisering och traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt och 

distinktionen mellan privat och offentligt.
17

 Ann Tickner menar att det som gör 

feministisk forskning unikt är att det är ett distinkt metodologiskt perspektiv som 

fundamentalt utmanar och ifrågasätter den ofta osynliga och maskulina 

partiskheten. Detta görs metodologiskt utifrån det sätt som kunskap 
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traditionsenligt har konstruerats i alla discipliner, utifrån mäns erfarenhet och 

intressen.
18

 Viktigt när man gör en feministisk analys är att man utgår från könade 

vardagliga erfarenheter. På så vis avslöjar man normativa könsuppdelningar som 

är inbyggt i den dominerande begreppsramen.
19

 

Mitt förhållningssätt till genusperspektiv som metod är att jag uppfattar det 

som ett samhällskritiskt analytiskt verktyg som jag använder för att utmana 

dominerande uppfattningar om vad som är betydelsefullt och vad som inte är det. 

Därför har jag valt att använda en genuskritisk metod. Kritisk feministisk metod 

handlar om att ifrågasätta och ompröva nyckelbegrepp inom internationella 

relationer. Här utgår man från att all kunskap är socialt konstruerad utifrån olika 

intressen och avsikter vilket skapar en teoretisk metod som utmanar det rådande 

”sättet att veta”.
20

 Berggren poängterar att, när man antar ett genuskritiskt 

perspektiv betyder detta att vi ska fokusera på själva relationen mellan gruppen av 

kvinnliga officerare och organisationen Försvarsmakten, och inte individuella 

kvinnliga officerare och gruppen kvinnliga officerare.
21

  

Det som främst tilltalar mig med att använda genuskritisk metod är Cynthia 

Enloes grundtanke om feministisk nyfikenhet. Hon menar att ställa feminsitiska 

frågor är ett värdefullt sätt att förstå hur och varför saker händer. Målet med 

frågorna är att få fram orsaker och att belysa dem och därmed belysa problem som 

annars inte är synliga. Feministiska frågor ifrågasätter det som andra ser som 

naturligt och ställer frågor om kvinnors villkor och om kvinnors relation till män. 

Främst ska man se upp med begrepp som ”naturligt” och ”normalt”.
22

 Genom att 

ställa frågor kring vad som anses vara normalt i vardagen synliggör man genus. 

Metodologiskt granskar man normativa antaganden genom att utvärdera deras 

praktiska betydelse.
23

 För mig blir feministisk nyfikenhet relevant då det ger mig 

metoder för att ifrågasätta vad som är ”normalt” i organisationen Försvarsmakten 

eller kvinnors ”naturliga” egenskaper som utrycks i argumenten genom olika 

diskurser.  

Som jag nämnde ovan är fokuseringen på vissa begrepp centralt för 

genuskritisk metod. Av dessa är kunskap och makt dominerande i min uppsats. 

Kritisk feministisk metod ger oss teoretiska verktyg för att kritiskt reflektera över 

vad som utgör kunskap om världen och ifrågasätta hur och av vem kunskap 

skapas. På så vis ifrågasätter feminister vad som är ”verklighet” och objektiv 

sanning. Vår verklighet är enligt feministisk teori, konstruerad då den är baserad 

på mäns erfarenheter, inte utifrån kvinnors. Kunskap är på så vis varken objektiv 

eller universell.
24

 Om kunskap kan konstrueras betyder det även att kunskap kan 
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rekonstrueras och formas, vilket gör det till en ständig pågående process. 

Reproduktionen av genus genom kunskap görs av aktörer, institutioner och 

organisationer utifrån olika intressen och avsikter.
25

 Att använda ett 

genusperspektiv skapar därför möjligheter att se olika dimensioner av makt och 

ojämnställdhet inom olika samhälleliga sfärer.
26

 

Problematiskt med metoden är att den använder generella termer i form av 

”män tycker” eller ”kvinnor upplever”. Ett problem med genusforskning är att det 

ofta sker generaliseringar i form av att ”vissa män” blir ”alla män”. Därför är det 

av vikt att vara införstådd att denna generalisering är ett uttryck för att det i 

dagens svenska samhälle fortfarande finns osynliga och strukturella 

könshierarkier som lever kvar i form av föreställningar, attityder och normer.  

Nästa problematik är att genusperspektiv utgår från två grupper av kategorier, 

män och kvinnor. En individ är mer komplex utifrån olika aspekter. En individs 

identitet utgörs inte enbart av dess kön utan av andra faktorer som ålder, sexuell 

läggning, religion, etnicitet, hudfärg och klasstillhörighet.  

2.1.3 Motivering för kombination av diskursanalys och kritiskt 

genusperspektiv 

Diskursanalys som enda metod är inte tillräcklig för att fånga sådant som rör 

samhälleliga aktörer.
27

 Med andra ord behövs det en metod för att analysera och 

granska de diskurser som tas fram genom en diskursanalys. I diskursbegreppet 

finns i sig själv en påtaglig närvaro av ett maktperspektiv. Organiseringen av vår 

sociala verklighet, relationer mellan människor och konstruktioner av identiteter 

gör att diskurser i praktiken kontrollerar människor utifrån makt. Främst sker detta 

genom olika utstängningsmekanismer som innebär begränsningar för vissa medan 

det innebär möjligheter för andra. Exempelvis kan institutioner ses organisera 

könade diskurser samtidigt som de möjliggör och begränsar individen inom 

institutionen.
28

  

Det finns en inriktning inom diskursanalysen som är kritisk diskursanalys. 

Bergström och Boréus definierar en kritisk diskursanalys som ”[…] ett instrument 

vars syfte är att avslöja dolda maktstrukturer.
29

 Det påtagliga maktperspektivet 

gör att diskursanalys som metod är väldigt lätt att relatera och använda parallellt 

med ett genuskritiskt perspektiv där maktbegreppet är centralt. Min uppfattning är 

att de båda metoderna har samma syfte, då de vill visa och kritisera osynliga 

maktstrukturer och maktrelationer i samhället. Feministisk teoribildning och 
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processer som formar identiteter, anammar dessutom hur diskurser arbetar och hur 

olika maktrelationer samverkar så att man kan identifiera uttryck för makt.
30

 

Min förståelse och användning av diskursanalys grundar sig på ett kritiskt 

genusperspektiv och det är kombinationen av dessa som har gett mig verktygen att 

svara på mina frågor. Då diskursanalys tar vara på strömningar av idéer, 

föreställningar och tankemönster,
31

 ger ett genusperspektiv mig verktyg för att 

analysera hur dessa specifika diskurser om män och kvinnor, och manligt och 

kvinnligt framställs i texter och i argument. På så vis har jag kunnat ifrågasätta 

och problematisera föreställningar och idéer som ligger till grund för hur vi 

uppfattar verkligheten och vad det innebär att vara man och kvinna. 

Föreställningar, attityder och normer i samhället reflekteras men reproduceras 

även av Försvarsmakten, då den är en institution i samhället. Genom att 

ifrågasätta och kritiskt granska argumenten kan jag på så vis filtrera fram osynliga 

och underliggande normer som finns både i organisationen men även i samhället i 

stort. Dessutom bygger argumenten på socialt konstruerad kunskap som är 

formade av olika diskurser kring kvinnligt, manligt, likhet och olikhet.   

2.2 Material  

Mitt primärmaterial är valt utifrån fråga 1, för att kunna identifiera de argument 

som Försvarsmakten uttrycker och preciserar. Det material som jag har valt är den 

senaste jämställdhetsplanen Försvarsmaktens jämställdhetsplan och styrdokument 

för jämlikhet 2012-2014. Den fokuserar på olika arbetsområden som 

arbetsförhållanden, rekrytering, jämställdhetsintegrering och förebyggandet av 

trakasserier av olika slag. Planen tar även upp Försvarsmaktens övergripande 

ansvar och åtgärder på olika nivåer i organisationen.
32

 Styrdokumentet fungerar 

som ett verktyg i Försvarsmaktens strävan att bli en jämställd och jämlik 

myndighet. Som komplement till Styrdokumentet har jag identifierat två 

dokument. Det första är Bilaga 2, Begrepp och Definitioner, där begrepp som 

diskriminering, etnisk tillhörighet, genus, jämställdhet, jämställdhetsintegrering, 

likabehandling och trakasserier definieras.
33

 Nästa dokument är en broschyr från 

Samverkansrådet, som är ett rådgivande organ för Försvarsmakten, 

Försvarshögskolan och Rekryteringsmyndigheten. Broschyren är ett 

informationsblad om deras gemensamma arbete för jämställdhet, jämlikhet och 

deras förebyggande arbete mot diskriminering.
34

  

Ytterligare ett nyckeldokument som jag använt som primärmaterial är FN:s 

säkerhetsråds resolution 1325 från 2000 om kvinnor, fred och säkerhet. 
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Resolutionen uttrycker behov av att öka kvinnors deltagande i 

konfliktförebyggande och fredsbefrämjande insatser och att stödja lokala kvinnors 

fredsinitiativ i konfliktområden. Övergripande fokus är att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i freds- och säkerhetsfrämjande och humanitära insatser.
35

 

Försvarsmakten själva använder resolutionen aktivt för att argumentera för 

kvinnors ökade deltagande. Till resolution 1325 tillkommer Regeringens 

handlingsplan för att implementera säkerhetsrådets resolution 1325. Centralt för 

handlingsplanen är att resolutionen måste vara en integrerad del av allt arbete och 

att fler kvinnor ska delta i internationella fredsinstaser. Vidare beskriver 

Försvarsberedningen hur implementeringen av resolutionen ska ske på tre nivåer, 

1.) inom lokalbefolkningen, 2.) i den dagliga kontakten mellan fredsbefrämjande 

personal och civilbefolkningen och 3.) inom gruppen fredsbefrämjande personal. 

