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Abstract 
The Nordic Center for Gender in Military Operations is a Nordic security cooperation, 

which started in 2012, at the Lifeguards in Stockholm. Gender has not been a part of the 

military discourse for a very long time, and some believe that it should not be now 

either. Hence, the Center challenges the traditional view of the military and its tasks. 

The purpose of this study is to investigate the Center’s view on how a gender 

perspective has a role within military operations. This is done through interviews with 

three people working at the Center. Course control documents from the center is also 

examined, together with examples from a book with practical experiences from 

operations. A feminist perspective on security has been used to outline the study and to 

interpret the material. The result shows that the gender perspective is considered 

important to enhance operational effectiveness, with the aim of solving security 

problems in today’s international context, with minimal negative effect on the local 

population. Also, the gender perspective should permeate all activities and be a natural 

part of how conflicts are analyzed. The center also emphasized long term goals of 

equality, everybody’s equal rights to have their security needs met, and the possibility to 

participate in the peacemaking process. From a feminist perspective on security, focus 

on human security is viewed as vital for understanding and solving conflicts. 

Consequently, the view represented at the center is an important foundation for 

advancing a feminist security agenda within the Armed Forces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Gender, Military, Armed Forces, Security, 1325 

 



 

 

Sammanfattning 
Det nordiska centret för genus i militära operationer är ett nordiskt säkerhetssamarbete 

som startades 2012, på Livgardet i Stockholm. Genus har inte varit en del av den 

militära diskursen väldigt länge och flera anser att den inte behöver bli det heller. 

Gendercentret utmanar således den traditionella synen på militären och dess uppgifter. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Gendercentrets ser på genusperspektivets 

roll i militära operationer. Detta görs genom att intervjua tre medarbetare på 

Gendercentret. I studien granskas även dokument med kursmål från centret, och 

exempel ges ur en bok med praktiska erfarenheter från operationer. Ett feministiskt 

perspektiv på säkerhet har använts för att utforma studien och tolka materialet. 

Resultatet av studien visade att genusperspektivet ansågs viktigt för att öka den 

operationella effektiviteten i syfte att lösa säkerhetsproblem i dagens internationella 

kontext, med så liten negativ effekt på lokalbefolkningen som möjligt. Dessutom bör 

genusperspektivet genomsyra all verksamhet och utgöra en naturlig del av hur 

konflikter analyseras. Från Gendercentrets sida handlade det även om långtgående mål 

om jämställdhet, samt allas lika rättigheter att få sina säkerhetsbehov tillgodosedda och 

ha möjlighet att delta i fredsskapande processer. Ur ett feministiskt perspektiv på 

säkerhet, ses fokus på mänsklig säkerhet och jämställdhet vid konfliktlösning som 

centralt för att kunna förstå och lösa konflikter. Därför är den syn som representeras vid 

Gendercentret en viktig grund för att kunna främja en feministisk säkerhetsagenda i 

Försvarsmakten. 
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1 Inledning 
År 2000 antog säkerhetsrådet resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Resolutionen syftar till att stärka kvinnors rättigheter före, efter och under konflikter, 

genom att belysa kvinnors roller, behov och inflytande i fredsbyggande processer.1 Sedan 

resolutionen antogs har dess implementering och vikten av genusperspektiv i 

fredsbyggande insatser fått allt mer utrymme i svensk utrikespolitik, men även 

internationellt, och då främst inom FN. Sverige var bland de första länderna i världen att 

anta en nationell handlingsplan år 2006.2 Denna handlingsplan reviderades senast 2009. 

Det första målet är att en större andel kvinnor ska delta i internationella insatser, samt att 

insatserna ska genomföras med ett genusperspektiv ”i syfte att öka insatsernas 

effektivitet”.3 Även skyddet av kvinnor och flickor i konflikter ska stärkas. Det tredje 

övergripande målet som anges är att kvinnor ska delta fullt ut, och på lika villkor, under 

alla faser av förebyggande och återuppbyggande arbete vid konflikter. Försvarsmakten 

framhålls som en av de viktiga aktörerna som regeringen ger i uppdrag att arbeta för att 

uppnå de mål som anges.4 

Försvarsmakten har sedan 2006 arbetat med att implementera resolutionen i 

fredsbevarande insatser, samt inom den egna organisationen. Detta har gjorts bland annat 

genom att tillsätta en genusrådgivare på högkvarteret och genom att utveckla ett ramverk 

för hur ett genusperspektiv ska integreras i militära operationer.5 I januari 2012 öppnades 

ett nordiskt center för genus i militära operationer6, placerat på Livgardet i Kungsängen, 

Stockholm. Detta nordiska samarbete blev även utsett till ”Nato Department Head 

concerning Gender” ett år efter öppnandet. Det innebär att Natos utbildningsbehov och 

övningsplaner ses över av Gendercentret, för att säkerställa att genusperspektivet och 

resolution 1325 implementeras på bästa sätt i den operativa verksamheten.7  

                                                                                                                                            
 
1 UN doc. S/RES/1325 (31 October 2000). 
2 Resolution 1325: the Swedish Government's action plan to implement Security Council resolution 1325 
(2000) on women, peace and security, Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm, 2006. 
3 ”Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 
(2000) om kvinnor, fred och säkerhet” Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm, 2009, s 8. 
4 ”Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 
(2000) om kvinnor, fred och säkerhet” Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm, 2009. 
5 Egnell, Robert, Hojem, Petter & Berts, Hannes, Gender, military effectiveness, and organizational 
change: the Swedish model, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2014. 
6 Nordic Center for Gender in Military Operations, benämns härefter Gendercentret. 
7 Försvarets Forum; Försvarsmaktens Personaltidning, Ansvarig Utgivare: Erik Lagersten, 
informationsdirektör, Nr 2/2015, s 23. 
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Gendercentret har ett mycket gott rykte internationellt och det kommer militärer 

från länder i hela världen för att delta på dess utbildningar.8 I Sveriges utrikesdeklaration 

från 2015 presenteras en feministisk utrikespolitik och särskild tyngdpunkt läggs vid 

kampen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och jämställdhet.9 Dock har Sveriges 

feministiska politik och Försvarsmaktens arbete med frågor om genus även fått utstå 

kritik och hån, bland annat från rysk media. I P1 konflikt diskuterades nyligen huruvida 

Gendercentrets utbildningar kan ses som en exportvara för att främja svenska mål och 

intressen utomlands, och feminismen vara eller icke vara i säkerhetspolitiken.10 I ljuset av 

detta är det högst relevant och intressant att undersöka Gendercentrets roll och syn på 

arbetet med fred och säkerhet i dagens internationella kontext. 

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Både inom och utom Försvarsmakten råder delade meningar om Gendercentrets arbete 

och relevans. Det finns många som arbetar hårt för att sprida kunskap om hur 

genusperspektivet är viktigt för att kunna genomföra lyckade fredsbevarande operationer 

i dagens internationella kontext. Dock har Gendercentret kritiserats för att kosta massa 

pengar, som bättre kunde användas till krigsmateriel. Dessutom anser flera att det bara är 

ett spel för gallerierna.11 En del anser inte att genus är något som har med militären att 

göra över huvud taget. Militären är traditionellt en hypermaskulin miljö där aggressivitet, 

dominans och styrka premieras. Kapacitet utifrån det perspektivet handlar främst om 

eldkraft, effektivitet och siffor. Det innebär också att det finns litet eller inget utrymme 

för det feminina, eller kvinnor, i den traditionella militära diskursen.12 Gendercentrets 

fokus på mäns och kvinnors olika roller i konflikter utmanar således det traditionella 

militära idealet, genom att arbeta med frågor som tidigare inte ansetts relevanta för 

militär verksamhet.  

 Det finns alltså flera sidor i denna debatt, de som anser att ”gender” är en lyxvara 

som Sverige inte borde spendera pengar på, och de som anser att genusperspektivet inte 
                                                                                                                                            
 
8 Försvarets Forum; Försvarsmaktens Personaltidning, Ansvarig Utgivare: Erik Lagersten, 
informationsdirektör, Nr 2/2015, s 23; ”Är feminism ett vapen?” P1 Konflikt, Programledare: Kajsa 
Boglind, Producent: Anja Sahlberg http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/522139?programid=1300 Sändes lör 
28 mar kl 09:03 2015. 
9 Utrikesdeklarationen 2015, Utgiven: 11 februari 2015, Utrikesdepartementet. 
10 ”Är feminism ett vapen?” P1 Konflikt, 2015. 
11 ”Är feminism ett vapen?” P1 Konflikt, 2015. 
12 Sjoberg, Laura, Gender, war and conflict, Polity press, Cambridge, 2014. 
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bara är viktigt, utan avgörande för att kunna skapa fred och säkerhet. För att ta reda på 

varför genusperspektivet är så viktigt, och vad det faktiskt innebär att använda genus i en 

militär kontext, kommer denna studie att fokusera några av de som jobbar med att 

integrera genus i militära operationer. Syftet är att belysa hur Gendercentret upplever 

möjligheterna att förbättra arbetet med fred och säkerhet genom att integrera ett 

genusperspektiv i militära operationer. Därför kommer den primära frågeställningen att 

vara hur Gendercentret betraktar genusperspektivet roll i militära operationer? Dessutom 

kommer ett feministiskt perspektiv på säkerhet användas för att tolka resultaten av 

undersökningen. Den sekundära frågeställningen blir således hur Gendercentrets syn kan 

tolkas ur ett feministiskt perspektiv på säkerhet?  

 

1.2 Avgränsningar, källkritik och material 
För att avgränsa arbetet är det ett medvetet val att rikta in undersökningen främst mot en 

svensk kontext, trots att Gendercentrets arbete även riktar sig mot norden och Nato, samt 

håller utbildningar för militärer från hela världen.  

Den främsta källkritiken mot materialet i denna studie är att vid en intervjustudie så 

kan enbart informantens syn framställas, och inget kan anses vara absoluta fakta eller 

sanningar. Dock är syftet med denna studie att få fram informanternas egna upplevelser. 

Vilket innebär att en intervjustudie är särskilt lämplig för att de ska kunna beskriva sina 

erfarenheter, reflektera och lyfta fram det som är centralt utifrån deras perspektiv. Detta 

gör att studien blir en unik och intressant inblick i hur det är att praktiskt arbeta inifrån 

den svenska militära organisationen med att integrera genus i verksamheten. Det övriga 

primärmaterialet i undersökningen består av styrdokument för fyra av centrets 

utbildningar samt en publikation med praktiska exempel som är utgiven Gendercentret. 

Dessa har använts för att komplettera informanternas betraktelser, då dessa dokument är 

utformade av informanterna och deras kollegor på centret. Detta material har getts 

tillgång till på begäran, vilket innebär att det mycket väl kan finnas andra dokument som 

bättre uttrycker eller beskriver Gendercentrets syn på genusperspektivets roll i militära 

operationer. Dessutom är åtminstone ett av styrdokumenten under omarbetning. 

Forskningsetiska bedömningar kommer att presenteras i metodkapitlet, eftersom de har 

en central roll vid genomförandet av en intervjustudie. 

I första hand kommer intervjuer med tre informanter som jobbar på Gendercentret i 

olika roller, att användas som primärmaterial. För att redovisa vad utbildningarna 
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innehåller kommer dokument med kursmål att användas som komplement. Dessutom 

kommer boken ”Whose Security? Practical Examples of Gender Perspectives in Military 

Operations. 2015” att användas för att illustrera exempel från Gendercentret på hur 

genderperspektivet behövs rent praktiskt. Boken är på 56 sidor och beskriver mycket 

kortfattat de olika kurserna som finns, funktioner för rådgivare, samt internationellt 

ramverk för kvinnor, fred och säkerhet. Sedan ges exempel på när genus har använts i 

olika militära operationer.13 

Dokumenten som innehåller utbildningsmål och beskrivningar berör fyra kurser: 

”Gender Field Advisor Course”, ”Gender Training of Trainers”, ”Gender Key Leader 

Seminar” och ”Gender Commanding Officer Seminar”.  

Till den första kursen, Gender Field Advisor Course finns två dokument. Det första 

heter GFA Course Control Document II14 , vilket består av nio sidor och innehåller 

kursmål och översiktlig beskrivning av kursen. Det andra dokumentet till den kursen 

heter GFA Course Control Document III15 och innehåller 48 sidor med en mer detaljerad 

beskrivning av programmet för utbildningen med kursupplägg, mål, moment samt vilka 

styrande dokument som finns. 

 Den andra kursen som heter Gender Training of Trainers är också uppdelad i 

Course Control Document GToT II respektive III16, dessa utgörs av 12 och 44 sidor 

beskrivande text. Det längre dokumentet förtydligar och utvecklar punkterna i det kortare, 

dokument II. Den tredje kursen, Key Leader Seminar är ett kortare seminarium där ett 

dokument på fem sidor, Course Control Document II, redogör för målen.17 Den fjärde är 

likaså ett kortare seminarium, som heter Commanding Officer Seminar där ett Course 

Control Document II beskriver innehållet och läromålen.18 

                                                                                                                                            
 
13 Whose Security? Practical Examples of Gender Perspectives in Military Operations. 2015, Nordic 
Center for Gender in Military Operations, Swedish Armed Forces, Feb 2015. 
14 ”131025 GFA Course Control Document II-2”, COURSE CONTROL DOCUMENT II COURSE 
REQUIREMENT AND OVERVIEW Gender Field Advisor Course – Code: SWE.2894. NCGM, 
15 ”131016 GFA Course Control Document III-4”, COURSE CONTROL DOCUMENT III PROGRAMME 
OF CLASSES, Gender Field Advisor Course. NCGM. 
16 COURSE CONTROL DOCUMENT III- PROGRAMME OF CLASSES, 10.10.2014 VLE, Revised after 
8.10.2014 meeting, GENDER TRAINING OF TRAINERS COURSE; COURSE CONTROL 
DOCUMENT II, COURSE REQUIREMENT AND OVERVIEW, Gender Training of Trainers Course 
(GToT) Course Code: GED-GD-3002. 
17 COURSE CONTROL DOCUMENT II, COURSE REQUIREMENT AND OVERVIEW, Key Leader 
Seminar. 
18 COURSE CONTROL DOCUMENT II, COURSE REQUIREMENT AND OVERVIEW, Commanding 
Officers Seminar COURSE CONTROL DOCUMENT II Final 28112014. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer den forskning som finns kring implementering av resolution 1325 

i svenska Försvarsmakten att presenteras. Syftet är att ge en bakgrundsbild av det 

pågående arbete med att integrera genusperspektivet i militära operationer i Sverige. 

Forskningen består av några avhandlingar, en vetenskaplig artikel, samt olika typer av 

rapporter sammanställda av forskare på området. Forskningsöversikten är avgränsad till 

implementering av resolution 1325 och genusperspektivet i svenska Försvarsmakten. 

Försvarsmakten har genomgått stora förändringar under senare år, från att fokusera 

på skydd av nationellt territorium till att fokusera på säkerhetsläget utanför landets 

gränser. Annica Kronsell använder begreppet ”postnationellt försvar” i en studie från 

2012 för att beskriva en sådan militär organisation. Denna utveckling har också inneburit 

en förändring av synen på kön och genus inom militären, enligt Kronsell.19 En möjlig 

orsak till denna omvandling av försvaret är att skydd av den egna nationen inte längre 

räcker till för att motivera behovet att en militär organisation.20 Detta kan även kopplas 

till något som Sophie Ivarsson tar upp i en försvarberedningsrapport redan 2004, om 

genusperspektiv på fredsbefrämjande insatser, nämligen att många nationer i dagens 

internationella kontext inte förväntar sig att hamna i konflikt.21 Kronsell redogör också 

för svenska militärens utökade fokus på internationella fredsbevarande insatser och 

kosmopolitiska värden, så som mänskliga rättigheter, och vad detta innebär i relation till 

traditionell militär verksamhet.22 Kronsells studie är mycket aktuell för att förstå det 

större syftet med ett svenskt fokus på genus och jämställdhet, som då även kan kopplas 

till utrikespolitiska mål och intressen. Detta är också något som Ivarsson tar upp i 

försvarsberedningsrapporten från 2004, denna är inte lika aktuell idag men kan tolkas 

som en tidig avsiktsförklaring och bakgrund.23 

                                                                                                                                            
 
19 Kronsell, Annica, Gender, sex, and the postnational defense: militarism and peacekeeping, Oxford 
University Press, Oxford, 2012. 
20 Kronsell, Annica, Gender, sex, and the postnational defense: militarism and peacekeeping, Oxford 
University Press, Oxford, 2012, s 7-14. 
21 Ivarsson, Sophia, Genusperspektiv på fredsbefrämjande insatser, Försvarsberedningen, 
Försvarsdepartementet, Stockholm, 2004 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/24177 
22 Kronsell, 2012, s 74-89 
23 Ivarsson, Sophia, Genusperspektiv på fredsbefrämjande insatser, Försvarsberedningen, 
Försvarsdepartementet, Stockholm, 2004 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/24177 
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Egnell, Hojem och Berts har gjort en omfattande studie av implementeringen av ett 

genusperspektiv och 1325 i Försvarsmakten, både inom organisationen i Sverige och i 

insatser utomlands, främst i Afghanistan. Undersökningen hade två huvudsyften. Det 

första var att beskriva organisationens förändring och det andra var att utvärdera arbetet 

med att implementera resolution 1325 i insatser.24 I Egnell et als. undersökning 

identifieras tre faktorer, som enligt författarna har varit centrala för att ett 

genusperspektiv skulle integreras framgångsrikt i organisationen. Den första var vikten av 

enskilda individer som verkat drivande i arbetet, främst den första personen att inneha 

befattningen Gender Advisor25 på högkvarteret, samt stödet denne fick av nyckelpersoner 

i organisationen. Den andra viktiga faktorn var att medvetet introducera konceptet genom 

ett minimalt förhållningssätt, att fokusera på hur militära operationer kunde effektiviseras 

och förbättras genom användandet av ett genusperspektiv. Anledningen till detta var ett 

rimligt antagande om att den mansdominerade kulturen i organisationen skulle vara mer 

mottaglig, om språket och motivet som användes fokuserade på att lösa traditionella 

militära uppgifter, snarare än jämställdhet och kvinnors rättigheter. Förhoppningen var att 

skapa en plattform i organisationen, från vilken en mer ambitiös och transformativ 

agenda sedan kunde introduceras. Den sista framgångsfaktorn Egnell et al. identifierar är 

den organisatoriska placeringen av den seniora Gender Advisorn, nämligen direkt under 

insatschefen. Därigenom har denne haft direkt tillgång till insatschefen, samtidigt som det 

gav en tydlig signal i organisationen att det var en viktig och prioriterad fråga. Det gjorde 

även att rollen blev trovärdig.26  

  En studie som genomförts av Louise Olsson handlar om den EU insatsstyrka som 

Sverige organiserade för att stå i beredskap för första gången 2008, Nordic Battlegroup 

2008 (NBG08). Detta var tidigt i utvecklingen av rollen för Gender Field Advisors. I 

NBG08 hade rådgivaren tre uppgifter. Främst som rådgivare till styrkechefen, men även 

som utbildare i genusperspektiv, samt att under en insats samverka med lokala 

kvinnoorganisationer. Olssons undersökning fokuserar på hur två olika regementen 

använt en ny resurs som skapades av ledningsstaben, som kallades Gender Focal Points. 

Dessa skulle ägna ungefär tio procent av sin arbetstid åt genusfrågor och rapportera till 

Gender Field Advisorn. Positionerna infördes eftersom en ensam Gender Field Advisor i 
                                                                                                                                            
 
24 Egnell, et al. 2014, s 4-19. 
25 Engelska används generellt för dessa befattningar, därför översätts de inte här i texten heller. 
26 Egnell, et al. 2014, s 4-19. 
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en centralt belägen stab inte själv kunde säkerställa och följa upp implementeringen ute 

på alla förband. Undersökningen visar hur implementeringen av arbetsuppgifterna och 

arbetssättet skiljt sig mycket åt på två regementen, P7 och K3. En av slutsatserna var då 

att riktlinjer och uppgifter behövde specificeras så att det fanns en tydlig instruktion för 

arbetet.27 Kunskap om vad resolutionen syftar till, och hur genusperspektivet kan 

användas, verkar således vara viktiga aspekter av implementeringen av 1325 i praktiken. 

Olssons studie är mycket relevant eftersom den går in och undersöker särskilda fall och 

strategier som prövats för implementering. Det skapar också nya frågeställningar i 

relation till utbildning och i vilken utsträckning 1325 och gender integreras i den 

vardagliga övningsverksamheten, inte bara den som genomförs av enheter innan 

utplacering internationellt. 

I sin avhandling från 2012, genomförde Tobbe Petterson en intervjustudie i syfte att 

undersöka hur genusmedvetenhet påverkar underrättelseinhämtning i militära operationer 

och hur informationsläget förändras genom att aktivt använda ett genusperspektiv. 

Pettersons studie är fokuserad på taktiskt uppträdande och underrättelseinhämtning i 

Afghanistan i relation till kön och genus. Han har undersökt bland annat betydelsen av 

kön på enhetens tolk och den egna personalen vid samverkan med män och kvinnor ur 

lokalbefolkningen. Även hur informationsläget förändras när information inhämtas även 

från kvinnor, samt hur detta har genomförts.28 En aspekt av operationaliseringen som 

berörs även i denna undersökning är just kunskap och medvetenhet. Petterson tar 

exempelvis upp hur okunskap, och eventuellt ointresse, i ett fall felaktigt ledde till 

uppfattningen att det inte fanns några afghanska poliser som var kvinnor att samverka 

med över huvud taget, samt att det fanns en osäkerhet kring hur information skulle 

hanteras när den väl inhämtats med ”genusperspektiv”.29 En annan slutsats är att 

avsaknaden av tydliga riktlinjer för Gender Field Advisors uppgifter och prioriteringar i 

det tidiga skedet resulterade i olika fokus från en rotation till en annan.30  

                                                                                                                                            
 
27 Olsson, Louise ”Militära insatser och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325: Lärdomar om 
genusintegreringsprocesser från den Nordiska snabbinsatsstyrkan”, Internasjonal Politikk. 2013-09-11 
71(03):303-326. 
28 Petterson, Tobbe, Den vetenskapliga underrättelseoperationen: om inhämtning och genus, 
Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, 2013,Lund, 2012. 
29 Petterson, 2012, s 79-81. 
30 Petterson, 2012, s 79-81. 
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I en rapport skriven av Sophia Ivarsson och Lina Edmark 2007, undersöktes 

möjligheterna av samverkan kring resolution 1325 i internationell krishantering mellan 

samarbetsparters till ett projekt under namnet Genderforce. Genderforce var ett samarbete 

mellan Försvarsmakten, Polisen, Räddningsverket, Kvinna till kvinna, Lottorna & 

Officersförbundet, som delvis finansierades av EU initiativet ”Equal”. Detta samarbete 

upphörde efter ganska kort tid, men vikten av samarbete mellan myndigheter och värdet 

av ett genusperspektiv belyses tydligt.31  

I en senare rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, utvärderandes studie i 

fem olika Provincial Reconstruction Teams (PRT) i Afghanistan, studien utfördes av åtta 

experter från fyra länder och publicerades 2009. Forskarna undersökte då representation 

av män och kvinnor samt hur resolutionen integrerades i arbete för att nå uppsatta mål. 

Sedan analyserades dessa teman både i fråga om organisering internt och bemötande 

externt. Rapporten mynnade ut i rekommendationer inom tre övergripande områden, dels 

vikten av en allomfattande strategi, samt att ansvaret för genomförande ligger hos 

ledarskapet och slutligen att det behövs experter för att kunna genomföra arbetet mer 

effektivt.32 I den svenska styrkan var det under rotationen i Afghanistan som kallas FS15 

som det första gången hade tillsats en tjänst som Gender Field Advisor. Därför ger 

rapporten, likt tidigare nämnda artikeln av Olsson i NBG08, en mycket bra överblick av 

de tidiga ansatserna och problemen, samt de rekommendationer som gjordes då.33  

 En viktig poäng som Egnell et al. förklarar, är att de finns några centrala debatter 

kring implementeringen av genusperspektivet och 1325. Ett område som har varit 

föremål för debatt om implementeringen av 1325, är huruvida strategier för att arbeta 

inom organisationer är mer eller mindre effektiva än aktivism och påtryckningar utifrån. 

Egnell et als. undersökning visar hur en strategi om förändring inifrån, med ett begränsat 

förhållningssätt, har fungerat. Författarna menar dock att detta inte ska ses som en 

rekommendation, eller en modell som passar alla och alltid fungerar, snarare att det är ett 

                                                                                                                                            
 
31 Att samverka kring 1325 : samverkansmöjligheter mellan svenska civila och militära aktörer i 
internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325 : inkluderar presentation av 
samverkansdoktrin för implementering av resolution 1325 i fält / Sophia Ivarsson och Lina Edmark, 2007, 
försvarshögskolan, 2007. 
32 Andreassen, Birgith, Olsson, Louise & Tejpar, Johan, Operational effectiveness and UN resolution 
1325: practices and lessons from Afghanistan, Defence Analysis, Swedish Defence Research Agency 
(FOI), Stockholm, 2009. 
33 Andreassen, Olsson, & Tejpar, (FOI), 2009. 
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gott exempel på en strategi som har fungerat för att integrera ett genusperspektiv.34 En 

ytterligare debatt handlar om hur implementeringen motiveras, och kritik har riktats mot 

den svenska modellen att framhålla operationell effektivitet, snarare än kvinnors 

rättigheter. Feministisk kritik har framförts mot den svenska begränsade agendan, den 

anses inte tillräckligt ambitiös och lever inte upp till avsikten med resolution 1325. Egnell 

et al. menar dock att denna kritik kommer utifrån och inte beaktar kulturen och 

motståndet som finns inom organisationen.35 

 En annan pågående diskussion, enligt Egnell et al. handlar om relationen mellan att 

öka rekryteringen av kvinnor och att integrera ett genusperspektiv fullt ut i hela 

organisationen och dess verksamhet. Det är två olika tillvägagångssätt som kan verka 

ömsesidigt stärkande, och på så vis vara avgörande för att främja demokrati och 

mänskliga rättigheter i operationer.36 Egnell et als. undersökning bekräftar också 

Kronsells tidigare slutsats att integrationen av ett genusperspektiv, så kallad Gender 

Mainstreaming, i det svenska fallet varit enklare än Gender Balancing, som innebär att 

sträva efter lika stora delar kvinnor som män i personalen. Närvaron av kvinnokroppen 

verkar således vara mer stötande än integrationen av ett genusperspektiv, trots att 

jämlikhet och demokratisk representation är inneboende värden i de politiska idealen som 

i övrigt anses utmärkande i svensk politik.37  

 Egnell et al. förklarar att den traditionella synen på säkerhet har två övergripande 

problem som gör den problematisk att applicera i samband med genusteori och feminism. 