Det långsiktiga målet är att uppnå en jämn könsfördelning på alla tre nivåer.
36

 

Dokumentens begränsningar ligger främst kring implementeringen av 

resolutionen då handlingsplanen saknar både mätbara instrument, mål och 

tidsramar.
37

 

Ovanstående dokument har jag använt tillsammans med information från 

Försvarsmaktens hemsida där dokumentens syfte och innehåll presenteras och 

förtydligas. Ovanstående primärmaterial har legat som underlag för att kunna 

analysera fram vilka socialt konstruerade föreställningar och normer som 

argumenten bygger på. Styrdokumentet för jämställdhet utrycker argumenten 

medan primärmaterialet kring resolution 1325 beskriver behovet av att öka antalet 

kvinnor. 

Mitt sekundärmaterial beskriver själva kontexten av kvinnor inom det svenska 

försvaret men innehåller även teoretiska tolkningar utifrån genus. Det är av vikt 

att skapa sig en kontextuell förståelse, för att till fullo förstå ett fenomen och vad 

som påverkar fenomenet.
38

 Begränsningen hos materialet är att det är tolkningar 

gjorda främst av kvinnor som baserar sina egna analyser på genus som 

analysmetod. Materialet kan på så vis vara självuppfyllande och ge mig entydig 

information. Bristen kan ses då den inte utmanar min förförståelse av kvinnor 

inom Försvaret utan bekräftar det. Dock har sekundärmaterialet fyllt uppgiften att 

ge en heltäckande och komplex bild av män och kvinnors erfarenhet av 

jämställdhet inom organisationen.    

Sekundärmaterialet utgörs främst av rapporter, studier och intervjuer med 

kvinnor och män inom Försvaret. Studier kring rekryteringsprocessen av 

kvinnliga värnpliktiga har varit intressanta då de visar på diskursernas praktikska 

implikationer samtidigt som de är den yttersta länken i argumenten för 
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Försvarsmaktens strategi för att öka antalet kvinnor som värnpliktiga och 

officerare. Detta görs då materialet utgår från intervjuer och enkätundersökningar 

med psykologer som gör bedömningar vid rekryteringen, kvinnliga värnpliktiga 

och officerares intryck från mönstring och värnplikt och dessas erfarenheter. 

Studier inom denna kategori är till exempel Louise Weibulls båda 

”Tjejmönstring” – Lyckad rekrytering eller lockad rekryt? från 2001, Kvinnan på 

väg in i ledet från 2005 och Lena Petterssons och Alma Perssons studie 

Genusrelationer i Försvarsmakten från 2005.
39

 Pettersson och Persson har även 

gjort studien ”Tål man inte jargongen kan man väl inte kriga” – Kvinna och 

officer i den svenska Försvarsmakten där de utgår från kvinnliga officerare och 

deras syn på arbetsvillkor, karriärmöjligheter och jämställdhet i organisationen 

Försvarsmakten.
 40

 En studie som har gett mig ytterligare insikter är Sophia 

Ivarssons studie om män som arbetar inom Försvarsmakten och deras 

inställningar och föreställningar om kvinnor i organisationen. Studien heter 

Diskurser kring kvinnor i uniform: om attityder till kvinnor som officerare och 

värnpliktiga bland män i Försvarsmakten och är från 2002. Trots att den är en av 

de tidigaste studierna är den väldigt aktuell då den ger en stark inblick i de 

diskurser som råder men även dess organisatoriska konsekvenser.
41

 Sista studien 

”Framåt, gubbar!”: Genus och militär praktik i ett internationellt insatsförband 

från 2010 är grundad i ett fältarbete bland soldater vid ett insatsförband och dess 

bidrag ligger i hur författaren Alma Persson visar på det vardagliga 

genusskapandet och hur föreställningar om kvinnor och män kommer till uttryck i 

den militära praktiken.
42

 Det intressanta med studien är att den är den senaste 

studien jag har hittat men den bekräftar innehållet i de tidigare, då den visar på det 

fortsatta skapandet av genuspraktiker trots Försvarsmaktens tilltagande 

jämställdhetsarbete.  

Kontextuellt och teorietiskt har Anders Berggrens avhandling Undercover 

operations in No-women’s land från 2002, gett mig en djupare insikt och 

förståelse i organisationen. Genom tre studier belyser han hur situationen ser ut 

för de kvinnliga officerarna och vilken inverkan de har haft på organisationen.
43

 

För att få djupare insikt i det ökade behovet av kvinnliga soldater som länk till 

lokala kvinnor i fredsoperationer, var även Tobbe Pettersons avhandling Den 

vetenskapliga underrättelseoperationen: om inhämtning och genus från 2012, 

intressant då syftet var att undersöka hur underrättelseinhämtning påverkas av 

genus.
44

 Avhandlingen använde jag som komplement till dokumenten för 

resolution 1325 och dess implementering.  
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3 Teoretiskt ramverk  

Det teoretiska ramverket ska ses som förklaringar till relationen mellan kvinnor 

och militären och lägga en grund för en teoretiskt fördjupad förståelse till 

Försvarsmaktens argument. Inledningsvis presenteras en överblick av genus som 

ett teoretiskt ramverk. Därefter görs en genomgång av Yvonne Hirdmans teori 

genusbegreppet och dess påverkan på normer och hierarkier. Vidare görs en 

genomgång av Petersons och Runyans teorier om stereotyper, dikotomier och 

genusskillnader. Då uppsatsens syfte är att granska och analysera de argument 

som Försvarsmakten använder för att inkludera kvinnor i fredsbevarande 

operationer krävs teoretiska analysverktyg baserade på genus, traditionella 

könsroller i krig, manlig gemenskap och inkludering av kvinnor i 

mansdominerade organisationer och yrken 

3.1 Genus som teoretiskt ramverk  

Den teoretiska utgångspunkten för genusforskningen är sociala konstruktioner av 

könsskillnader och vad vi kulturellt uppfattar som kvinnligt respektive manligt 

och hur dessa värderas. Grundbegreppen är kön och genus, där kön är det 

biologiska könet vilket refererar till en persons utseende medan genus är den 

socialt konstruerade förståelsen för vad det innebär att vara kvinna eller man. 

Genus anses vara den huvudsakliga byggstenen för sociala relationer mellan 

människor och i organisationer. Att använda genus och teorier kring genus som 

analysverktyg betyder att man fokuserar och analyserar själva relationen mellan 

kvinnor och män. En tendens inom teoribildningen är att jämställa genus med 

kvinnor men genusvetare visar även hur komplext genus är.
45

  

Ett genusperspektiv är ett uttryckt för att ifrågasätta en traditionell syn på våra 

könsroller och vilka egenskaper, möjligheter och begränsningar vi tillskriver 

könen i form av genuskonstruktioner som manliga och kvinnliga egenskaper. 

Dessa genuskonstruktioner skapar skillnader mellan män och kvinnor som ses 

naturliga och vi socialiseras in i dessa föreställningar och normer.
46

 I praktiken 

blir det biologiska könet associerat med en rad psykologiska och sociala 

karaktärsdrag och egenskaper. Weibull beskriver att då vi ser kvinnor som 

”kvinnor” upprätthåller vi stereotypa föreställningar, normer, värderingar om vad 

det innebär att vara kvinna vilket förstärker maktstrukturer och skapar 
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begränsningar att bete sig eller handla utanför gränserna för sin 

genustillhörighet.
47

 Det biologiska könet och dess påverkan på hur vi konstruerar 

genus är därför en central fråga. Om man väljer att utgå från det sociala könet 

genus, väljer man att inte fokusera på bilogiska skillnader som förklaringsmodell 

och man ifrågasätter att skillnader mellan män och kvinnor är biologiskt givna.
48

 

Inom ramen för könskategorierna ryms en stor individuell variation vilket är en 

förklaring till att ingen forskning hittills har upptäckt någon psykologisk egenskap 

eller kognitiv förmåga där män och kvinnor skiljer sig fullständigt åt.
49

   

Centralt för genusperspektiv är att studera maktfrågor där kön och genus är 

uttryck för olika maktförhållanden. Detta innebär att studera situationer där män 

och kvinnor har olika handlingsutrymme och därför olika tillgång till makt.
 50

 

Utifrån könen och de sociala konstruktionerna konstrueras dikotomier som det 

privata och offentliga, manligt och kvinnligt. I praktiken ger dessa dikotomier 

upphov till maktskillnader mellan män och kvinnor. Dessa maktskillnader bygger 

upp patriarkatet, mäns makt och överordning över kvinnor. Förklaringar till 

kvinnors underordning är delvis att de placeras i en annan social sfär än männen, i 

det privata där de inte får lika tillgång till makt.
51

 Patriarkatet skapar på så vis en 

skiljande social struktur där kvinnor och män är naturligt olika och har därför 

olika roller i samhället där män är överordnade kvinnor. Män anses vara 

rationella, starkare fysik och inneha bättre kapacitet för att hantera problem i det 

offentliga medan kvinnor ses som mjuka och känslomässiga. Köns- och 

genusdiskursen är konstruerad som en falsk dikotomi mellan biologi och kultur.
52

 

Dock menar genusvetare att då genus konstruerats öppnar det även upp för 

potentialen att omformas.  Reuterstrand uttrycker ”Vad som anses vara kvinnligt 

kan omförhandlas vid behov”.
53

 För denna studie är det Försvarsmaktens 

möjlighet att omformulera sin inställning till kvinnor och dess behov av att 

integrera fler kvinnor i militären, grundat på olika behov och argument.  

Genus inneboende förmåga att omkonstrueras gör att genus inte kan ses som 

statiskt, utan det är en process som pågår hela tiden och är en del av vårt dagliga 

liv och alla dess delar. Denna process kallas doing gender eller att göra genus. 

När vi interagerar med andra människor i vår vardag, sociala handlingar, beteende 

och när vi pratar skapar vi distinktioner mellan kvinnor och män, kvinnligt och 

manligt. Genus blir på så vis något vi gör.
54

 Då det är en del av vår vardag ”görs” 

genus på så vis även i institutioner och organisationer. I praktiken skapas 
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genusmönster och diskurser kring genus genom olika aktörer där det är en fråga 

om att tilldela makt, möjligheter och begränsningar för de olika könen.
55

  

Inom genusvetenskapen finns flera perspektiv. De två första är 

likhetsfeminism och särartsfeminism. Likhetsfeminism menar att skillnader som 

kön och ålder inte ska ha någon betydelse i ett jämlikt samhälle då kvinnor och 

män ska behandlas lika. Samhället måste därför vara helt och hållet könsneutralt. 

Dess motsatts är särartsfeminismen som betonar kvinnors särart och vars huvudtes 

är att biologiska skillnader mellan människor måste erkännas för att genuin 

jämlikhet ska förverkligas. Syftet är att öka statusen för den ”kvinnliga” sidan där 

man menar att kvinnor har mycket att tillföra, exempelvis den manliga 

soldatrollen och försvaret, i form av sina unika, naturliga kvinnliga egenskaper 

och erfarenheter. Dagens genusteoretiker menar att syftet med att erkänna 

skillnader mellan könen är att för att kunna använda dem som argument för att 

behålla skillnaderna. Genom sina studier framhäver Weibull att 

särartsperspektivet verkar vara den dominerande inställningen för rekrytering av 

kvinnor till försvaret.
56

  

3.2 Genusbegreppet och genussystemet 

År 1990 kom statens offentliga utredningar (SOU) med Maktutredningens 

huvudrapport Demokrati och makt i Sverige, skriven av Yvonne Hirdman. 

Hirdman förändrade vår syn på feminism och genusvetenskap då hon tog avstånd 

från både likhetsfeminismen och särartsfeminismen. Hon bygger sina argument på 

genusbegreppet, ett postmodern genusperspektiv, där man går från kön till genus. 

Hon bygger upp det genusperspektiv som jag beskriver i början av detta kapitel, 

där sociala och kulturella konstruktioner hänger samman med vår förståelse av 

kön och begrepp som kvinnligt och manligt. Grundläggande för genusbegreppet 

är att relationer mellan män och kvinnor struktureras i hierarkiska termer där 

mannen definieras som norm och kvinnan som avvikande denna norm. Hirdman 

menar att stereotypa föreställningar om hur kvinnor är upprätthålls då man ser 

kvinnor som kvinnor vilket förstärker rådande maktstrukturer.
57

  

Dessa maktstrukturer bygger upp, vad Hirdman kallar genuskontraktet. 

Genuskontraktet är en osynlig relation som är en kulturellt nedärvd 

överenskommelse mellan de två enheterna kvinna och man. Överenskommelsen 

och relationen mellan kvinnor och män, bygger på föreställningar, normer, idéer, 

informella och formella regler om män och kvinnors platser, roller, sysslor och 
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egenskaper i ett samhälle. Dessa kontrakt skapar ett socialt mönster som kan ses i 

varje samhälle, ett mönster som kallas för genussystemet. Genussystemet utmärks 

av två logiker där det första är könens isärhållande och den andra att mannen som 

norm.
58

 Ivarsson utvecklar detta till könsordningen vilken främst bygger på två 

liknande principer, dikotomisering, åtskillnad mellan könen och hierarkisering, 

manligt överordnat kvinnligt.
59

 Min tolkning är att könens isärhållande sker 

genom dikotomisering och uppfattningen av mannen som norm är grunden för 

hierarkisering mellan könen. Berggren menar att grunden för dikotomisering och 

hierarkisering är en asymmetrisk maktrelation där ena gruppen har makt att 

definiera fenomen och sätta värde på dem. Den dominerande gruppen tilldelar 

egenskaper till den underordnade gruppen vilket tjänar den dominerade gruppens 

intressen.
60

 

3.3 Genus, stereotyper och dikotomier 

Petersson och Runyan bygger vidare på hur genusidentiteter formas och 

reproducerar könade sociala strukturer och genushierarkier.
61

 De begrepp de tar 

upp är stereotyper och hur dessa ligger till grund för skapandet av dikotomier och 

makt. Stereotyper definierar de som filter av vad vi ”ser och uppfattar” där man 

tillskriver vissa karaktärsdrag till hela grupper av människor. Användandet av 

stereotyper föreslår att vissa beteenden är tidlösa och ofrånkomliga vilket gör att 

stereotyper kan dölja faktiska relationer och ursäkta diskriminering. På så vis gör 

stereotyper att strukturella orsaker blir osynliga och naturliga och är därför 

motståndskraftiga mot förändring. Stereotyper är politiska därför att de både 

reproducerar och naturligt skapar ojämlika matrelationer. Genom att framställa 

dessa ojämlika maktrelationer som ”naturliga” blir de även icke-politiska.
62

 

Stereotyper i relation till kön och genus har skapat män och maskulinitet som 

stereotypt starka, självständiga, världsvana, aggressiva, ambitiösa, logiska och 

fysiskt grova. Kvinnor och kvinnlighet däremot ses som deras motsatts, som 

svaga, beroende, passiva, naiva, icke-ambitiösa, ologiska och mjuka. Stereotyper 

kring könen har skapat dikotomier där könen ses som varandras motsatser och 

definierar varandra. Kvinnor är inte bara annorlunda än män, de definieras utifrån 

vad män inte är.
63

 Ideologier stödjer effekten av stereotyper genom att 

reproducera diskriminering av ”naturliga” sociala hierarkier där de på så vis 

skapar olika tillgångar till makt.
64
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Peterson och Runyan menar att definitionen av makt är maskuliniserad då den 

förutsätter en stereotyp av maskulin ”natur” och beteende. De visar hur diskruser 

om makt gör att kvinnor exempelvis inte tas på allvar som ledare, om de inte tar 

till sig maskulina ledaregenskaper samtidigt som de måste hålla sig tillräckligt 

feminina. Att ha makt, betyder att ha makt över någon annan. Den könade 

föreställningen om makt och maktens hierarkiska natur gör att det skapas 

genusskillnader.
65

 Peterson och Runyans argument är att det skapas tre lager av 

genusskillnader, 1.) dikotomierna, 2.) effekterna av dikotomierna på män och 

kvinnors liv och roller, och 3.) de systematiska konsekvenserna av dessa 

dikotomier.
66

  

För att kunna granska och analysera de sociala dimensionerna inom 

Försvarsmakten krävs det att man tittar på begreppet makt. Att makt är 

maskuliniserad blir extra tydligt i en sådan studie, då själva organisationen i sig 

representerar makt. Berggren förklarar Foucaults uppfattning om makt, då han 

menar att vi inte ska fråga frågor som ”vad är makt” eller ”var kommer makt 

ifrån”; utan fråga ”med vilka medel utövas det”. Grundtanken för detta argument 

är att makt enbart existerar då det omsätts i handling. Genom att identifiera när 

makt utövas kan vi 1.) analysera vem som gynnas av den och 2.) öka vår 

känslighet för situationer då makt utövas. Makt utövas för att producera kunskap 

som främjar de som redan har makt. Berggren menar att de som har makt 

producerar kunskap om kvinnor i militären som resulterar i ”sanningar” som gör 

kvinnor olämpliga.
67

  

Min användning av dessa teorier ligger i att kunskap som innehåller 

stereotyper, ideologier och könade föreställningen om makt blir till verklighet 

genom olika diskurser kring kvinnor och män, i Försvarsmakten.  

3.4 Genus, krig, fred och kvinnors integrering i 

militären som organisation 

Teoretiska utgångspunkten för genusforskning kring hur kön görs i krig och fred 

utgår från att militären som institution reproducerar genus och kön.
68

 Att 

bestämma över liv och död kan ses som den yttersta makten då militären ses som 

en av de främsta arenorna för mäns strukturella och sociala makt. Militärens 

uppgift i samhället har varit att göra pojkar till män, där män ses som krigare och 

kvinnor som mödrar. Genom polarisering och dikotomisering
 
 använder och 

reproducerar militären kulturella föreställningar kring genus och kön. 