Det första är att den traditionella synen behandlar militär styrka och makt som separat 

från den politiska nivån och syftet med en militär insats. Det andra problemet är ett 

generellt fokus på materiella frågor och tekniska aspekter. Vilket gör att andra faktorer 

som påverkar operationer, exempelvis moral, kultur, utbildning och doktrin, riskerar att 

inte prioriteras. Egnell et al. förklarade också att den nuvarande strukturen, kulturen och 

gruppsammanhållningen i militären ofta antas vara perfekt lämpad för militära 

operationer, vilket gör organisationen motvillig att förändras. Genom att öka 

rekryteringen av kvinnor utan att förändra strukturerna kommer inte en förändring ske. 

Egnell et al. anser att förändring är nödvändig för att kunna lösa uppgifter med mot fokus 

                                                                                                                                            
 
34 Egnell, et al. 2014, s 6-19. 
35 Egnell, et al. 2014, s 6-19, 73. 
36 Egnell, et al. 2014, s 6-19. 
37 Egnell, et al. 2014, s 121. 
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på skydd av civila och mänsklig säkerhet, som är ett inneboende värde i resolution 

1325.38 

Mot bakgrund av Sveriges feministiska utrikespolitik och den forskning som 

presenterats här, kommer denna studie att fokusera på säkerhet ur ett feministiskt 

perspektiv. Den feministiska teorin om säkerhet som presenteras i nästa kapitel har 

således använts för att ta fram frågor till de intervjuer som genomförts, samt för att 

analysera och diskutera resultaten i undersökningen. 

  

 

                                                                                                                                            
 
38 Egnell, et al. 2014, s 20-43.  
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3 Teori och metod 
Inom forskningsområdet för internationella relationer med fokus på säkerhet, finns det 

olika uppfattningar om säkerhetsbegreppets betydelse. Det vill säga vilka problem eller 

situationer som uppfattas som säkerhetshot och vad, eller vem, som ska ”säkras”. 

Traditionella teoretiker anser generellt att säkerhet är, och bör vara, fokuserat på hot och 

användande av militärt våld, samt att staten är det objekt som ska säkras. Kritiska 

teoretiker å andra sidan har gemensamt att de på något sätt utmanar den traditionella 

synen, exempelvis genom att förklara hur andra faktorer än främmande militär makt kan 

utgöra säkerhetshot, eller hur annat än statens intressen och territorium kan vara det 

primärt skyddsvärda. Feministiska perspektiv på säkerhet räknas också vanligtvis till de 

kritiska teorierna.39 I denna studie används den feministiska säkerhetsteorin för att 

utforma relevanta intervjufrågor samt för att tolka resultaten. Beskrivningen av det 

feministiska perspektivet används också till att ge en teoribaserad kontext, för att skapa 

förståelse för hur Gendercentret utmanar den traditionella synen på krig och konflikter. 

Det första avsnittet i detta kapitel ägnas åt att förklara närmare vad ett feministiskt 

perspektiv på säkerhet innebär i denna studie. I kapitlets andra avsnitt presenteras de 

metodologiska valen för denna studie. Valet att använda kvalitativ metod med tonvikt på 

intervju är baserat på undersökningens syfte, nämligen att lyfta fram Gendercentrets 

upplevelse av sitt arbete för att främja genusperspektivet i militära operationer. För att 

tolka resultaten från intervjuerna har kvalitativ innehållsanalys använts, vilket kommer att 

beskrivas utförligt i sista avsnittet. 

 

3.1 Ett feministiskt perspektiv på säkerhet 
Ett feministiskt perspektiv på säkerhet kan variera något beroende på forskaren. Generellt 

så antar feministiska forskare genus som en central analytisk kategori för att förstå hur 

ojämlika sociala strukturer har en negativ konsekvens för säkerheten hos individer och 

                                                                                                                                            
 
39 För vidare förklaring av teorier om säkerhet och kritiska säkerhetsstudier se exempelvis: Williams, Paul 
(red.), Security studies: an introduction, 2nd ed., Routledge, London, 2013; Peoples, Columba & Vaughan-
Williams, Nick, Critical security studies: an introduction, Second edition., Routledge, Milton Park, 
Abingdon, Oxon, 2015. 



 

 
12 

grupper, särskilt med betoning på genushierarkier.40 Genus är något som kontinuerligt 

konstrueras och reproduceras i mänskliga aktiviteter, relationer och handlingar, i en 

analys handlar det om att fånga och upp och analysera representationer i vardagliga 

processer och uttryck.41 I studien har Laura Sjobergs förklaring av vad genus innebär i 

relation till krig och konflikter, använts som utgångspunkt. Hon förklarar också att 

mänsklig säkerhet är en viktig del av ett feministiskt perspektiv och därför kommer även 

begreppet mänsklig säkerhet förklaras kort.42 

 

3.1.1 Genus i krig och konflikter 
Genus är en nyckelfaktor för att synliggöra hierarkier, men det är även viktigt att se hur 

genus samverkar med andra strukturer så som etnicitet, klass och religion för att belysa 

vad som händer med män och kvinnor i konflikter.43 Den första utgångpunkten i en 

genusanalys, är att biologiskt kön och genus inte är samma sak. Genus är socialt 

konstruerat och beskriver roller och egenskaper som kopplas ihop med vilket biologiskt 

kön någon uppfattas tillhöra. Dessa roller och förväntningar kan skilja sig åt beroende av 

tid, rum och plats. Traditionellt och historiskt sett har en viss uppsättning karaktärsdrag, 

som associerats med maskulinitet, premierats över de som anses kopplade till femininitet. 

Det är denna ordning som benämns genushierarki, vilket innebär att genus inte bara är ett 

sätt att skilja på människor, utan att det är också en maktrelation mellan människor.44  

Enligt Sjoberg berör den mesta av konfliktforskningen inte kvinnor och genus över 

huvud taget. De gånger kvinnors situation lyfts fram är det ofta i egenskap av hjälplösa 

civila eller som ett logistiskt problem med personal inom militären, exempelvis för att 

utrustningen är utformad efter en mans kropp. I många fall så reduceras genus till att vara 

frågor om kvinnor och kvinnlighet.45 Vilket till viss del kan förklaras med att män och det 

manliga perspektivet redan är dominant, och tidigare har fått representera och vara 

                                                                                                                                            
 
40 Tickner, J. Ann, Gendering world politics: issues and approaches in the post-Cold War era, Columbia 
University Press, New York, 2001. s 48; Sjoberg, Laura, Gender, war and conflict, Polity press, 
Cambridge, 2014.s 125; Kronsell, 2012, s 7-14. 
41 Kronsell, Annica, Gender, sex, and the postnational defense: militarism and peacekeeping, Oxford 
University Press, Oxford, 2012, s 7-14. 
42 Sjoberg, 2014. 
43 Sjoberg, 2014, s 3-4. 
44 Sjoberg, 2014, s 5-8. 
45 Sjoberg, 2014, s 3-4. 
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likställt med människa. Således är det kvinnor som helt saknats i diskursen, och det är det 

perspektivet som måste tillföras.46  

Sjoberg menar att det är viktigt att undersöka hur kvinnorna positioneras i 

konflikter och drar främst tre problematiska slutsatser. Den första är att roller som 

kvinnor har i krig ofta minimerats eller osynliggjorts i traditionella ”krigshistorier”. Den 

andra är att kvinnor behandlas annorlunda än män, både i själva kriget och i diskursen 

kring kriget, eftersom den också är genuskodad. Därför är den sista slutsatsen att även när 

kvinnor har samma roller som män så behandlas de olika, vare sig de är soldater, civila 

eller politiska ledare.47  

  Den motsvarande frågan som är relevant för en genusanalys är således vart männen 

befinner sig i konflikten. En aspekt som Sjoberg tar upp till exempel är att män dör i krig. 

De dör som soldater, men även som civila på grund av att de ofta antas vara, eller 

förväxlas med, kombattanter eller soldater. Sjoberg ger exempel där män dödas och 

avrättas i konflikter bara för att de är män. Ett av dessa är från Afghanistan, där en 

amerikansk militär ur artilleriet berättar att han blivit instruerad att alla ”män i militär 

ålder” är acceptabla mål.48  

En särskild typ av maskulinitet som ofta framhävs i relation till militära 

organisationer runt om i världen är beskrivningen av ”just warriors”, där idealtypen 

beskrivs som orädd, modig och rättvis, samt har till uppgift att skydda familj, fosterland 

och civila. Detta narrativ är stark kopplat till hjältemod och nationalism, Sjoberg menar 

också att det är den mest förekommande beskrivningen av militärer. Hypermaskulinitet är 

ett annat begrepp som används ofta av feministiska forskare som studerar militärer och 

konflikter. Det begreppet beskriver en typ av maskulinitet som premierar aggressivitet, 

våld och dominans och ofta är knutet till militariserade miljöer.49  

Två andra relevanta begrepp som Sjoberg förklarar är maskulinisering och 

feminisering. Dessa begrepp är kopplade till genushierarkier i sociala relationer, vilket 

oftast innebär enligt normen att det maskulina premieras över det feminina. Sjoberg 

förklarar att maskuliniseringen således syftar till att etablera en relativ högre position, 

vilket kan ses i en konfliktsituation där det finns en segrare som framställs i maskulina 

                                                                                                                                            
 
46 Sjoberg, 2014, s 56. 
47 Sjoberg, 2014, s 31-50. 
48 Sjoberg, 2014, s 57-61. 
49 Sjoberg, 2014, s 61-63. 
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termer kopplat till dominans. Feminisering av förloraren i samma process innebär således 

porträttering av underkastelse och förtryck av exempelvis stater, grupper eller människor. 

Feminisering av motståndare används därför också som en taktik i krig.50 

Sjoberg förklarar att sexuellt och könsrelaterat våld har existerat och spelat en 

särskild roll i alla kända konflikter i historien, om än i olika utsträckning. Sexuellt våld 

kan bland annat innebära våldtäkt, tvångsäktenskap, prostitution och påtvingade 

graviditeter. Sjobergs utgångspunkt innebär att det inte finns något inneboende hos 

människor som gör att förövare i de flesta fallen är män, eller hos kvinnor som förklarar 

varför de utgör den största andelen offren. Tvärtom menar hon att det har att göra med 

maskuliniteter och processer av feminisering. Hon poängterar dock att kvinnor har 

dokumenterats i flera fall som förövare av sexuellt våld, samt att män utgör en del av 

offren. Sjobergs perspektiv ser våldtäkt i krig som en social process, som fungerar genom 

att en våldtäkt av en man på ett tydligt sätt feminiserar, eller ”avmaskuliniserar” offret. 

En våldtäkt av en kvinna däremot feminiserar den man, eller de män, som inte lyckas 

med uppgiften att skydda henne. Sexuellt våld ställer således ytterligheterna av femininet 

och maskulinitet på sin spets. På så sätt ses våldtäkt i krig som en genusprocess, som ett 

vapen i krig. Sjoberg beskriver det som att de ”goda” männen utplånar de ”onda” männen 

genom en process som tar ut segern på kvinnors kroppar.51 

 Sjoberg förklarar också hur normbrytande genus- och könsidentiteter, alltså de som 

inte faller in i den traditionella uppdelningen av manligt/kvinnligt och man/kvinna, också 

utgör en del av att förstå kopplingen mellan genushierarkier och hur säkerhet uppfattas. 

Krig förstärker och förlitar sig på binära konstruktioner av manligt och kvinnligt, menar 

Sjoberg. Vidare betyder det att när dessa mönster böjs eller bryts i konflikter kopplas det 

till en mer omfattande politisk oordning. Således blir återställandet av den politiska 

ordningen, och säkerheten, kopplat till återställandet av den traditionella dikotomin av 

könsroller. Sjoberg argumenterar därför för att genushierarkier både är en del av orsaken 

till konflikter, och även ett resultat av krig.52  

För att genus ska utgöra en naturlig och viktig del av hur krig analyseras förklarar 

Sjoberg att krig måste ses som ett kontinuum, eftersom nutida tolkningar av vilka som 

slåss, vilket våld som räknas som krig och vilka som är offer, inte tar med i beräkningen 

                                                                                                                                            
 
50 Sjoberg, 2014, s 72-73 (även abu ghraib bild kvinnlig US fångvaktare över irakisk man) 
51 Sjoberg, 2014, s 76-79. 
52 Sjoberg, 2014, s 88-95. (även Pauline Nyiramasuhuko Rwanda, dömd för folkmordsvåldtäkt) 
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grupper och människor som marginaliseras och exkluderas i global politik. Denna 

marginalisering sker ofta i relation till, eller i intersektioner av, etnicitet, klass och/eller 

kön. Därför bör också det strukturella och fysiska våldet före och efter konflikter 

analyseras, samt konsekvenser av kriget som sker i andra delar än på slagfältet av ett 

drabbat samhälle.53 Människor upplevelser av krig är inte heller könsneutrala och detta 

synsätt bör bidra till att bredda analysen, framför allt för att göra människan till det 

främsta objektet för säkerhet.54 

Jämlikhet och fundamentala rättigheter har nekats kvinnor under historiens gång, 

både med hjälp av socialt och fysiskt tvång. Därför är det viktigt att förstå studerandet av 

krig som subjektivt, att det finns mer än en historia att berätta. Sjoberg menar inte att 

subjektivitet är något negativt i sådan forskning, utan att det istället ska ses som ett sätt att 

vara medveten om att teorier om krig har olika perspektiv och politisk i bakgrund.55 Med 

bakgrund av denna motivation finns det ett inneboende värde av att berätta många 

historier ur olika perspektiv. Därför är också denna studie högst relevant för att lyfta fram 

en liten andel personers subjektiva upplevelser av sitt arbete.  