Konstruktioner av kvinnlighet och manlighet inom militären skapar en ”naturlig” 

                                                                                                                                                         

 
65

 Peterson, Runyan, Global gender issues, s 69, 113-115 
66

 Peterson, Runyan, Global gender issues, s113-115 
67

 Berggren, Undercover operations in No-women’s land, 2002, s 30-34 
68

 Ekselius, (red), Förord, Genus – Tema: Krig och Fred, 2011, s 2; Goldstein, War and Gender, 2001, s 6, 9; 

Kronsell, Gender, sex and the postnational defense, 2012, s 6 



 

 18 

uppdelning mellan könen så som beskyddare-beskyddad, aggressiv-passiv och 

gärningsman-offer. Könsmärkta samhällsuppgifter och genusskillnader skapas där 

män är krigare, kvinnor fredsbevarare.
69

 Kvinnor ses traditionellt som passiva 

offer och konstrueras därför som naturligt förenade till fred.
70

 Diskurser kring 

fredsskapande är därför länkade till kvinnor och kvinnliga egenskaper, som en 

dikotomi och motsatts mot mannens egenskap att utöva våld och krig. 

Dagens konflikter har förändrats och militären är därför i behov av förändring 

av sina traditionella mönster. Cokers huvudargument är att genom krigets 

förändrade natur där distinktionen mellan de civila och militära världarna 

minskar, skapas en mer mänsklig soldat. Militären idag förväntas vara mer 

humanitär då dess arbetsuppgifter kräver fredsbyggande insatser. Vidare menar 

han att detta framkallar en identitetskris för militären då den måste modernisera 

sig. Då svenska försvaret marknadsför sig själv med en bild av att vara 

genusmedveten kan detta ses som en del i strategin att bli modern och anpassa 

sig.
71

 Av tradition är kvinnor symboliska bärare av modernitet. En organisation 

med kvinnor inom organisationen representerar därför en ”modern militär”, även 

om den bara tillåter en liten grupp att inkluderas.
72

   

Genusrelationer skapas och reproduceras i alla typer av organisationer och 

institutioner där det sker genom ”att göra genus” utifrån normer om manlighet och 

kvinnlighet. Militära organisationer kan ses som extremfall utifrån genusrelationer 

då de karaktäriseras av isärhållning och hierarkier mellan könen.
73

 För att fånga 

konstruktionen av genus studerar man institutioners rutiner och praxis där genus 

och sexualitet utförs, exempelvis jämställdhetsplaner. Inom ett arbete finns det 

dominerande könsmärkta föreställningar om vilken kompetens som är önskvärd 

och hur den ska tolkas. Weibull beskriver hur kvinnor ofta tvingas inta en 

avvikarposition då hon är avvikare från den manliga normen och inte naturligt 

associeras med ”rätt” kompetens. Detta är stressande och utmärks av 

motsägelsefullhet.
74

 Som avvikare måste hon uppfylla kraven på ”kvinnlighet”. 

Yuval-Davis beskriver hur en dikotomt konstruerad och avvikande bild av 

kvinnor som soldater är avgörande för deras inkludering. Kvinnorna ses som ett 

hot om de inte kontrolleras och de urskiljs därför från sina manliga kollegor 

genom att lägga vikt vid deras kvinnlighet.
75
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Militären är beroende av att reproducera maskulinitet och kvinnlighet som 

dikotomier då organisationen behöver män som beter sig som män och behöver 

kvinnor som beter sig som kvinnor för att bekräfta och förstärka männens 

identitet. Maskulinitet och manlighet som norm förstärker gruppgemenskapen och 

stärker den heterosexuella identiteten.
76

 Då en effektiv militär operation bygger på 

sammanhållning mellan heterosexuella män, har en hegemonisk maskulinitet 

byggt upp en manlig gemenskap som totalt har influerat organisationen och 

påverkat träning och arbetsuppgifter.
77

 Kojeve Hegel förklarar ”[…] we want to 

be recognized by other men, because we want to be recognized as men”.
78

 Då 

kvinnor och kvinnlighet associeras med underordning skapar inkludering av 

kvinnor en rädsla för feminisering och att förlora den manliga överordningen. 

Feminisering, beskriver Enloe som en process av att påtvinga påstådda kvinnliga 

karaktärsdrag på en person, grupp eller aktivitet där målet är att sänka dess status, 

makt och auktoritet.
79

  

Vikten av sammanhållning mellan män gör kvinnor och homosexuella till ett 

hot mot gemenskapen samtidigt som uppfattningen att inget är fel på gruppen eller 

organisationen, upprätthålls.
80

 När kvinnliga soldater inkluderas blir maskulina 

normer synliga då de utmanar organisationens normer och även föreställningar 

kring sitt eget kön. Kvinnorna konstrueras som ”den andra” och som annorlunda. 

Om kvinnorna integreras utifrån sitt kön, baserat på socialt konstruerade kvinnliga 

egenskaper, betyder det att ”kvinnlighet” ses som naturligt. Genus ses på så vis 

som en tillgång till organisationen och patriarketet upprätthålls som naturligt och 

blir därför ännu svårare att utmana.
81

  

Genus och kvinnor som tillgång baseras ofta på argumenten att man ska möta 

konflikters förändrade natur, modernisera militären, öka den nationella säkerheten 

och bredda rekryteringsbasen. Vidare anses kvinnor skapa lugn, förtroende och 

stabilitet till samhällen som påverkats av konflikt då de anses tillföra speciella 

egenskaper och förmågor. Dessa föreställningar grundar sig på antaganden om 

kvinnlighet och att denna kvinnlighet finns kvar opåverkad efter 

militärutbildning.
82

 Dock menar Enloe att kvinnor anpassar sig till den maskulina 

kulturen genom personliga strategier i stället för att organisationens 

föreställningar och handlingar. Kvinnofientliga praktiker utmanas därför sällan. 

Att enbart lägga till kvinnor, i antal, förändrar alltså ingenting av den maskulina 

patriarkala kulturen.
83

  

Hirdman menar däremot att då kvinnor kommer in på mäns områden och gör 

mäns arbete ifrågasätts genussystemets mönster. Integreringen leder då till att 
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båda könen är på samma plats, gör samma uppgifter och därigenom har samma 

egenskaper vilket ifrågasätter den manliga normeringens logik. Könens 

fundamentala likhet och gemensamma ”mänsklighet” blir uppenbar.
84

 När 

kvinnor integreras skapas samtidigt en konflikt då integrering enbart kan ske på 

mäns villkor. Kvinnors biologiska olikhet blir på så vis något som utmanar 

eftersom den visar på att samhällets institutioner är konstruerade efter den 

manliga normen.
85
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4 Analys av Argument och Kontext 

I detta avsnitt presenteras främst svaret på fråga 1, vilka argument använder 

Försvarsmakten för att inkludera fler kvinnor i fredsbevarande operationer. Först 

beskriver jag den behovsbild som Försvarsmakten ger av att rekrytera och 

inkludera fler kvinnor som ligger till grund för de argument man uttrycker. 

Därefter besvarar jag min första fråga genom att först lägga fram flera citat från 

Styrdokumentet för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014. Detta avsnitt syftar till 

att beskriva varför Försvarsmakten vill rekrytera fler kvinnor, inte att de ska göra 

det. Berggren beskriver vikten inom forskning av kultur-sociala fenomen av att 

alltid förstå kontexten och vad som påverkar denna för att till fullo förstå ett 

fenomen.
86

 Därför väljer jag att göra en genomgång av vilken bild som empirin 

och rapporter ger av kvinnors situation i Försvarsmakten. Syftet är att se bortom 

statistiken över exempelvis sexuella trakasserier, arbetsmiljö och förutsättningar 

för kvinnorna.  

4.1 Nya konfliktmönster, arbetsuppgifter och behov   

Försvarsmakten har förändrade uppgifter då världen förändras och den behovsbild 

som växer fram är på många sätt mångtydig. Militären har gått från ett 

invasionsförsvar till ett mer flexibelt insatsförsvar. Dagens behovsbild utgår från 

att organisationen ska anpassa sig till de alltmer komplexa konfliktmönstren och 

måste utveckla förmågan att hantera förändrade och nya arbetsuppgifter. Dagens 

hotbild är mer diffus vilket ställer andra krav på Försvarsmakten än under kalla 

kriget.
87

 Anna Bolin beskriver i sin doktorsavhandling hur det skett tre större 

tendenser inom utvecklingen av det militära yrket. Det krävs en bredare förståelse 

av säkerhet, högre tekniskt avancemang och ekonomiska och organisatoriska 

nedskärningar. Det militära yrkets roll är idag mer komplext och därför svårare att 

definiera, det finns på så vis en viss oklarhet i vad det nya yrket och soldatrollen 

innebär. Det nya läget kräver a new kind of soldiers samtidigt som arbetsmiljön är 

mer extrem.
 88
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Yrket går från att vara en ”suverän krigare” till en mer ”delaktig konstapel” 

där den moderna soldaten ska kunna hantera kriser av humanitär art.
89

 

Försvarsberedningen uttrycker att en ökad integrering av kvinnlig personal utgör 

en viktig dimension för att kunna hantera den komplexitet som förväntas av 

militära styrkor i fredsbevarande insatser. I Styrdokumentet för jämställdhet 

beskrivs en bred bild av Försvarsmaktens uppdrag då den är att försvara 

demokratin och de mänskliga rättigheterna.  Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet 

förtydligas i dokumentet som viktiga områden i det nationella och internationella 

arbete. Försvarsberedningen menar även att det ofta saknas ett genomtänkt 

genusperspektiv i fredsbefrämjande insatser vilket är nödvändigt för att kunna 

stödja och synliggöra kvinnor som är centrala i fredsprocessen. På så vis är 

kvinnorna nödvändiga i utlandsstyrkorna för att lösa de uppgifter styrkorna ställs 

inför.
90

  

Mer teoretiska tolkningar av Försvarsmaktens nya behovsbild förtydligar den 

bild som organisationen själv ger. Kronsell beskriver hur förståelsen för säkerhet 

har skapat skillnader i det militära syftet. Fredsbyggande är den främsta uppgiften 

vilket skapar motsättningar då militärer som tränades för krig nu har till uppgift 

att skapa fred.
91

 Att bygga förtroende och därigenom öka legitimiteten hos 

lokalbefolkningen är avgörande för uppdragets framgång. Kvinnors närvaro leder 

till stabilitet och fred då det normaliserar närvaron av trupperna och mildrar 

olämpligt beteende, exempelvis sexualbrott som förstör det förtroende som 

uppdraget försöker bygga upp. På så vis blir uppdraget mer effektivt.
92

 Kronsell 

menar även, med stöd från resolution 1325, att kvinnliga soldater underlättar för 

lokala kvinnor att anmäla och rapportera om överfall, sexuellt våld eller viktig 

operativ information. Samtidigt pekar Tobbe Pettersson på att i 

inhämtningsprocessen för underrättelseinformation saknas det empiri om 

soldatens kön har en avgörande roll.
93

 Min tolkning är att motsättningen i att 

bygga fred med militära medel,
94

 har lagt grund för en viss identitetskris hos 

organisationen vilken ska lösas med hjälp av kvinnliga soldater. Organisationen 

behöver inte ändra på sig, utan ett fåtal kvinnor kan tillsättas utan att utmana eller 

förändra. 
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4.2 Redogörelse av argument för rekrytering och 

inkludera av fler kvinnor i fredsbevarande operationer 

Utifrån Försvarsmaktens förändrade arbetsuppgifter och arbetssituation uttrycker 

organisationen sitt behov av att inkludera och rekrytera fler kvinnor genom olika 

argument.  

I Styrdokumentet för jämställdhets förord formulerar Överbefälhavare Sverker 

Göransson: 

 

”Det är även vad jämställdhet och jämlikhet i grunden handlar om – att vi alla 

har rätt att arbeta i en miljö där var och en av oss respekteras för vår kompetens 

och kunskap. Men det betyder mer än så – våra olikheter medverkar till 

Försvarsmaktens utveckling och gör oss till en mer effektiv, utvecklingsorienterad 

och trovärdig myndighet. […]Försvarsmakten anser att verksamheten blir mer 

effektiv med en jämnare könsfördelning och en breddad rekrytering.”
95

 

 

Under inledningskapitlet beskrivs följande:  

 

”En arbetsmiljö fri från diskriminering höjer kvaliteten på arbetet och skapar 

förtroende i samhället för våra uppgifter, såväl på det ekonomiska, sociala som 

politiska området.[…] Ett aktivt främjande arbete är en viktig förutsättning för att 

attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens inom Försvarsmakten. […] I vår 

roll som normgivare är det viktigt att vår personalsammansättning speglar det 

svenska samhället, det är även en del av vårt myndighetsuppdrag.[…] En positiv 

nationell utveckling förstärker vår roll som företrädare för jämställdhet och 

jämlikhet i våra internationella uppdrag i enlighet med regeringens 

handlingsplan för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om 

kvinnor, fred och säkerhet.”
96

 

 

Vidare förtydligas att Försvarsmaktens vision är att: ”Vi respekterar individen och 

tillvaratar människors kompetens. Våra olikheter är en styrka som bidrar till vår 

effektivitet” och ”Forskning visar också att sexuella trakasserier och annan 

diskriminering på grund av kön förekommer mycket mer sällan i miljöer med en 

jämn könsfördelning och bred personalsammansättning.”.
97

 För att förverkliga 

Styrdokumentet uttrycks att jämställdhetsintegrering är den strategi som 

regeringen har ålagt alla myndigheter för att arbetet skall leda till att så goda 

förutsättningar som möjligt skapas för att jämställdhet skall genomsyra hela 

myndighetens arbete. Detta ska göras genom att ett jämställdhetsperspektiv 
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integreras i allt beslutsfattande.
98

 I Bilaga 2, Begrepp och Definitioner skrivs det 

att jämställdhetsintegrering innebär en förbättring, utveckling och utvärdering av 

organisationen i syfte att uppmärksamma och bli medveten om vilka 

konsekvenser beslut får för kvinnor respektive män.
99

 I Bilaga 2 och i 

Styrdokumentet beskrivs hur likabehandling är den metod som vi använder för att 

nå jämställdhet och jämlikhet då den fokuserar på strukturella och organisatoriska 

hinder. ”Det betyder inte att alla personer ska behandlas lika utan att varje 

person ges möjligheter att, utifrån sina individuella förutsättningar, utföra ett 

likvärdigt arbete oberoende diskrimineringsgrund.”
100

  

I en annonsbilaga från Försvarsmakten läggs även fokus på den svenska 

självbilden av ett jämställt land, både från ett nationellt och ett internationellt 

perspektiv. Man vill vara en företrädare för jämställdhet i de internationella 

uppdragen, i samverkan med andra länder och kulturer. Då kvinnor och män idag 

söker in på samma villkor betonar man att de bedöms utifrån sina personliga 

egenskaper och förutsättningar och därför hålls en hög kompetens på sin personal. 

Hög kompetens uppnås genom att rekrytera och behålla män och kvinnor i olika 

åldrar, där speciellt kvinnorna skapar stabilitet, lugn och trygghet.
101

 

Försvarsberedningen uttrycker även att för att kunna implementera resolution 

1325 krävs det en ökning av antalet kvinnors som fredsbefrämjande personal och i 

den dagliga kontakten med lokalbefolkningen. Kvinnliga soldater säkerställer på 

så vis dialog, samlar information, ger en mer komplett bild av säkerhetsläget och 

underlättar och effektiviserar återuppbyggnad.
102

 Viktigt att notera är användandet 

av fredsbefrämjande personal, då detta begrepp inte nödvändigtvis innefattar 

soldater, officerare eller stridande personal.  

4.2.1 Sammanfattning och analys av argumentens diskurser och 

begrepp 

Sammanfattningsvis ser jag två läger eller grupper av argument. Det första är 

argument som på olika vis gör att Försvarsmakten ska kunna förhålla sig till 

aktörer utanför organisationen. Dessa är utvecklingsorienterad och trovärdig 

myndighet, speglar det svenska samhället och därför skapar förtroende i 

samhället vilket är en viktig förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla 

rätt kompetens. Dessutom förstärks deras roll som företrädare för jämställdhet, 

jämlikhet och som normgivare. Med andra ord vill Försvarsmakten kunna bredda 
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sin rekryteringsbas genom att framstå som en attraktiv och trovärdig arbetsgivare 

och för att kunna behålla de kvinnor som finns i organisationen, även minska 

sexuella trakasserier och diskriminering genom att integrera ännu fler kvinnor.  

Det andra lägret är baserat på den egna organisationen och de konsekvenser 

och effekter som jämställdhet får. Dessa är att våra olikheter medverkar till 

Försvarsmaktens utveckling och gör oss till en mer effektiv verksamhet då alla ska 

respekteras för sin kompetens och kunskap. Utifrån förändrade konfliktmönster 

ses kvinnor som en resurs i fredsbervarande insatser där de ska bidra till en ökning 

av organisationens effektivitet och trovärdighet, då de anses vara en förutsättning 

för implementeringen av resolution 1325. Viktigt att ha med sig är även att 

jämställdhetsintegrering skall genomsyra hela myndighetens arbete och att 

likabehandling är den metod som används för att nå jämställdhet och jämlikhet.  