En viktig del av en feministisk analys innebär också att omvärdera traditionella 

betydelser av säkerhetsbegreppet till att fokusera på mänsklig säkerhet. Sjoberg menar 

dock att även förespråkare för mänsklig säkerhet ibland riskerar att se människor som 

könsneutrala, och föreslår därför att det feministiska perspektivet inte förbises i 

diskussionen om mänsklig säkerhet.56 I nästa avsnitt kommer därför begreppet mänsklig 

säkerhet kort att beskrivas. 

 

3.1.2 Mänsklig säkerhet 
I dagens globala samhälle är fattigdom och ojämlikhet mycket verkliga hot mot 

människors liv och hälsa. Hoten mot människors liv idag kommer inte främst från 

främmande stater, utan snarare från staters oförmåga att agera för att skydda sin egen 

befolkning.57 Inbördeskrig och stater som begår övergrepp mot sin egen befolkning är 

också vanligare idag än mellanstatliga krig, vilket kan förklara en ökad normativ 

                                                                                                                                            
 
53 Sjoberg, 2014, s 128-129. 
54 Sjoberg, 2014, s 133-136. 
55 Sjoberg, 2014, s 136-142.  
56 Sjoberg, 2014, s 131-132. 
57 Thomas, Caroline, ”Global Governance, Development and Human Security: Exploring the Links”, Third 
World Quarterly, Vol. 22, No. 2 (Apr., 2001), s 163-164. 
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förändring av vad som tolkas som säkerhetshot, och vad som är skyddsvärt.58 Det 

övergripande syftet med att bevara en stats säkerhet, kan faktiskt beskrivas som att 

skydda dess medborgare.59 

 Den mest välkända definitionen av mänsklig säkerhet introducerades av United 

Nations Development Program, 1994.60 I debatten brukar ofta två olika synsätt från denna 

tidiga definition användas. Det ena är ”frihet från rädsla” och det andra är ”frihet från 

nöd”. Det första antar en smalare agenda och fokuserar främst på skydd från våld och 

övergrepp. Det andra ses om mer inkluderande och progressiv, vilket innefattar värden 

om utveckling och säker tillgång till exempelvis mat, vatten och sjukvård. Det finns dock 

ingen fastställd, eller exakt, definition som varken forskare eller politiker kan enas om.61 

Därför kan det vara en fördel om begreppet huvudsakligen ses som normativt, istället för 

att ha en fastställd definition. Den mest förekommande kritiken mot mänsklig säkerhet är 

således också att det är en säkerhetsteori om allt och inget, beroende på vem forskaren 

är.62 I denna studie används begreppet i sin bredaste form och ses som ett viktigt 

normativt ställningstagande för att människor bör stå i centrum i säkerhetsdiskursen och 

vara det främsta objektet för säkerhet, som ska skyddas från hot mot deras säkerhet och 

hälsa. De säkerhetshot som framställs i diskursen kan vara exempelvis från miljö, 

sjukdomar och katastrofer, i stället för de tidigare traditionellt militära. Även 

terrorattentaten i New York 11 september 2001 ses som ett exempel på nya säkerhetshot i 

diskursen, eftersom den attacken utfördes av icke-statliga aktörer, med icke-militära 

medel mot civila människor.63 

 Ur ett feministiskt perspektiv är det dock problematiskt att anta kategorin människa 

som enda analysnivå, då människa i många fall tidigare varit synonymt med man och ett 

manligt perspektiv. En generalisering av vad det innebär att vara människa, och behöva 

mänsklig säkerhet, belyser inte hur makt distribueras genom flera nivåer i samhället. 

Människor identiteter och deras individuella uppfattningar om vad som utgör ett hot mot 

                                                                                                                                            
 
58 Thomas 2001, s 161; McDonald, Matt, ”Human Security and the Construction of Security”, Global 
Society, 2002, 16:3, s 295. 
59 Axworthy, Lloyd, ”Human Security and Global Governance: Putting People First”, Global Governance, 
Vol. 7, No. 1, 2001, s 19, 22. 
60 United Nations Development Programme, Human Development Report, 1994, New York: Oxford 
University Press, 1994. 
61 Paris, R., ‘Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?’, International Security, 26:2 (2001), s 88-91; 
UNDP, 1994. 
62 Paris, 2001. 
63 McDonald, 2002. 
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deras personliga säkerhet behöver förstås i en social kontext där genus, etnicitet, klass 

och nationalitet interagerar.64 De ”nya” säkerhetshot som räknas som in i diskursen om 

mänsklig säkerhet bör ha flera analysnivåer. Till exempel så drabbas kvinnor och flickor i 

Sydafrika av HIV och AIDS annorlunda än män, på grund av deras sociala, ekonomiska 

och politiska ställning, även av biologiska skäl så som risker förenade med graviditet och 

barnafödande.65 Det är även viktigt att komma ihåg att exempelvis Sydafrikanska kvinnor 

inte är en enhetlig identitetsgrupp, för att inte riskera att falla in i eurocentriska och 

generaliserande slutsatser.66 I denna studie kommer beskrivningar av kvinnors roller och 

säkerhetsbehov därför att uppmärksammas. Positivt ur ett feministiskt perspektiv är 

förklaringar som redogör för att män och kvinnors liv påverkas av flera faktorer, 

inklusive kön. Att främja en säkerhetsagenda som fokuserar på människors skyddsbehov 

och ser fler typer av hot än de traditionellt militära, är också centralt i en feministisk 

analys. Därför kommer analysen fokusera på beskrivningar av roller, skyddsobjekt och 

säkerhetshot. 

  

3.2 Att göra en intervjustudie 
För att undersöka Gendercentrets syn på deras arbete med att integrera ett 

genusperspektiv i Försvarsmakten har en kvalitativ metod med fokus på intervju använts. 

Som vägledning i arbetet med intervjuerna användes Steinar Kvale och Svend 

Brinkmanns bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun”.67 Därefter har Graneheim och 

Lundmans beskrivning av hur en kvalitativ innehållsanalys genomförs använts, för att 

analysera materialet.68 I detta avsnitt motiveras först metodvalet med hänsyn till 

undersökningens syfte, sedan görs relevanta forskningsetiska bedömningar och slutligen 

redovisas hur studien har genomförts steg för steg. 

 Kvale och Brinkmann beskriver att syftet med att genomföra en semistrukturerad 

forskningsintervju är att lyfta fram intervjupersonens beskrivningar av verkligheten. 

                                                                                                                                            
 
64 Bunch, Charlotte “Feminism, peace, human rights and human security”, Canadian Woman Studies. 
Downsview: Fall 2002/Winter 2003. Vol. 22, Iss. 2; Hudson, Heidi” 'Doing' Security As Though Humans 
Matter: A Feminist Perspective on Gender and the Politics of Human Security”, Security Dialogue, 2005. 
65 Hudson, 2005, s 162-163. 
66 Hudson, 2005; Tickner, 2001. 
67 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014. 
68 U.H. Graneheim & B. Lundman, ”Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures 
and measures to achieve trustworthiness”, Nurse Education Today, (2004) 24, s 105-112. 
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Målet är inte att få fram en objektiv sanning, utan att få fram intervjupersonens bild av 

verkligheten utifrån deras perspektiv, därefter kan intervjupersonernas beskrivningar 

tolkas. Kunskap ses således som socialt konstruerad och är en produkt av ett samtal 

mellan intervjuaren och den intervjuade, genom utbyte av frågor och svar. Kvale och 

Brinkmann förklarar också att det inte finns några exakta standarder för hur den 

kvalitativa forskningsintervjun bör genomföras, utan att metoden är beroende av 

forskningsprojektets syfte och ämne.69 Den kunskap som kan utvinnas med hjälp av 

intervjumetod är begränsad eftersom det inte går att presentera några absoluta sanningar, 

eller fakta om verkligheten, resultaten kan bara visa hur informanterna ser på 

verkligheten. 

 Det finns en hel del forskningsetiska bedömningar som är relevanta vid 

genomförandet av en intervjustudie. Intervjuaren har rollen att efter intervjun tolka och 

rapportera om det som intervjupersonen har sagt. Syftet i en forskningsintervju är inte att 

försöka överbygga denna maktobalans, snarare att vara medveten om den, och på vilket 

sätt den påverkar den kunskap som produceras.70  

 Det är även viktigt att göra flera andra etiska överväganden vid en intervju. Kvale 

och Brinkmann tar i huvudsak upp fyra områden som bör diskuteras vid en 

forskningsintervju, dessa är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll.71 Dessa har hanterats genom att först informera intervjupersonerna om 

forskningsprojektet och vem som genomför studien, alltså anledningen är att skriva en 

kandidatuppsats inom ramen för en utbildning på Lunds Universitet, i syfte lyfta fram 

Gendercentrets syn på genus i relation till säkerhetsarbete. Informanterna tillfrågats via 

mejl om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju och frågorna har då bifogats, så de 

dels enklare kan ta ställning till om det är frågor de vill besvara, dels så de får möjlighet 

att förbereda sig.72 Verksamhetschefen har också kontaktats, och fått ta del av frågorna, 

tillåtelse har därigenom också fåtts att genomföra intervjuerna med dennes personal. Vid 

själva intervjutillfället förklarades syftet med intervjuerna igen för informanterna, hur 

materialet kommer att användas samt att de när som helst kan avbryta eller be att få 

stryka delar av intervjun. De informerades även om att de kommer att avpersonifieras i 

                                                                                                                                            
 
69 Kvale & Brinkmann, 2014, s 18-34. 
70 Kvale & Brinkmann, 2014, s 51-53. 
71 Kvale & Brinkmann, 2014, s 105. 
72 Se Bilaga 1: Frågor 
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själva undersökningen, men då det är en förhållandevis liten arbetsplats kan de ändå 

komma att identifieras, samt att någon kan begära ut de transkriberade intervjuerna. 

Vilket innebär att de inte kan garanteras konfidentialitet. Ingen av informanterna såg detta 

som ett problem och samtliga gick med på att det gick bra att återkomma med eventuella 

frågor. De frågor som har ställts är också formulerade på så sätt att de inte avser att 

undersöka informanternas privata, eller känsliga, upplevelser utan för att de ska få 

beskriva sin syn på genus och säkerhet med utgångspunkt i sin yrkesroll på 

Gendercentret.  

 När frågorna har formulerats har det funnits en medvetenhet om att Gendercentret 

är en relativ ung del av myndigheten Försvarsmakten och är därför känsliga för negativ 

kritik. Eftersom syftet med studien varken är att ifrågasätta eller utvärdera deras arbete, 

har det inte heller varit nödvändigt att ställa frågor som kunde vara känsliga för 

informanterna att besvara av den anledningen. Genom dessa åtgärder har sedermera 

risken för negativa konsekvenser för informanterna minimerats. Den fjärde etiska frågan 

som Kvale och Brinkmann tar upp handlar om forskarens roll. Vilket innebär att 

undersökningen och kunskapen som produceras är mycket beroende av forskaren och de 

frågor som denne ställer.73 Frågorna i denna studie är utformade med hänsyn till 

undersökningens syfte och teori, men baseras även på forskarens förförståelse för ämnet. 

  I denna studie har tre personer som är anställda på Gendercentret intervjuats. 

Urvalet av informanter baseras på att det dels är en relativt liten arbetsplats med ungefär 

15 personer, vilket gör att tre anses tillräckligt för att få en bra bild av informanternas syn 

på sitt arbete. Gendercentret har också en hög arbetsbelastning och det var tre personer 

som hade möjlighet att ställa upp. Två av intervjuerna genomfördes den 22 april 2015 i 

Gendercentrets lokaler, och varade i 28 respektive 23 minuter. Den andra intervjun 

genomfördes på engelska, till skillnad från de andra som genomfördes på svenska. Den 

tredje intervjun genomfördes i en bil, på en parkering, på morgonen dagen därpå och 

varade i 27 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och 

transkriberades sedan på dator. 

 

 

 

                                                                                                                                            
 
73 Kvale & Brinkmann, 2014, s 105. 
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3.2.1  Innehållsanalys av intervjudata 
Graneheim och Lundman beskriver att vid genomförandet av en kvalitativ 

innehållsanalys av intervjuer, finns det alltid utrymme för flera betydelser och tolkningar. 

I syfte att göra resultatet tillförlitligt och överskådligt redogör författarna för innebörden 

av relevanta begrepp och beskriver stegvis hur en analys genomförs.74 

 Inledningsvis delas texten upp i meningsbärande enheter, som kan vara en enstaka 

mening eller ett stycke. De meningsbärande enheterna väljs ut med hänsyn till studien 

huvudsyfte och frågeställning. Sedan förkortas en sådan meningsenhet till vad som 

benämns ”kondenserad meningsenhet” (Se Tabell 1), vilket innebär att kärnan i meningen 

plockas ut. I nästa steg förses dessa med en kod som representerar kärnan, eller 

betydelsen, ur meningen. Koder kan således fungera som verktyg för att se 

meningsenheterna på nya sätt, och därigenom koppla samman dessa. Därefter skapas 

teman. Ett tema kan ses som ett utryck för betydelsen av innehållet. Eftersom all data har 

flera betydelser, och människors upplevelser sällan är tydligt uppdelade i kategorier, är 

dessa teman inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande. En kod eller kondenserad 

meningsenhet kan därför passa in i flera teman. För att uppfylla kravet på trovärdighet är 

det viktigt att de data som presenteras är relevant för studiens syfte, det vill säga att all 

relevant data behandlas i undersökningen och att irrelevant data utesluts.75 

 I första steget har de transkriberade intervjuerna lästs igenom flera gånger för att 

plocka ut meningsbärande enheter, som sedan har kondenserats. I nästa steg har dessa 

kodats med ord och meningar som framstår som centrala. Det arbetssättet resulterade i 11 

koder, vissa koder har framkommit ur väldigt få meningsenheter, medan andra har 

framkommit i många. I sista steget har sedan dessa koder parats ihop och omvandlats till 

fyra övergripande teman. För att tydligt demonstrera innehållsanalysen praktiska 

tillvägagångssätt illustreras nedan ett exempel, tabell 1, från bearbetningen av de 

intervjudata som samlats in. 