4.3 Kontext – Kvinna i Försvarsmakten 

Trots argument och olika dokument för att öka jämställdheten inom 

organisationen finns det problem kvar att lösa. Det krävs en inblick i vad det kan 

innebära att vara kvinna i en mansdominerad, traditionsstyrd och hierarkisk 

organisation för att kunna granska och analysera argumenten för deras 

rekrytering. Försvarsmakten vill vara en jämställd organisation och bedriver ett 

aktivt arbete för att förverkliga detta. Värnpliktsrådet, ger dock en annan bild av 

organisationen. Anders Eriksson som var generalsekreterare beskriver hur 

information från träffar med Nätverket för Värnpliktiga Kvinnor (NKV) ger 

honom en tankeställare:   

 

”På dessa träffar hålls bland annat erfarenhetsseminarier, där kvinnor får dela 

med sig av sina erfarenheter av att göra värnplikt som just kvinnor. Igår 

spenderade jag några timmar med att gå igenom den dokumentations som gjorts 

[…] och det är på många sätt en skrämmande läsning. Det finns undersökningar 

som visar att uppemot 50% av de värnpliktiga kvinnorna har upplevt sexuella 

trakasserier. Men dessa siffror blir inte verklighet, förrän jag tar del om 

personliga erfarenheter från kvinnor som (…) får O’boy-pulver kastade på sig i 

duschen av män iförda skyddsmasker. […] Kvinnor som, när de försöker reagera 

på detta, blir kallade för ”lättpåsatta subbor”. Och så vidare”.
103

  

 

Utifrån Försvarsmaktens egna siffror är 13,2 procent av Försvarsmaktens 

totala personalstyrka idag kvinnor. Bland officerare och specialistofficerare är 

nivån 5,4 procent (511 stycken) och bland gruppbefäl, soldater och sjömän cirka 

10,9 procent. Andelen kvinnor bland de civilt anställda i Försvarsmakten är idag 

37,7 procent. Detta innebär att trots att värnpliktssystemet ersatt av ett system dit 
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både kvinnor och män söker frivilligt och på lika villkor har vi enbart cirka 10 

procent i internationella uppdrag.
104

  

Genom Försvarsmaktens historiska jämställdhetsarbete är programmet Kreol, 

den Kreativa Olikheten, det mest intressanta. Projektets syfte var att legitimera 

och rättfärdiga kvinnors närvaro i Försvarsmakten och därigenom lösa det 

oroväckande låga antalet kvinnor i organisationen och sexuella trakasserier. 

Tanken var att programmet skulle influera manliga officerares negativa attityder 

mot en ökad inkludering av kvinnor. Huvudargumentet var att det finns skillnader 

mellan män och kvinnor och dessa fungera som komplement till varandra då dessa 

skillnader anses berikar organisationen. Studien förändrades gradvis från att 

handla om kvinnor till att fokusera på mångfald vilket resulterade i att frågan om 

genus marginaliserades. Programmet lades ner efter dess utvärdering och stark 

kritik gavs då argumentet att det finns skillnader mellan män och kvinnor stärkte 

segregeringsmekanismerna i organisationen. Även om programmet slutat lever 

dessa tankar kvar i organisationen.
105

  

Eduards illustrerar detta då hon konstaterar att det finns en stor klyfta mellan 

uttalanden som lovordar kvinnors deltagande i militären och dagliga 

erfarenheterna från de få kvinnor som är i organisationen. Klyftan mellan könen 

är slående, män dominerar i alla positioner och en stor andel av kvinnorna i 

organisationen utstår sexuella trakasserier, känner sig marginaliserade och 

diskriminerade. Trenden för sexuella trakasserier är att den minskar men trots det 

känner sig 36 procent av alla kvinnliga värnpliktiga och officerare utsatta för 

sexuella trakasserier år 2005. 
106

  

Olika studier visar att Försvarsmakten på många sätt är en könsbunden 

organisation. Manliga kollegor blir befordrade snabbare och de arbetar på olika 

platser i organisationen. Kvinnor är överrepresenterade i de lägre leden av 

officerare och underrepresenterade i de högre. Berggrens studie visar även att 

kvinnliga officerare inte får stöd av sina manliga kollegor i exempelvis debatter i 

klassrum eller i konflikter. Att stödja sina kvinnliga kollegor framför sina manliga 

är något inte manliga officerare gör.
107

 Ivarsson skildrar hur kvinnliga soldater 

beskriver hur Arbetsmiljön utgörs av höga prestationskrav, diskriminerande 

karriärsystem, ensamhet och sexistiska attityder.
108

 

Persson och Pettersson förklarar att ett återkommande tema och ett utbrett 

problem i Försvarsmakten, när det gäller kvinnors villkor i mansdominerade 

organisationer, är sexuella trakasserier. Kvinnliga officerare och värnpliktiga 
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berättar om hur sexuella trakasserier är något man får räkna med. Detta kan 

innefatta allt från porrtidningar, telefonsamtal om nätterna och sms för att få 

henne att lämna förbandet, förlöjligande, osynliggörande, könsord, hot mot den 

egna personen och dess familj, fysiska sexuella trakasserier och våld, dålig 

stöttning av högre befäl, ansiktsuttryck, blickar, sexskämt och personliga 

angrepp.
109

  

Psykologer och personal på Pliktverket resonerar om kvinnors lämplighet och 

utsatthet. De menar ”Vem vill rekommendera en ung kvinna att göra värnplikten 

när hon möts av detta?”
110

 Många officersplaner grusas under värnplikten vilket 

tjejerna förklarar som ”Att vara ensam tjej är mycket mer påfrestande än vad jag 

trodde” och ”Det var så mycket skitsnack om kvinnor hela tiden. Tror inte jag 

skulle klara av det en längre tid”.
111

 De kvinnliga värnpliktiga slutar inte på grund 

av att arbetsuppgifterna eller arbetsförhållandena i sig är för krävande, utan för att 

de på grund av sitt kön är ensamma och utsatta. För att lösa detta behövs det fler 

kvinnor samtidigt som det behövs analys och öppna diskussioner vad som händer 

när fler kvinnor integreras i en mansdominerad och traditionsstyrd organisation 

som Försvarsmakten. Detta då försvaret har problem att både rekrytera och 

behålla de kvinnor som fullföljer utbildningarna.  
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5 Analys av Socialt Konstruerade 

Föreställningar och Systematiska 

Konsekvenser 

Efter identifieringen av argumenten granskas och analyseras argumenten utifrån 

frågan vilka socialt konstruerade föreställningar och normer bygger dessa 

argument på. Utifrån denna kunskap besvaras frågan om vilka systematiska 

konsekvenser som kan uppstå då Försvarsmakten använder sig av ovanstående 

argument för att rekrytera och inkludera fler kvinnor i sin organisation.  

5.1 Föreställningar och normer 

Det lever kvar föreställningar och uppfattningar att kvinnor inte ska kriga, inte 

bära vapen, inte skjuta, inte döda. Ibland även att kvinnor inte ska, utan att 

kvinnor inte kan. Ofta ställs frågan, varför ska kvinnor anställas av 

Försvarsmakten? Berggren uppmanar oss att vi vänder på den och frågar oss, 

varför inte?
 112

 Att den första frågan är den som främst ställs, visar på att vi anser 

att det existerar skillnader mellan könen då ingen ifrågasätter varför män ska 

anställas.  

Kronsell har identifierat två grupper av argument där hon påvisar hur the 

resource argument ofta kommer på tal när man pratar om integrering av kvinnor. 

Den första gruppen baseras på att politiska dokument om kvinnors roll i militären 

lägger tonvikt på att kvinnor och män är lika och därför argumenterar för att 

kvinnor och män ska ha lika tillgång till militären på demokratiska grunder. 

Däremot inom militären, ses kvinnor ha specifika egenskaper eller karaktärsdrag. 

Kronsell påvisar dessa motsägande diskurser genom ett citat från Owe Wiktorin, 

före detta överbefälhavare: ”[…] requires that you female officers fulfill your role 

as officers while retaining your female identity and with the norms and values you 

have as women”. Detta citat visar tydligt hur kvinnor anses bidra med en 

kompletterande kunskap som utgår från socialt konstruerade föreställningar om 

könen och hur kvinnorna som soldater inte får förändra eller tappa dessa 

egenskaper. Denna kvinnligt konstruerade identitet som Försvarsmakten utgår 

från menar att kvinnor exempelvis tänker, pratar och kommunicerar annorlunda 

och etablerar andra former av relationer, än män. Att kvinnorna inte får ändra på 
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sig indikerar att kvinnor kan tillföra kompetenser, förmågor, egenskaper och 

färdigheter som annars fattas. Kronsell menar att detta visar att militären ser genus 

som kvinnor och inte relationen mellan könen, där inkludering av ett fåtal kvinnor 

är allt som behövs.
113

 Tolkningen av att likställa genus med kvinnor gör att 

kvinnor inte har något med förändringar av den egna organisationen att göra. För 

att skapa jämställdhet tillsätter man kvinnor, då män inte berörs av genus då de 

inte tillhör kategorin kvinnor. Dessa föreställningar kring kvinnor som individer 

med annorlunda och specifika egenskaper skapar diskurser där kvinnornas olikhet 

förstärks.  

Weibull tolkar argumenten bakom rekryteringen av kvinnor utifrån att 

Försvarsmakten 1.) vill öka rekryteringsunderlaget och att kvinnor och män 

utifrån demokratiska rättigheter ska ha lika möjligheter och samtidigt att 2.) 

kvinnor tillför en unik kompetens och alternativa värden som skiljer sig från 

männen.
114

 Dessa diskurser motsäger varandra då den första diskursen bygger på 

att det inte finns några skillnader på mäns och kvinnors kompetens, då de ska 

rekryteras utifrån lika värden och villkor medan den andra diskursen säger att 

kvinnor tillför något annorlunda, som inte finns i organisationen. Slutsatsen blir 

att de kvinnliga soldaterna har en annan funktion än sina manliga kollegor då 

kvinnorna läggs till och på så vis skapas diskursen att könen kompletterar 

varandra.
115

 

Försvarsmakten skulle kunna ha stannat i sin argumentation för en mer 

jämställd organisation, att vi vill öka antalet kvinnor för att vi vill att den ska bli 

mer jämställd. Vi har för få kvinnor och vi vill spegla det svenska samhället och 

demokratiska värderingar. Försvaret vet inte varför antalet kvinnor inte ökar och 

varför många kvinnor lämnar verksamheten. Dock tar man ett steg till och 

argumenterar för att organisationen blir mer effektiv, trovärdig och kreativ och 

sexuella trakasserier kommer att minska. Argumentet låter bra, men uttryckligen 

säger man att som organisationen ser ut idag med en låg andel kvinnor så är den 

inte lika effektiv, trovärdig och kreativ. Den behöver något annat, något nytt, 

något annorlunda. Lösningen är att ta in människor som är olika och har andra 

kompetenser än de som finns i organisationen. Organisationen är en 

traditionsbunden heterosexuellt maskulin organisation vilket gör att dess motsats 

är kvinnor, kvinnor som bidrar med olikheter och andra kompetenser.  