 Det första temat som kommer att presenteras i efterföljande kapitel är 

”Gendercentrets verksamhet”. I detta tema ingår två så kallade koder, varav det första är 

utbildning och den andra är internationell profil. Under detta tema kommer även 

styrdokumenten för de fyra kurser som ges på Gendercentret att presenteras, eftersom de 

                                                                                                                                            
 
74 Graneheim & Lundman, 2004. 
75 Graneheim & Lundman, 2004. 
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passar naturligt ihop med utbildning. Sedan redovisas ”Genderperspektivet i operationer” 

och de koder som slagit samman där är ”Vad är ”gender” perspektivet” och ”Operationell 

effektivitet”. Under temat ”Uppgifter och Säkerhet” ingår koderna, ”deltagande”, 

”skydd”, ”förebyggande” samt ”vems säkerhet/vad är säkerhet”. Slutligen kommer temat 

”Genusmedveten organisation” att presenteras, i det kapitlet ingår koderna 

“jämställdhet”, ”positiva tecken” och ”utmaningar”. Eftersom människor sällan uttrycker 

sig i strikta teman eller format, kan i vissa fall meningsenheter falla in under mer än ett 

tema, eller redovisas i ett annat tema för att få logisk följd i texten. 

 

Tabell 1: Exempel innehållsanalys 

Meningsbärande enhet        Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Tema 

det är i sig själv liksom och så en fråga 
om makt för ska nån annan släppas upp 
så innebär det kanske okej, då riskerar 
jag att förlora min makt eller mina 
möjligheter till vidareutveckling och då 
vill man väl kanske inte ha en ökad 
konkurrens där 

Att släppa in fler kvinnor 
verkar vara ett problem, då det 
handlar om att släppa ifrån sig 
makt och få ökad konkurrens. 
 

Jämställdhet Genusmedveten 
organisation 

vet vi att det finns mycket sexuellt våld, 
vilket det finns i stort sett alla konflikter 
idag, som det liksom det finns alltid mer 
eller mindre nån form av sexuellt våld i 
ett samhälle men det ökar, ofta 
dramatiskt, i konflikter och vi blir allt 
bättre på att se och kunna liksom 
inhämta un, kunskap om hur ska man 
kunna hantera detta, och då har vi en 
uppgift att göra 

Det finns en vetskap om att 
sexuellt våld i ett samhälle 
ökar dramatiskt i konflikter, 
och kunskap om människor 
behövs för att lösa en sådan 
uppgift. 

Skydd  Uppgifter och 
säkerhet 

det finns ju ganska mycket teorier på att 
om man involverar kvinnor i 
fredsprocesser och man har fler kvinnor 
i exempelvis parlamentet så kommer det 
att leda till en fastare fred och mer 
varaktig fred och det är ju omöjligt att 
mäta eftersom det aldrig har hänt, 

Det finns en förhoppning om 
att kvinnors deltagande vid 
fredsprocesser kan bidra till en 
mer varaktig fred. 
 

Deltagande Uppgifter och 
säkerhet 

I mean the whole practical checklist that 
do things this way, do not do this that 
way, but then we are not totally there 
with a gender perspective that we have 
identified every single situation that and 
best way to act in that situation in all the 
possible a parts of the world, and then 
when you are actually educating 
someone to use a gender perspective and 
to understand what it means deeply so 
that you can really be creative with it 

Genusperspektivet är inte att 
lära människor exakt hur de 
ska handla i varje given 
situation, utan det handlar om 
att skapa en djupare förståelse 
och kompetens. 

Utbildning Gendercentrets 
verksamhet 
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4 Gendercentrets Verksamhet 
I detta kapitel börjar själva undersökningen. Denna studie syftar till att undersöka 

Gendercentrets syn på genusperspektivet. Frågeställningarna som kommer besvaras är 

hur Gendercentret betraktar genusperspektivet roll i militära operationer? Samt hur 

Gendercentrets syn kan tolkas ur ett feministiskt perspektiv på säkerhet? I detta kapitel 

kommer det första temat om Gendercentrets verksamhet att presenteras. Först kommer de 

olika utbildningarna som ges på centret att beskrivas baserat på innehållet i de ”Course 

Control Documents”, som angetts i primärmaterialet. Sedan analyseras dessa i relation till 

informanternas syn på utbildningarna och centrets internationella prägel. 

Kursbeskrivningarna bör inte ses som en bakgrund, utan snarare som ett resultat av 

Gendercentrets syn på genusperspektivet. Den bild som framträder i informanternas 

beskrivningar visar hur deras tolkning av genusperspektivet format kursmålen. 

 

4.1 Kursinnehåll 
Genomgående anges Nato Bi-SC Directive 40-176 och UNSCR 132577, samt efterföljande 

resolutioner som styrande dokument för utbildningarna. Sedan tillkommer även andra 

relevanta FN konventioner, Nato policydokument, handböcker osv.78 De olika kurserna 

riktar sig mot personal och ledarskap på olika nivåer i en organisation. I följande stycken 

har kursernas innehåll och mål sammanfattats kort för att ge en överblick av 

verksamheten. 

 

4.1.1 Gender Field Advisor Course 
”Gender Field Advisor Course” är en utbildning som riktar sig mot personer som ska 

tjänstgöra i militära operationer som genusrådgivare. Enligt kursplanen för Gender Field 

Advisor kursen ska rådgivaren fungera som ett verktyg för att ge råd åt befälhavaren i en 

militär operation så att denne på bästa sätt kan integrera genusperspektivet på alla nivåer i 

insatsen, i frågor som rör aktiviteter som kan bidra till att förbättra operationens 
                                                                                                                                            
 
76 Bi.SC Directive 40-1, ”Integrating UNSCR 1325 and gender perspectives in the NATO command 
structure including measures for protection during armed conflict”, TT 20742, September 2009, North 
Atlantic Treaty Organization. 
77 UN doc. S/RES/1325 (31 October 2000); UNSCR 1820 (2007); UNSCR 1888-1889 (2010); 1960 (2010); 
UNSCR 2106 (2013); UNSCR 2122 (2013). 
78 Se bilaga 2 för kursreferenser.  



 

 
23 

effektivitet. Rådgivaren ska besitta expertis och kunskap om metod, ramverk och bästa 

praxis som är avgörande för att nå bästa resultat. Kursen genomförs på engelska under 12 

dagar på Livgardet och ingen del av kursen är hemlig. Kursen riktar sig mot deltagare 

som ska inneha rollen som Gender Field Advisor i en militär operation. 

Undervisningsmomenten kan vara bland annat föreläsningar, seminarier och fallstudier. 

Deltagarna kan ha olika erfarenhet, militär eller civil bakgrund och representera olika 

nivåer; politisk, strategisk, operationell eller taktisk. Kursen har fem övergripande mål 

som kommer att beskrivas nedan. 

 Första målet på kursen är att ha god kunskap och kännedom om de internationella 

ramverk, policys och riktlinjer som finns i fråga om genus. Dessa inkluderar bland annat 

FN:s resolutioner om kvinnor fred och säkerhet, FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter, internationell humanitär lag, Geneve konventionerna och ”Responsibility to 

Protect”, även relevanta direktiv för insatser inom Nato, EU, AU och OSCE. I syfte att 

förklara skillnader mellan dessa ramverk, när och hur de är applicerbara, samt motivera 

behovet av ett genusperspektiv i verksamheten. 

 Den andra delen av kursen handlar om att ge råd för att praktisk implementera 

genusperspektivet i verksamheten och aktiviteter på alla nivåer (strategisk-operativ-

taktisk). Perspektivet ska integreras i planering, genomförande och utvärdering av 

operationer. Rådgivaren ska ha god kommunikation och samarbete med alla sektioner för 

att underlätta och stötta dess personal i att integrera genusperspektivet i sitt vardagliga 

arbete.  

 Tredje delen handlar om att göra genusanalyser i operationsområdet. Då ingår att 

samla in data, analysera denna med hänsyn till effekt och påverkan i förhållande till olika 

målgrupper. I detta mål ingår även att uppdatera exempelvis genderannex i en 

operationsorder, kunna göra relevanta och lämpliga förändringar i arbetsordningen för en 

operation och skriva in genus som en del i andra för operationen styrande dokument. 

Rådgivaren ska också tillse att genusperspektivet inkorporeras i rapportering, i enlighet 

med operationens arbetsordning. Denne ska också kunna utvärdera och mäta effekter, 

samt på ett korrekt sätt rapportera och återge erfarenheter. 

 Det fjärde målet som anges är att eleven ska kunna avgöra när, och hur, kontakt tas 

med relevanta icke-statliga eller internationella organisationer. En rådgivare ska även ha 

förståelse för vilka utmaningar som kan finnas vid samverkan med lokala 

säkerhetsstyrkor och civilbefolkning. Deltagaren bör även ha god förståelse för 



 

 
24 

interkulturell kommunikation och beakta kulturella värderingar i samhället. Denne ska 

också tillse att kontakt tas med relevanta nyckelaktörer som är både män och kvinnor. 

 Det sista målet som anges för Gender Field Advisor kursen är att analysera och 

mildra konflikt relaterat sexuellt våld. Genom att analysera det sexuella våldets påverkan 

på den aktuella operationen och hantera, eller förhindra, i enlighet med existerande 

mandat för operationen.  

 

4.1.2 Gender Training of Trainers Course 
”Gender Training of Trainers” syftar till att förbereda instruktörer inom olika grenar och 

sektioner att planera och utföra utbildning i genusperspektiv i militära operationer av 

personal i den egna enheten inför insats.  

 Det första målet är att kunna redogöra för vad genus innebär och då hänvisa till 

relevant referensmaterial och definitioner, samt använda dessa i olika kontext och 

situationer. De ska även vara medvetna om vilka hinder och förutfattade meningar som 

finns för att kunna överbrygga och utmana dessa. Eleverna ska även förstå och redogöra 

för innebörden av tillämpliga regelverk och ha kunskap om resolutioner om kvinnor fred 

och säkerhet, mänskliga rättigheter, FN mandat, konventioner och olika direktiv. 

Eleverna ska även ha förståelse för den egna och andras kulturer och kommunikation för 

att nå bästa effekt vid utbildandet av andra. 

 Det andra läromålet är att kunna planera, genomföra och utvärdera utbildning av 

personal. De bör redogöra för skillnader i utbildning innan och under insats, samt ha god 

kännedom om den militära strukturen. Dessutom bör de anpassa sig till olika miljöer och 

publik när de genomför utbildningar för att få bästa effekt, samt beakta olika behov och 

regler som gäller i en specifik operation. 

 Den tredje punkten fokuserar på elevernas genomförande som lärare och fokuserar 

på att de ska använda sig av olika metoder och övningar beroende på situation och publik. 

Detta lärs ut genom exempelvis rollspelsövningar och denna del har många praktiska 

moment med fokus på att lära ut vad genus är och hur det används till andra. Eleverna ska 

även använda relevanta argument för att förklara och skapa förståelse för vikten av att 

arbeta med ett genusperspektiv. I det momentet ingår också att lära sig hantera 

härskartekniker och motstånd. De ska även kunna effektivt förbereda och ge 

presentationer i en internationell kontext.  

 Den fjärde punkten handlar om att utvärdera ta emot feedback i syfte om att 
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förbättra målen så bästa möjliga effekt kan uppnås. Efter det kommer en punkt som i 

nuläget bara är en rubrik, då kursen fortfarande är ”under konstruktion”, som handlar om 

att mildra sexuellt och könsrelaterat våld. 

 

4.1.3 Gender Key Leader Seminar 
”Gender Key Leader Seminar” fokuserar på hur integrationen av genusperspektivet kan 

bidra till att öka framgångarna inom övergripande mål på politisk, militär, strategisk nivå, 

samt även operationella mål. Seminariet sträcker sig över två dagar och genomförs på 

försvarshögskolan eller Livgardet. Deltagarna är typiskt högre kvalificerad militär 

personal på ledarskapspositioner i organisationer eller civila ledare på motsvarande nivå, 

så som ambassadörer. Seminariet har tre övergripande mål. 

 Först ska deltagarna uppnå en förståelse för hur genusperspektivet kan användas 

som ett operationellt verktyg för att öka insatsens effektivitet. Detta kan göras genom att 

öka antalet kvinnor i den egna operationen för att förbättra kapaciteten. Deltagarna 

behöver också få förståelse för varför ”gender mainstreaming” ökar effekten och hur 

deltagande av kvinnor i fredsprocessen kan bidra till att skapa en mer långvarig stabilitet. 

 Den andra delen av seminariet ägnas åt att befälhavaren ska kunna hjälpa personal 

och enheter att integrera genusperspektivet i vardaglig verksamhet, samt ta ansvar för att 

tillse detta i planering, genomförande och utvärdering. Detta genom att ha kunskap om 

relevanta styrdokument och rådgöra med sin genusrådgivare regelbundet. 

 Det tredje målet med seminariet är att få en förmåga att använda ett inkluderande 

genusperspektiv vid samverkan med yttre aktörer i operationsområdet. Då ingår även att 

se till att lokala säkerhetsstyrkor följer direktiven i 1325 och efterföljande resolutioner 

samt i de fall det inträffar, hantera sexuellt och könsrelaterat våld, både inom de egna 

styrkorna och bland civilbefolkningen. 

 

4.1.4 Gender Commanding Officer Seminar 
”Gender Commanding Officer Seminar” riktar sig mot befälhavare och stabschefer för att 

analysera hur ett genusperspektiv kan integreras på operationell och taktisk nivå. 

Seminariet sträcker dig över tre dagar och genomförs på Livgardet. 

 Det första målet handlar om internationellt regelverk för genusperspektiv i militära 

operationer, deltagarna ska då förklara dessa, hänvisa korrekt samt argumentera för 

behovet av implementering. 
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 Det andra området berör förståelse och förmåga att förklara genusperspektivet som 

ett operationellt verktyg och hur det kan förbättra resultat och effekt av operationer, 

genom att ge exempel och dela egna erfarenheter. 

 Förmåga att integrera genusperspektivet med hjälp av rådgivare på olika nivåer är 

det tredje målet. Deltagarna ska då visa vilja att ta ansvar, kunna söka rådgivning och 

stötta personal och enheter med integrationen av genusperspektivet i det vardagliga 

arbetet. 

 Det sista området som berörd är förmågan att på lämpligt sätt bemöta konflikt 

relatera sexuellt våld när det utgör ett hot mot civilbefolkningen samt förebygga sexuell 

exploatering och utnyttjande. 

 

4.2 Gendercentrets syn på kurserna 
Ovan har kursmål och innehåll redovisats. Generellt visar kurserna samma tolkning av 

redovisat regelverk, kursernas fokus ger också en enhetlig bild av genusperspektivet i 

konflikter. Däremot riktar sig kurserna mot deltagare på olika nivåer och med olika roller 

i organisationen. I detta avsnitt kommer informanternas perspektiv att presenteras. 

 Samtliga informanter beskriver också Gendercentrets verksamhet som mycket 

internationell, med särskilt stort fokus mot Nato. Informant C utvecklar kopplingen till 

Nato genom beskriva centrets roll som ”department head” för Nato gällande Gender, 

vilket innebär att de i princip styr integreringen av Gender i utbildningar och övningar: 

 

Vårt fokus är mycket internationellt att det stödjer mer FN så att vi ser till att det 

som vi gör ligger i linje med resolutionerna 1325 och dom som följande där, i det 

paraplyet ,och att Natos direktiv för det är ju ändå vi då i vår roll som department 

head som då är den mer eller mindre styr utbildningar och träning och så övningar 

och så ska se ut inom Nato. Informant C  

 

Informant C förklarar att målet är att få genomslagskraft för dessa frågor, nationellt men 

även internationellt, samt att allt arbete ligger i linje med resolutionerna 1325. Detta syns 

även tydligt i kursmålen för utbildningarna där FN:s resolutioner och Natos direktiv för 

att inkorporera genusperspektivet i operationer anges som styrdokument. Informant C 

förklarar vidare att även om Sverige inte är medlem i Nato, och därför inte är tvingade att 

lyda dess direktiv nationellt, så deltar Sverige ofta i Natoledda operationer och övningar. 
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Gendercentret beskrivs av Informant C som en remissinstans åt Nato, och tar även fram 

allt underlag till insatsförberedande utbildningar, gällande Gender. 

Alla tre informanterna påtalar även att all verksamhet och alla lärdomar särskilt kommer 

till nytta för svenska Försvarsmakten. Informant B tillägger att eftersom Sverige är den 

största bidragsgivaren och Gendercentret ligger i Sverige, hålls även särskilda 

utbildningar för svenska trupper där. Denne menar även att de utbildningar som 

genomförs särskilt inom svenska försvaret, kan komma att spridas till andra nordiska 

länder: 

 

If we make a really good product that product will then be the kind of product that 

can be easily transferred to other Nordic countries. Informant B 

 

Informant B beskriver också att centret har studenter, både från de Nordiska länderna, 

men även internationella studenter från hela världen. Vidare menar denne att 

Gendercentret arbetar med fokus på Nato och Norden, men ur ett globalt perspektiv är 

centret i princip den enda aktören inom militären som arbetar med dessa frågor och 

utbildningar. 

 

I guess we are not even seeing ourselves as a Nordic, or Nato, but a little bit more 

as a global actor actually pretty much the only actor in the military side.  

Informant B 

 

Informant B nämner att varken Sverige eller Finland bidrar med särskilt mycket trupper 

till FN:s fredsbevarande operationer. I sammanhanget tolkas det som att centrets 

verksamhet ändå är ett bra sätt att bidra, då personal från stora truppbidragande länder, så 

som Pakistan, gästar kurserna.  

Informant A beskriver att centrets verksamhet innebär att ta fram både 

utbildningspaket, utvärderingskoncept för genus i militära operationer och de har även 

nyligen gett ut en publikation som heter ”Whose Security?” med praktiska exempel av 

genusperspektivet i militära operationer, för att sprida lärdomar och ge faktiska exempel 

på när genus använts, eller borde använts i operationer. Informant B framhåller också att 

det allra största bidraget från centret, är att de skapar en samlad kunskapsdatabas, med 

färdigheter och erfarenheter från insatser. 

Informant C förklara att Gender ska integreras genomgående i all verksamhet, inte 
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som ett särskilt koncept. Vidare beskriver även informant A att centret jobbar med hur 

genus integreras på bästa sätt i utbildningar, i all planering, samt att genusperspektivet 

inkluderas i styrdokument. Informant B menar att fokus för centret är just att utbilda 

nyckelpersonal, som sedan kan utföra jobbet när de återvänder till sina hemländer. Vidare 

handlar utbildningen i genusperspektivet inte om att lära människor exakt hur de ska 

handla i varje given situation, utan det handlar om att skapa en djupare förståelse och 

kunskap: 

 

We are not totally there with a gender perspective, that we have identified every 

single situation that and best way to act in that situation in all the possible a parts of 

the world. Informant B 

 

På grund av detta menar även Informant B att kurserna skiljer sig från militärens vanliga 

utbildningar, där målet är att lära ut mer precisa och praktiska kunskaper som används i 

givna situationer. I stället handlar det om att initiera en tankeprocess som eleverna kan 

fortsätta när de lämnat kursen, där kompetens och kreativitet är det faktiska målet. Denne 

framhåller dock att utbildningar innehåller praktiska moment och checklistor, vilket gör 

det till en spännande utmaning att hålla i dessa kurser. 

 Det som informanterna och kurserna ger utryck för verkar vara en väldigt ambitiös 

agenda där genus inte ses som ett komplement, eller ett sidospår, utan en självklar del av 

hur konflikter analyseras i militära operationer. Ur ett feministiskt perspektiv på säkerhet 

är det ett mycket viktigt arbete för att konflikter ska kunna lösas på ett sätt som 

respekterar allas lika värde och rättigheter. I Gender Field Advisor kursen, ingår även 

vikten av kommunikation med hänsyn till och respekt för lokal kultur, alltså hur mäns 

och kvinnors situation påverkas av fler faktorer än bara kön. I den kursen poängteras 

också vikten av uppgifter kopplade till mandat, vilket exempelvis framhålls tydligt i det 

sista målet om att mildra konflikt relaterat sexuellt våld. För även om kursen lär ut 

strategier, måste de vara tillämpliga inom gällande mandat och uppdrag för respektive 

enhet. Vilket också framhålls av informant A som beskriver att allt militären gör handlar 

om att lösa de uppgifter som de tilldelats i en operation. Dock är läromålet om sexuellt 

och könsrelaterat våld det som beskrivs minst utförligt, så det går inte att dra några 

ytterligare slutsatser om vad som ingår i den utbildningspunkten i kurserna. 

 En annan mycket viktig sak framkommer i kursplanen om seminariet för högre 

ledare, nämligen att ta ansvar och förebygga sexuellt och könsrelaterat våld som begås av 
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egna styrkor mot lokalbefolkningen, eller inom egna styrkor. I GToT framkommer det 

också en tydlig medvetenhet om att det finns motstånd mot genusperspektivets vikt i 

operationer, som därför får instruktörerna lära sig att hantera detta för att kunna 

genomföra sina utbildningar.  
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5 Genderperspektivet i operationer 
De kurser som hålls på Gendercentret syftar till att lära ut hur ett genusperspektiv kan 

användas i militära operationer. Detta kapitel kommer att ägnas åt att presentera närmare 

vad genusperspektivet innebär ur informanternas synvinkel, då även deras syn på vad 

”operationell effektivitet” innebär. Några praktiska exempel ur boken ”Whose Security” 

kommer även att diskuteras för att exemplifiera när genus har använts i militära 

operationer. Slutligen kommer användandet av engelska ordet ”gender” i det vardagliga 

språket i stället för svenska genus, diskuteras. Att gender används vardagligt märktes 

exempelvis i radioprogrammet P1 konflikt, då feminism som vapen diskuterade. Även i 

de två intervjuer som genomfördes på svenska använde informanterna oftare gender än 

genus.79 

 

5.1 Operationalisering av genusperspektivet  
Detta avsnitt kommer att ägnas till informanternas förklaring av vad genusperspektivet 

innebär i insatser, samt hur det operationaliseras. 

Till att börja med så förklarar informant A att ett genusperspektiv inom militären 

handlar om att integrera genus som en faktor på alla nivåer, i planering, utförande och 

utvärdering. Allt ifrån när en operationsorder skrivs, till att exempelvis tolka 

underrättelseinformation, samt hur den inhämtas. Det kan även handla taktiskt 

uppträdande, vilka vägar som patrulleras och vilka effekter det får hos lokalbefolkningen. 

Informant A förklarar att genusperspektivet handlar om att se direkta eller indirekta 

effekter för lokalbefolkningen. Vidare då att se hur män, kvinnor, pojkar och flickor 

drabbas olika av konflikter och hur de drabbas olika av militära operationer: 

 

Gender perspektivet bygger ju alltid på vilka direkta eller indirekta effekter, du får 

på lokalbefolkningen. Informant A 

 

Informant C beskriver att vid informationsinhämtning undersöks även män och kvinnors 

roller med hänsyn till flera faktorer, så som etnicitet och ålder, samt vad dessa faktorer 

har för betydelse för deras situation. Sedan används den kunskapen som ett slags 
                                                                                                                                            
 
79 ”Är feminism ett vapen?” P1 Konflikt, 2015. 
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”grunddata” för all vidare planering. Genusanalysen är nödvändigt för att på ett 

strukturerat sätt kunna söka information och dra riktiga slutsatser vid en insats, menar 

informant C. Informant A poängterar att om inte genus används som ett perspektiv 

riskerar lokalbefolkningen att ses som en homogen massa med samma förutsättningar och 

säkerhetsbehov, vilket kan leda till felaktiga antaganden. En genusanalys behövs också 

för att få en nyanserad bild av kvinnors roll och situation, för att inte göra generaliserande 

och felaktiga antaganden: 

 

Kvinnor är mammor så dom är hemma och män är, män är ute och arbetar, och 

verkligen göra såna antaganden som vi faktiskt har gjort i Afghanistan så kommer 

de bli en så kommer vi misslyckas med vår uppgift att skydda befolkningen. 

Informant A 

 

Informant A förklarar också att även om kvinnors bristande rättigheter i ett 

operationsområde innebär risker att bli utsatt för könsstympning eller sexuellt våld, 

betyder inte det att det inte finns några inflytelserika ledare som är kvinnor eller viktiga 

kvinnoorganisationer. För att kunna försvara människor, måste det finnas kunskap om 

vad de gör, vart de är och vilka som kan hjälpa dig, menar informant A. Informant C 

framhåller att militärer kan göra detta genom sina välstrukturerade arbetsmetoder: 

 

Vi med vårt ganska konstruktiva bra sätt att ha information, 

underrättelseinhämtning så kommer vi att kunna lokalisera vart det finns kvinnliga 

ledare, hitta och samverka med kvinnoorganisationer och liknande och se till 

försöka liksom hitta att liksom vilka är det vi ska stödja och hur ska vi kunna stödja 

dom. Informant C 

 

Genusperspektivet är ett verktyg som kan användas av personal till att förbättra förmågan 

och kompetensen inom sitt område, ett förhållningssätt som bidrar till att göra ett bättre 

arbete, beskriver Informant C. Det handlar om att ge de som är bäst inom sitt område 

ytterligare ett verktyg för att de ska kunna göra ett ännu bättre jobb. Gender rådgivaren 

ger råd på högre nivå, men det som kallas för Gender Focal Points är de som inom varje 

avdelning har utökad kunskap och ser till att arbetet genomförs.  
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Att införa ett genusperspektiv det är ju liksom ingen hjärnforskning, det är ingen 

större hightech och det kostar ingenting egentligen, det är ett sätt att tänka, ett 

mindset ett sätt att förhålla sig och få en.. utöka kompetens inom sina egna, eller 

sin all, redan, det ämnet eller område där man ja, man arbetar att det är det man 

utvecklar och blir bättre genom att ytterligare en pusselbit till sitt förfogande. 

Informant C 

 

Tidigare har i vissa fall information inhämtas av exempelvis flickor, men det har inte 

varit strukturerat, eller planerat, utan snarare ad hoc lösningar. Detta är inte samma sak 

som att genomföra strukturerade analyser om könsroller i ett område och vad det innebär 

för säkerhetsarbetet, förklarar informant C. Att förhindra och bekämpa sexuellt våld kan 

verka som en självklar och naturlig del i en insats, men det fungerar inte så väl som det 

borde, menar informant C, och därför behövs mer specifika och detaljerade mandat och 

uppgifter.  