De socialt konstruerade föreställningar och normer som Försvarsmakten 

bygger sina argument på är en kombination av diskurserna likhet och olikhet och 

manligt och kvinnligt. Denna kombination av diskurser bygger på stereotypa 

föreställningar kring kvinnlighet och att kvinnorna är männens motsats. De 

kvinnliga soldaterna ska bidra med mjukare attityder och vara mänskligare, helt 

enkelt feminina kvinnor. Dock ska detta ske på specifika villkor som bygger på 

manliga normer. Kvinnorna tillskrivs andra egenskaper, roller och betydelse än 

männen då kvinnorna konstrueras som avvikande genom att bygga på stereotypa 
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föreställningar om kvinnor och kvinnlighet. Försvarsmakten rekryterar utifrån kön 

på olika villkor men samtidigt ställer krav på att kvinnor ska anpassa sig till en 

maskulin och heterosexuell organisation.
116

   

Manlighet är den diskurs som råder som norm i Försvarsmakten, vilket skapar 

ett skenbart homogent kollektiv. Kring diskursen om manlighet kopplas 

kvinnlighet som en diskurs av olikhet. Kvinnor betraktas som tillhörande en grupp 

vars förmågor och egenskaper är motsatta eller komplementära i förhållande till 

männens. Då kvinnlighet kopplas till fred och manlighet till krig, lyfts 

fredsbevarande uppgifter och egenskaper fram som normer som inte passar in i 

kollektivet, vilket avgränsar dem och tydligt kopplar dem till kvinnlighet.
117

 

5.2 Systematiska konsekvenser 

Att rekryteras och integreras utifrån ditt kön och genus som kvinna blir 

problematiskt när detta ställs i relation till Försvarsmaktens förväntningar. 

Förväntningar om att kvinnorna ska vara kvinnor men ändå klara av att anpassa 

sig till rådande normer och regler. Förväntningar att kvinnor ska påverka 

organisationen positivt genom att bidra med ett mjukare ledarskap, bättre klimat 

och mindre chauvinism. Weibull menar att det skapas dilemman för kvinnor då 

det nästan är omöjligt för kvinnor i försvaret att fortsätta vara ”kvinnor”, när de 

integreras i en institution som är så tydligt definierad som maskulin.
118

 

I Ivarssons studie är en av de mest dominanta diskurserna att fysiska och 

organisatoriska krav och villkor ska vara lika för män och kvinnor. Diskursen om 

likhet lägger betoning på fysiska krav som kan ses som en manlig måttstock vilket 

nästan automatiskt sätter kvinnorna i underläge, under uttagningen, värnplikten 

och i arbetet. Detta kombineras med uppfattningar och krav på att kvinnorna inte 

får bli för manliga och därmed inte utmana männen eller konkurrera med dem. 

Kvinnor ska behandlas på samma villkor som männen men de måste bibehålla sin 

kvinnlighet, annars har de ju inget specifikt annorlunda att bidra med. Detta blir 

svårt att hantera för Försvarsmakten då det blir svårt att argumentera för en ökad 

andel kvinnor om de inte kan behålla sina kvinnliga egenskaper och samtidigt bli 

en del av organisationen. Dock sker denna uppenbarelse utan någon reflektion om 

förändringar i rekryteringssystemet eller organisationen. Kvinnorna är tvungna att 

utforma en strategi som grundar sig på att hitta balans mellan förväntningarna att 

uppträda ”kvinnligt” men samtidigt tillräckligt manligt för att uppfylla 

arbetsuppgifternas maskulina krav.
119

 Här är det tydligt att genus är något vi 

”gör”, något vi förhandlar fram och konstruerar genom interaktioner och 
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relationer. Det blir svårt att leva upp till de ideal och förväntningar som sätts, då 

de bygger på motsägelsefulla diskurser.  

Dessa sociokulturella föreställningar om vad det innebär att vara kvinna och 

man och de egenskaper som konstrueras kan ses användas för att kontrollera så att 

kvinnor inte rör sig utanför de traditionella genusrollerna och bryter 

genuskontraktet.
120

 Att ta in kvinnor för att de är kvinnor men de måste samtidigt 

vara män, men inte för mycket man, är ett sätt att kontrollera och hålla kvinnorna 

inom vissa ramar så att ”det manliga” yrket inte förändras för mycket. Boys can 

still be boys och kvinnorna får ta hand om de ”mjuka uppgifterna” som att 

kommunicera medan männen kan utföra de ”riktiga militära arbetsuppgifterna”. 

Kontrollen kan även ses i form av makt och möjligheter till handlingsutrymme. 

Om då kvinnor tas in för att de är avvikande, så finns det ju mindre utrymme för 

dem att röra sig, att bli betraktade som jämlika männen.  

Att kvinnor är kvinnliga befäster på så vis föreställda könsskillnader och 

reducerar kvinnorna till förenklade stereotyper där dessa projicerar negativa bilder 

av kvinnor. I denna process görs kvinnor först till något positivt parallellt med 

diskursen om deras olikhet, vilket gör dem till ett komplement till sina manliga 

kollegor.
121

 Att kvinnor integreras i organisationen behöver därför inte innebära 

en ökad jämställdhet. Tvärtom kan resultatet bli att gränser mellan kvinnor och 

män förstärks där den manliga normen inte blir ifrågasatt eller hotad. På så vis kan 

man tolka hur diskurserna om likhet, olikhet, manligt och kvinnligt förstör 

kvinnors möjligheter att framkalla organisatoriska förändringar som leder till mer 

jämställdhet. Då kvinnor ses som annorlunda och som komplement resulterar 

detta i att kvinnorna marginaliseras och sätts på vissa arbetsuppgifter eller 

områden som anses vara mer lämpliga för kvinnor.
122

 Kvinnornas makt och 

inflytande över sin egen situation, att förändra rådande diskurser och att öka 

jämställdheten minskar därför avsevärt.  

Kan det vara så att det har skett ett bakslag? Genom att använda en strategi för 

att inkorporera fler kvinnor i organisationen, som bygger på att de är annorlunda 

och avvikande har resultatet blivit att normer som bygger på kvinnors 

underordning befästs ytterligare i organisationen. Dessa resulterar i att kvinnor 

både har det svårare för att integreras i organisationen och att hålla sig kvar. Vilka 

gör det svårare för kvinnor att ta sig in och att stanna kvar. Persson menar att det 

skapas nya distinktioner mellan könen i stället för att gamla skrotas. Integreringen 

av kvinnor resulterar i ytterligare segregering för kvinnorna.
123

   

Denna segregering kan ses i termer av osynliggörande och marginalisering. Då 

kvinnliga stereotyper förstärker de föreställda skillnaderna mellan män och 

kvinnor och kvinnorna konstrueras som komplement blir resultatet att kvinnorna 

osynliggörs. Mannen befästs ytterligare som norm och då kvinnorna anpassar sig 

till den dominerande kulturen belönas med tillhörighet medan kritik och protester 
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mot de stereotyper som de fått gör dem synliga som kvinnor och som annorlunda. 

På så vis riskerar de att förlora sin plats i gemenskapen och genus blir 

neutraliserat, kvinnorna mister sin makt och den rådande ordningen blir 

legitimerad.
124

  

5.2.1 Effekter av Resolution 1325 

Det behövs forskning på de konsekvenser som resolution 1325 medför. Idag finns 

det lite kunskap om vad resolutionen kan innebära för FM och hur den ska 

implementeras.
125

 Behovet av forskning kan ses utifrån de systematiska 

konsekvenser som resolutionen och dess olika tolkningar för med sig. Främsta 

effekten av resolution 1325 inom Försvarsmakten är att acceptansen för 

genusfrågor har ökat. Dock har tolkningar av resolutionen skapat en 

könsarbetsdelning och nya genusskillnader mellan män och kvinnor. De kvinnliga 

soldaterna har fått en annan funktion än sina manliga kollegor, då kvinnorna ses 

som ett komplement utifrån sina annorlunda egenskaper.
126

 Egenskaper som 

resolutionen har varit en del av att befästa och förhärliga. Då målet med 

resolutionen är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocessen och att de ska vara 

delaktiga i alla faser, på alla nivåer i beslutsfattandet,
127

 anser jag att den drivande 

kraften har gått förlorad i Försvarsmaktens tolkning och praktiska 

implementering. Genom Försvarsmaktens tolkning är resolutionen inte längre 

politisk då den inte fokuserar på att göra lokala kvinnor till politiska aktörer. 