Informant B beskriver att för att ha bästa möjliga organisation behövs människor 

med olika idéer, perspektiv och bakgrund för att få en så kreativ blandning av personal 

som möjligt. Informant A anser inte heller att den ”operativa effekten” är den enda 

anledningen till att genus i konflikter är viktigt. Informant C förklarar att 

”nyttoperspektivet” för försvarsmakten också är viktigt del av agendan, vill 

Försvarsmakten ha den bästa personalen är det inte logiskt att välja från hälften av 

befolkningen, som gjorts tidigare genom värnpliktssystemet. Denne framhåller också att 

genusperspektivet är viktigt för allas lika möjligheter, men att för just Gendercentret är 

det den operativa förmågan i centrum. 

 Informant A förklarar att om inte genus används aktivt som en analytisk kategori 

för att stärka den operativa förmågan, kommer informationsläge och rapporter inte ge en 

korrekt civillägesbild: 

 

Så kommer vi misslyckas med vår uppgift att skydda befolkningen och vi kommer 

också få sämre informationsläge in till oss själva och vi kommer också få sämre 

rapporter och all, asså vi kommer ju inte få en civillägesbild som stämmer överens 

med situationen så där är det väl en väldigt enkelt att se konsekvenserna. 

Informant A 
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Informant A menar att processen har gynnats av att motivera genusperspektivet med 

operationell effektivitet, också av att många som tjänstgjort utomlands sett effekterna och 

därigenom fått en förståelse. Denne menar också att det verkat enklare för militär 

personal att förstå konceptet när det appliceras genom att hjälpa kvinnor i länder långt 

borta, vilket också informant B anser. Operationell effektivitet är det bästa 

”säljverktyget” när det kommer till militären, enligt informant B:s erfarenhet. Denne 

menar vidare att militärer verkar kunna acceptera genderperspektivet som ett verktyg för 

att kunna få rätt information om läget i ett område: 

 

I think the punch line that we still use a lot, and Nato use a lot, is the operational 

tool, that a cause in order to make any operation effective, you have to have a very 

good situational awareness, you have to the right kind of data and information and 

all those aspects you need gender perspectives cause otherwise you are not you will 

not have an idea what you are actually going to achieve or what would be the 

consequences of your actions, so you need a gender perspective in in and I think that 

is quite easy for the military to sort of understand. Informant B 

 

Både informant A och B hänvisade till boken ”Whose Security?” för att hitta praktiska 

exempel på genusperspektivet i operationer. Exemplen är hämtade från olika nationers 

styrkor i operationer i flertalet länder, under Nato, samt FN och AU insatser. I boken 

finns exempel på när en genusrådgivare i Kosovo vid en operation drog slutsatsen att de 

vägspärrar som satts upp påverkade män, kvinnor och barn olika. Detta gjorde att taktiken 

förändrades i syfte att mildra den negativa effekten på civilbefolkningens säkerhet. I 

Afghanistan skulle tunga fordon användas vid en operation, men genusrådgivaren 

uppmärksammade att det kunde förstöra vägarna som användes främst av kvinnor och 

barn för att kunna ta sig till skola och sjukhus. Därför sågs alternativen över och lättare 

fordon valdes i slutändan, då de egentligen inte behövdes tunga fordon. Ett annat exempel 

från Afghanistan var när en patrull skulle passerat en marknad där enbart kvinnor fick 

vistas. Den enheten som skulle genomföra patrullen bestod enbart av män, och det kunde 

få negativa konsekvenser för säkerheten och ISAF:s relation till lokalbefolkningen, om 

soldater som var män gått in på en sådan marknad, då det hade ansetts okänsligt. Dessa 

exempel från boken visar hur genusperspektivet behövs i operationer för att beräkna hur 

män, kvinnor och barn drabbas olika av konflikter och militära operationer, samt att det 
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inte heller går lika bra att lösa alla uppgifter när det inte finns kvinnor i personalen. 

 Ett exempel från den Nato ledda operationen i Bosnien Hercegovina handlar om en 

media kampanj 2005 om att lämna in illegala vapen. Kampanjen hade riktats mot män, 

eftersom de förmodades vara ägare av vapen, men den fick inte det så goda resultat som 

förväntats, och många vapen var fortfarande i omlopp. Därefter inleddes ett arbete för att 

rikta kampanjen mot män och kvinnor, genom att påtala hur många barn som hade 

skadats och dött i olyckor med olagliga vapen. Som ett resultat av denna kampanj ökade 

antalet insamlade vapen i området. Det finns även fler exempel på hur kvinnors 

rörelsemönster har använts som indikator för aktuellt säkerhetsläge.  

 Ett annat exempel i boken handlar om hur enheter med både män och kvinnor har 

bidragit till ökat förtroende från lokalbefolkningen i operationen i Kosovo. Personal som 

är kvinnor har i ett annat fall, i Irak, använts för att kunna visitera lokala kvinnor. I Sudan 

har soldater som är kvinnor kunnat tala med kvinnor i flyktingläger om vilka 

säkerhetsproblem de upplevde och uppmärksammat problem med trakasserier och 

sexuellt våld, vilket förbättrades efter att soldater ur UNAMID började patrullera mer på 

kvällar och i de delar där kvinnorna bodde. Det finns även exempel om hur viktiga 

kontakter med inflytelserika kvinnliga nätverk har upprättats i Afghanistan som en del av 

det fredsbyggande arbetet. Alla dessa exempel pekar på att kvinnors situation och 

säkerhetsbehov tidigare inte räknats som en naturlig del av hur operationer planerats och 

genomförts. I dessa exempel finns både exempel av kvinnor som har viktiga 

fredsbyggande roller, kvinnor och barn som påverkas av konflikter och operationer olika 

än män, samt hur viktigt det är att en militär styrka har kvinnor i sin personal. 

  

5.2 Gender i perspektivet 
Förklaringen till att gender används i stället för svenska genus är från början väldigt 

enkel, enligt informant A. Eftersom arbete med genus skett till stor del i en internationell 

miljö, med operationsordrar och befattningsbeskrivningar på engelska, så har det helt 

enkelt bara följt med. Precis på samma sätt som informant C även pratar om ”legala 

advisors”, som på svenska hade varit juridiska rådgivare, menar denne också att det är en 

produkt av den oftast internationella kontexten. Det kan möjligtvis vara en underlig fråga 

att ställa under den intervjun som genomfördes på engelska, men denne hade även 

svenska som tredje språk. Informant B berättade att denne hört forskare som arbetar på 

Gendercentret använda både gender och genus i samma föreläsning, så det verkar vara en 
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”svengelsk” kultur på centret, vilket också Informant A poängterar.  

Däremot så var det ingen av informanterna som stannade vid den förklaringen, utan 

de gav även en sekundär förklaring. Informant A menar att till skillnad från svenska 

genus, för socialt konstruerat kön, så kan engelskan Gender även innebära detsamma som 

”sex”, alltså biologiskt kön. Genderperspektivet handlar både om socialt konstruerade 

kön, men även biologiska. Kvinnor kan exempelvis användas till vissa uppgifter på grund 

av de uppfattas som mindre hotfulla, vilket har biologiska aspekter menar Informant A. 

Informant C menar också genus och gender inte är exakt samma, samt att de gärna vill att 

”gender” ska associeras med 1325, för att inte ”stoppa upp redan där”. Vilket även 

informant B håller med om, det är ett sätt att ge begreppet en ny innebörd för att inte 

associera det med gamla betydelser som de inte nödvändigtvis vill ha kvar. Vidare 

förklarar informant A att genus och feminism tyvärr uppfattas som provocerande ord, och 

även om informant A i början av sitt arbete på centret var skeptisk till att dessa ord inte 

användes, så har denne nu sett att de inte fungerar lika bra att använda i praktiken som 

”gender”. Således är ett av skälen just att inte provocera och skapa onödig friktion, 

undviker vi dessa genom att använda engelska begreppet. 

 

Ingen ide att förlora folk redan på det stadiet och det är många som har en ide om 

genus som är osann och som har svårt att strukturera om den och som kanske har 

lättare att ta till sig gender. Informant A 

 

Denne menar alltså att det inte finns någon mening med att förlora stödet för ett viktigt 

arbete bara för att en del människor har en felaktig uppfattning om vad genus betyder. 

Vidare förklarar informant C att genus ofta förknippas mer med jämställdhet, och gender 

med insats och operativ kontext. Informant B menar också att operationell effekt fungerar 

väl som motivation för militärer, men att prata om jämställdhet i samma mening har 

motsatt effekt. Detta är även något som den tidigare forskningen har indikerat. Egnell et 

al. drog slutsatsen att det verkar enklare att integrera genusperspektivet i operationer, än 

att arbeta för jämställdhet och ökad rekrytering av kvinnor.80  

Egnell et al. beskrev även att en risk med att tala om ökad rekrytering av kvinnor, i 

samband med integration av genusperspektiv, är att nya ”kvinnoroller” riskerar att skapas 

                                                                                                                                            
 
80 Egnell, et al. 2014, s 121. 
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inom organisationen, och sedermera nedprioriteras, medan traditionella militära 

positioner prioriteras och tillsätts av män. Vilket som ur ett feministiskt perspektiv på 

säkerhet verkar troligt, då det feministiska perspektiv som är centralt för denna studie 

redogör för hur genushierarkier resulterar i att det som anses maskulint prioriteras i 

vardagliga aktiviteter, men särskilt inom militärer.81 Dock menar Egnell et al. att 

problemet med att kvinnor riskerar att rekryteras på grund av föreställningar av kvinnliga 

egenskaper i viss mån har undvikits i svenska Försvarsmakten, genom att ökad 

rekrytering av kvinnor inte direkt har kopplats till införandet genusperspektivet i 

operationer.82 Det är ur en teoretisk synvinkel även logiskt att reflektera över hur 

omvandlingen av ”civila” genus, till det operativa konceptet ”gender” är ett strategiskt 

sätt att göra begreppet lite tuffare, lite mer maskulint, som en taktik för att det ska 

accepteras i en miljö där det feminina inte riktigt anses hör hemma, eller i alla fall anses 

lite sämre. Hade informanterna stannat vid förklaringen att det är en ”svengelsk” miljö, 

hade det resonemanget kunnat anses långsökt. Egnell et al. beskrev hur motivationen med 

”operativ effekt” var en medveten, och framgångsrik, strategi för att börja arbeta med 

genus i Försvarsmakten.83 Med hänsyn till den kontext genusperspektivet ska integreras, 

verkar således ”gender” och ”operativ effekt” nödvändiga för att detta viktiga arbete ska 

accepteras. Vilket ur ett feministiskt säkerhetsperspektiv kan förklaras med att krig och 

militären fortfarande är en främst manlig sfär där traditionella binära könsroller förstärks 

och det maskulina premieras.84 

Jämställdhet och transformation är något som kommer att diskuteras vidare i sista 

kapitlet. Nästa kapitel kommer att inledas med kvinnors närvaro och roller i konflikter, 

för att sedan gå in på vem, och vad, som ska skyddas, samt vilka uppgifter militärer 

förväntas lösa i dagens internationella kontext.  

 

 

 

                                                                                                                                            
 
81 Sjoberg, 2014. 
82 Egnell, et al. 2014, s 44-75, 122.	  
83 Egnell, et al. 2014, s 4-19. 
84 Sjoberg, 2014 s 5-7, 88-95. 
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6 Uppgifter och säkerhet 
Detta kapitel kommer att handlar om kvinnor, fred och säkerhet agendan i militär insats. 

Först kommer de koder som baserats på informanternas beskrivningar kopplade till de tre 

pelarna av resolution 1325 beskrivas, nämligen deltagande, förebyggande och skydd. 

Sedan kommer koden som heter vems säkerhet/vad är säkerhet att diskuteras, alltså vilka 

uppgifter de ser att militären troligen behöver kunna lösa, och vem det är som ska säkras. 

 

6.1 Deltagande, skydd och förebyggande  
I kurserna som ges på Gendercentret belyses vikten av att ha relevanta kontakter med 

ledare som är kvinnor och kvinnoorganisationer, vilket är något informant A också 

förklarar. Behovet av att fler kvinnor deltar vid fredsbyggande processer är också något 

som de tre informanterna är eniga om. Informant A förklarar att det finns en förhoppning 

om att kvinnors deltagande vid fredsprocesser kan bidra till en mer varaktig fred: 

 

Det finns ju ganska mycket teorier på att om man involverar kvinnor i fredsprocesser 

och man har fler kvinnor i exempelvis parlamentet så kommer det att leda till en 

fastare fred och mer varaktig fred och det är ju omöjligt att mäta eftersom det aldrig 

har hänt. Informant A 

 

Informant C poängterar att det inte handlar om att välja ut en eller två kvinnor som ska 

ansvara för alla kvinnors säkerhet, sådana krav är orimliga och har aldrig ställt på en man. 