Tolkning av genus belyser därför inte längre relationen mellan genus och manliga 

normer och dess koppling till fredsbevarande insatser.
128

  

Då de kvinnliga soldaterna ses som komplement tilldelas de även en tydlig 

och begränsad plats i organisationen. Man inkluderar fler kvinnor i insatserna men 

de tilldelas särskilda uppgifter inom som informationsinhämtning. Resultatet blir 

att det räcker att tillsätta en kvinna i varje grupp för att uppnå de operativa 

behoven av resolutionen. En handfull kvinnor ersätter och uppfyller på så vis 

försvarets jämställdhetsarbete. Persson menar att resolution 1325 har gjort att 

frågor om jämställdhet på arbetsplatsen och inom organisationen har förskjuts till 

frågor om bristande jämställdhet i insatsområdet.
129

 På så vis gör man som man 

alltid har gjort, man lägger på ett genusperspektiv men det förändrar inte 

helhetstänkandet.
130
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Försvarsmaktens jämställdhetsarbete och argumenten för att öka andelen 

kvinnor har blivit ett problemlösande verktyg där genus har tappat sin makt och 

grund som kritiskt reflekterande verktyg. Idag återstår samma problem, att 

rekrytera fler kvinnor, men utifrån andra förutsättningar där Försvarsmakten 

måste brottas med de diskurser som organisationen har varit en del i att skapa och 

reproducera, för hur vi tolkar normer kring män och kvinnor i vårt samhälle.  
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6 Diskussion och Slutsats 

Argumenten för en ökad rekrytering av kvinnor låter väldigt bra men då 

Försvarsmakten är en mansdominerad och traditionsstyrd organisation kvarstår 

frågan om varför kvinnor ska rekryteras och integreras. För att svara på vilka 

systematiska konsekvenser som blir, måste man först identifiera de dikotoma 

könade normer, föreställningar och diskurser som argumenten bygger på. Min 

uppfattning är att Försvarsmakten utvecklar en diskurs om jämställdhet som 

baseras på kvinnors likhet och olikhet, vilken i sin tur baseras på organisationens 

könade diskurser om manligt och kvinnligt. Jämställdhet ska uppnås med 

likabehandling, likabehandling utifrån varje individs olika kompetenser. Då 

kvinnor är i fokus som rekryteringsgrupp blir resultatet att kvinnors annorlunda 

och olika kompetenser och egenskaper gör dem värdefulla och de ska utifrån 

dessa kompetenser integreras på lika villkor som män. Dessa lika villkor är dock 

baserade på en organisations traditionella och manligt heterosexuella värderingar 

och stereotypa föreställningar om vad som är ”rätt kompetens” och vad det 

innebär att vara soldat. Eftersom ”rätt kompetens” utgår från manliga värderingar 

och normer, vilka bygger på kvinnans dikotoma motsatts, kan kvinnor aldrig leva 

upp till dessa och samtidigt behålla sin feminina identitet. Kvinnor ska på så vis 

inte vara soldater utan som komplementerande fredsbyggare.   

Uppsatsen har gett mig inblick i att idag kan man vara kvinna på många olika 

sätt. Förändringar i normer och stereotypa föreställningar öppnar upp för frågor 

som vad är egentligen en kvinna och vad innebär det att vara kvinna i en 

mansdominerad organisation? Upphovet till många identiteter skapar behov av att 

synliggöra olika erfarenheter och förutsättningar då kvinnor fortfarande reduceras 

och marginaliseras. Att inkludera kvinnor innebär inte per automatik att ett 

genusperspektiv inkluderas eller att kvinnor är essentiellt olika män.
131

  

En diskurs som funnits underliggande är den om det gemensammas bästa som 

argument för att inkludera kvinnor och dess relation till den svenska självbilden 

som vi uttrycker genom att delta i fredsbevarande insatser. Effekterna av 

resolution 1325 är staters förhöjda vilja att inkludera kvinnor i fredsbyggande 

insatser. Dock används inte resolutionen som civilsamhället önskade.  

Försvarsmakten använder resolutionen för att inkludera kvinnor som soldater, för 

att effektivisera och förbättra organisationens resultat. Inte för lokala afghanska 

kvinnors bästa. Det finns ingen politisk intention att inkludera afghanska kvinnor i 

lokala och nationella beslutsfattande organ, som var resolutionens grundläggande 

syfte. Nu används resolutionen av Försvarsmakten för att visa hur jämställda vi är, 

vi Sverige och vi Försvarsmakten. Även om Försvarsmakten inkluderar fler 
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svenska kvinnliga soldater som kan kommunicera med lokala afghanska kvinnor 

så görs det inte för att direkt öka afghanska kvinnors politiska deltagande, att se 

dem som aktörer och inte som offer, utan för att få information. En ökning av 

afghanska ”kvinnors säkerhet” är en indirekt effekt men är beroende av att de 

kommunicerar med svenska trupper och riskerar sin egen och sina familjers 

säkerhet i utbyte. Fokus läggs på vilka resultat och effekter den ökade andelen 

kvinnor får för Försvarsmakten, inte för civilsamhället i konfliktområdet. 

Försvarsmaktens tolkning av resolution 1325, i text och i praktik, är inte främst 

positivt för Afghanistans kvinnors utan för organisationens bästa. Då 

Försvarsmakten legitimerar sitt arbete på att organisationen sprider fred och 

jämställdhet över världen, bör vi kanske ställa frågor kring vilken jämställdhet och 

vilka normer som vi sprider i världen.  

Min tolkning är att en av resolution 1325s oförutsedda konsekvenser,
132

 gäller 

ansvarsfrågan. Tolkningen av resolutionen och de systematiska konsekvenserna 

av argumenten är att ansvarsfrågan hänger i luften. Det känns som att ansvaret för 

fredsbyggandet i teoretisk mening läggs ut på entreprenad, till de kvinnliga 

soldaterna. Kvinnorna har även ansvar för sina kollegors beteende och frågan är, 

då kvinnor rekryteras för sina påstådda kvinnliga och mjuka egenskaper och den 

fredsbyggande insatsen inte går bra, vem får då skulden? En av kvinnors 

traditionella uppgifter är att kontrollera mäns sexualitet, genom exempelvis slöjan 

och på så vis kan kvinnliga soldater uppfattas som en bromskloss för västvärldens 

imperialistiska beteende i andra länder. Vad händer när kvinnorna, som ofta är i 

underläge, inte lyckas kontrollera männens beteende, vems ”fel” blir det då? Man 

kan inte ge en grupp ansvar om den a) är underlägsna i antal, b) anses genom 

rådande diskurser i organisationen vara olik och annorlunda än normen, c) tas in 

på premissen att de är annorlunda men sedan i organisationen bli behandlade 

utifrån premissen att alla är lika och ska ha lika förutsättningar och möjligheter. 

Vad gäller minskandet av exempelvis sexuella trakasserier eller i FN:s fall, 

förhindrande av våldtäckter av fredsbevarande styrkor så tänker jag, det är inte 

kvinnor som kan få män att sluta våldta, det är män. Som Yuval-Davis skulle 

uttryckt:”Talking about women without talking about men, is like clapping hands 

with one hand only.”
133

  

Inte någonstans står det något om ifall de kvinnliga soldaterna anser att 

effekterna av argumenten påverkar dem positivt. Det som anses vara positivt för 

Försvarsmakten och dess arbete, antas på så vis vara positivt även för dess 

personal, personal som i det här fallet är ”outsiders” i organisationen. De 

systematiska konsekvenserna av argumenten är att då ett fåtal kvinnor tillsätts 

sker ingen självreflektion eller ifrågasättande av den hegemoniska maskulina 

identitet som råder i organisationen. Ingenstans står det att män ska utveckla sina 

mer feminina sidor, för att effektivisera och legitimera uppdragen. Kvinnorna är 

ett komplement till en redan manlig och traditionsbunden organisation där det 
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sällan finns en diskurs som menar att organisationen ska förändras. Förändringen 

ska ske genom att tillsätta kvinnor som ska fungera som reglage. Försvarsmakten 

har ingen vilja att skapa en könsneutral soldat, som har vissa manliga fysiska 

styrkor med kvinnliga egenskaper.  

Kvinnliga officerare, vill just vara officerare. De vill inte vara kvinnliga 

officerare som pratar jämställdhet och mjuka frågor. De vill ha samma rättigheter, 

möjligheter och förutsättningar som sina manliga kollegor att vara officerare, inte 

kvinnliga officerare. Jämställdhetsarbetet idag, att öka antalet kvinnor, förstärker 

enbart föreställningarna om kvinnan som mjuk och moderlig och vi bygger en ny 

dimension för patriarkatets grundtankar och förutsättningar att reproduceras. Men 

nu starkare och mer befäst då det går under tanken att kvinnor ska vara med, för 

kvinnor är något positivt. Resultatet är positivt, positivt för organisationen 

Försvarsmakten, som inte behöver förändra sig och som inte behöver ta lika 

mycket ansvar. Dessutom om vissa kvinnor i organisationen håller med, 

legitimeras diskursen ytterligare. Trots att deras argument utgör 

överlevnadsstrategier.  
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