Denne menar att kvinnor ska få vara med på lika villkor och kunna vara en likvärdig del 

som representerar samhället i stort. Kvinnor måste också få en aktiv del i fredsskapandet, 

därför menar informant C att det inte är en fråga om att ”bjuda in” kvinnor för att de ska 

finnas där, utan att de faktiskt måste få vara med i byggandet av samhälls- och 

säkerhetsstrukturer. Informant A framhåller kvinnors deltagande och, indikerar vart ett 

land befinner sig i demokrati- och fredsprocesser. Dessutom är det fråga om att ha ett 

rättighetsperspektiv vid konfliktlösning, där kvinnor lika rättigheter räknas i 

fredsbyggandet. Informant B menar dock att det är ett problem att vi inte själva lyckas 

uppfylla kraven om lika delar deltagare kvinnor som män, och att både män och kvinnor 

behövs för att lösa uppgifter. Av kulturella skäl kanske män inte kan lösa alla i uppgifter i 

en insats, som exempelvis is Afghanistan. Därför är det lätt att motivera varför kvinnor 
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behövs, vilket Informant B vidare ser som ett slags ”gateway” till jämställdhet, att genom 

att ”smyga in” gender, blir det enklare att arbeta mot jämställdhetsmål. Informant A 

håller också med om att Försvarsmakten måste uppnå en ”kritisk massa” för att kunna 

bemöta dagens konflikter.  

 Vikten av att ta hjälp av kvinnor och kvinnoorganisationer för att kunna förebygga 

och utläsa när en konflikt är på väg att bryta ut, är något som informant A påtalar. Denne 

ger ett exempel från ett möte med en kvinnoorganisation som långt innan Islamiska 

Staten fått ordentligt fäste, hade förutspått att en konflikt skulle bryta ut, för att kvinnorna 

hade förlorat sina fundamentala mänskliga rättigheter och det är första steget.  

 Att skydda kvinnor från sexuellt och könsrelaterat våld är en central del av kvinnor, 

fred och säkerhetsagendan. Informant C beskriver att det finns en vetskap om att sexuellt 

våld i ett samhälle ökar dramatiskt i konflikter, och det är något som behövs hanteras på 

ett bra sätt. Informant B menar att det är lättare för folk att greppa vikten av 

genderperspektivet i områden som drabbats hårt at konflikt relaterat sexuellt våld: 

 

When we talk about Peace Support Operations in Mali and Congo or Sierra Leone 

you know that kind of places that, where everyone understands that gender 

perspectives is a very important because of all the conflict related sexual violence 

that crimes as a tactic of war and all that so its easy to see. Informant B 

 

Informant A beskriver att: 

 

Det sexuella våldet, att det faktiskt är en militär uppgift i och med att det är brott mot 

mänskligheten så är det en militär uppgift att se till att de, asså att förebygga de. 

Informant A  

 

Sexuellt våld är ett centralt och viktigt säkerhetsproblem att lösa ur ett feministiskt 

perspektiv, och informanterna utrycker också att det är en fråga om säkerhet. Dessutom 

råder det enighet om att det är ett säkerhetsproblem och en uppgift för militären att 

hantera. Det som både informant A och C poängterar är att militära uppgifter för en 

specifik enhet i en viss kontext, är upp till mandat och politiska beslutsfattare.  
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Vi kan liksom inte stå vid sidan av med vetskap att det förekommer våldtäkter i ett 

flyktingläger eller liknade, det går att förhindra och det är vår uppgift om vi har den 

uppgiften i mandat att skapa säkerhet för dom civila, då kan vi göra det.  

Informant C 

 

Vilka problem som anses vara säkerhetsproblem och vilka uppgifter som Försvarsmakten 

ska vara redo att lösa bestäms på en politisk nivå. Men i boken ”Whose Security?” som 

getts ut av Gendercentret, skvallrar till och med titeln om att det ur centrets perspektiv är 

en fråga om vem som ska säkras, snarare än vad. I nästa avsnitt redovisas informanternas 

syn på vem som ska säkras och troliga säkerhetsproblem i ett operationsområde. 

 

6.2 Att säkra människor  
Precis som kurserna på centret har visat, och även exemplen från boken ”Whose 

Security?”, så är det viktigt att analysera hur operationer påverkar lokalbefolkningen 

olika med hänsyn till genus. Informant A menade också att operationer ska komma alla 

till gagn lika mycket, eller att det minst ska finnas en medvetenhet om vem som gynnas 

och inte. Vidare menar denne att även då militären har till uppgift att skydda gränser, 

finns en genusaspekt. Därför behöver kunskap om genus finnas i grundförmågan, denne 

påtalar även att det pågår ett strategiarbete för att avgöra vad genusaspekten innebär för 

förbanden. Informant A framhåller att just därför måste personalen utbildas i mänsklig 

säkerhet redan från början. På grund av det tidigare fokus som funnits på försvar av 

statliga gränser, omvandlats till ett växande behov att försvara människor: 

 

Alltså jag kan inte se någon annan utveckling än att försvarsmaktens uppgift 

kommer att omdefinieras för hoten ser inte ut på det sättet idag det spelar 

egentligen inte, vilken eller vilka landsgränser som finns spelar ganska liten roll på 

ganska många ställen på jorden just nu eh.. och liksom terrorism har ingen stat. 

Informant A 

 

Informant A använder även ”mänsklig säkerhet” tre gånger under intervjun för att 

beskriva den tolkning av säkerhet som denne anser relevant. Informant A ger Mali-

resolutionen som exempel på en resolution där skydd av civila och mänskliga rättigheter 

är en tydlig och viktig del av operationen. Så för den totala styrkan i Mali finns ett tydligt 

mandat, men sen tilldelas olika enheter inom den operationen uppgifter beroende på 
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vilken förmåga de deltar med. Informant C utrycker precis som A, att skydd av 

civilbefolkningen tycks bli allt mer central i fredsskapandet. Genom att använda 

genderperspektivet menar denne att säkerhetsproblem kan komma att lösas utan att 

använda dödligt våld: 

 

Vi är ju till för någon och det är ju civila befolkningen, och skapa säkerhet och med 

ett gendertänk så kan man då kanske i stället för att använda dödligt våld så kan 

man kanske hitta andra lösningar på att lösa samma säkerhetsproblem. Informant C 

 

Informant A förklarar också att kombattanterna i dagens konflikter inte passar in i 

tidigare stereotypa föreställningar om att enbart män är kombattanter, idag deltar även 

kvinnor och barn i strider. Denne menar att mycket har förändrats i krigföringen sen kalla 

kriget, därför behöver det finnas en bättre förståelse för vad som är troliga uppgifter idag, 

med hänsyn till omvärlden. Alla tre informanterna framhåller just att konflikter idag inte 

ser ut som de gjort tidigare. Informant A förklarar att det därför finns ett behov av 

kvinnor i de egna enheterna. Informant B håller med om det, samt tillägger att det behövs 

olika perspektiv för att lösa konflikter, inklusive genus. Informant C beskriver att 

militärens uppgifter innefattar bland annat att skapa säkerhet och rörelsefrihet för 

lokalbefolkningen, genom att till exempel patrullera vägar eller bevaka viktiga möten. 

Genusperspektivet behövs för att kunna garantera allas säkerhet, även kvinnor och barns, 

genom att veta vilka behov som finns hos hela befolkningen, inte bara männen. Dessutom 

menar denne att det blir ”bättre säkerhet” i ett område om det finns kunskap om vem som 

behöver säkerhet, så det kan genomföras riktade insatser. 

 En röd tråd i informanternas beskrivningar är att skydd av civila har blivit viktigare 

i konflikter så som de ser ut idag. Dessutom ses det som en trolig och viktigt uppgift som 

svenska trupper kan behöva lösa i en internationell insats, vilket gör att kunskap om 

människor säkerhetsbehov är avgörande för att lyckas. Genusperspektiv ses därigenom 

som en viktig kompetens att ha i grundförmågan. Ur ett feministiskt perspektiv är det 

viktigt att framhäva vikten av mänsklig säkerhet och att bredda av vad som räknas till 

säkerhetshot i dagens internationella kontext. Informanterna har uttryckt både vikten att 

säkra människor, samt att skydd mot sexuellt och könsrelaterat våld tolkas som ett 

säkerhetshot, som militären behöver kunskap och rätt verktyg för att bemöta. Dessutom 

är inte informanternas beskrivningar av kvinnor begränsade till att enbart se dem som 

offer, utan de ses som fredaktörer och ledare som är viktiga att ta kontakter med. 
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7 Genusmedveten organisation 
Gendercentret arbetar främst med genusperspektivet i militära operationer. Informant C 

framhåller dock det övergripande målet, att genusperspektivet ska genomsyra all 

verksamhet i Försvarsmakten. Informant A förklarar att 1325 har en bredare agenda som 

inkluderar jämställdhet och organisatorisk förändring. I detta kapitel kommer först 

informanternas syn på genusperspektiv och jämställdhet i Försvarsmakten att redovisas. 

Sedan kommer deras syn på vilka utmaningar och positiva tecken de kan se inför 

framtiden att presenteras. 

 Informant C anser att svenska Försvarsmakten ligger i framkant, och förmodligen 

är den enda försvarsmakten som har genusrådgivare anställda på heltid på så hög nivå. 

 

Vi har gender integrerat i vår militära doktrin, i den strategiska doktrinen vilket 

mynnar ut i nästa nivå då som är den operativa så finns det också gender, inte som 

separat utan det finns integrerat i alla delar, eller i alla delar, men i ganska mycket. 

Informant C 

 

Informant A beskriver att det pågår en process för att decentralisera ansvaret för all 

implementering från genusrådgivaren på högkvarteret, till att alla regementschefer ska 

utse en Gender Focal Point som utbildas för att ägna 10-20 procent av sin arbetstid åt 

genusperspektiv. Informant C beskriver också att ur ett långtidsperspektiv är det först nu 

Försvarsmakten har på ett strukturerat sätt börjat lägga grunden med ”Gender” i 

soldatutbildningar, kadettutbildningen och i alla skolsteg för officerare. På sikt är det 

meningen att det ska vara en naturlig del, precis som soldater lär sig krigets lagar. 

Utbildning, menar informant B, är det bästa verktyget för transformation. Informant A 

förklarar också att jämställdhet är ett långsiktigt arbete, och är svårt att mäta i tabeller och 

med statistik. Organisationen måste bli bättre på att arbeta för jämställdhet och 

värdegrund, samt att rekrytera och behålla kvinnor. Denne anser också att det 

odemokratiskt att en sådan våldsutövande organisation inte speglar samhället. Vidare 

verkar jämställdhet svårare att tala om, och för folk att acceptera, än genderarbetet, 

eftersom de flesta kan se nyttan med genusperspektivet i insats. Vilket även de andra 

informanterna belyser.  

Informant C funderar dock på om det inte i vissa fall i den äldre generationen 

kanske är enklare att acceptera att kvinnor släpps in, än att förändra hur konflikter 
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analyseras. Samtidigt har denne uppfattat att när det handlar om att släppa in kvinnor, kan 

vissa se det som att de måste dela med sig av sin makt och få ökad konkurrens om 

möjligheter, så det är mer komplicerat än antingen eller. Dessutom finns det många som 

missförstår och tror att genus bara handlar om frågor som rör kvinnor. Informant A håller 

med om att det finns en ”äldre” generation som inte anser att detta är en uppgift för 

försvarsmakten. Det har däremot satsats på högre chefer, som då har fått en god förståelse 

för vikten av arbete med att integrera genusperspektivet. Det som kvarstår, menar både 

informant A och C, är problem och motstånd bland mellanchefer, som beror på bristande 

förståelse. Men från de högre cheferna uppfattar informant A ett genuint intresse och god 

förståelse, och menar vidare att fördelen med en hierarkisk organisation är att cheferna 

bestämmer vilka frågor som är prioriterade. Denne anser att cheferna nog kommer att 

fortsätta prioritera genusfrågor, eftersom de förstår behovet. När det gäller chefer på 

mellan nivå, tror informant C även att det finns risk att fler känner att det blir för mycket 

information och för mycket fokus på 1325, att de känner sig påtvingade något de inte fullt 

förstår. Därför måste centret som jobbar med det blir bättre på att kommunicera vad det 

handlar om, menar informant C. Informant B anser också att det är mycket viktigt att ha 

duktiga lärare på centret som kan förmedla budskapet. 

 Informant B menar att med värnpliktsystemet som bakgrund, vilket var enbart för 

män, det är svårare att prata om jämställdhet, det finns ingen plattform för det än, även 

om kvinnor behövs av uppenbara skäl. Att prata om genderperspektivet kan vara ett sätt 

att påbörja en större förändring med ett minimalt förhållningssätt som inte uppfattas som 

hotfullt. Informant A förklarar att genom det minimala förhållningssättet har de på 

Gendercentret förmodligen ett lättare arbete än de som jobbar med jämställdhet: 

 

Dom som jobbar med jämställdhet enbart liksom, har nog ett mycket svårare jobb 

än vad vi har för där finns det väldigt mycket, eh liksom starka idéer om att vad 

kvinnor kan och inte kan göra och hur mycket de ska och inte ska göra liksom men 

att prata om, och där också och vi har väl tjänat på att kunna prata om gender i 

insats vilket också är ett problem. Informant A 

 
Problemet informant A hänvisar till i citatet är att det blir ett problem att applicera och 

förklara genus i en nationell kontext, när det har varit sådan insatsfokus. Denne är 

övertygad om att en konflikt i Sverige skulle få olika effekt på män och kvinnor, men att 

många anser att ”gender” hör hemma i operationer. Därför verkar det finnas en 
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uppfattning om att detta inte är något som berör vardagliga arbetsuppgifter, 

genusperspektivet hör hemma utomlands. Informant B tror att det är många som tänker 

att ”vi” inte har samma problem som ”dom”. 

 Den positiva aspekten som informant A främst kan se är ”chockfaktorn”, när de 

som har en felaktig bild av deras arbete förstår vad det innebär och blir positivt 

överraskade när de faktiskt kan se behovet av genusperspektivet. På samma sätt menar 

informant B att denne många gånger blivit överraskad av en publik som är genuint 

intresserad, istället för att möta motstånd eller negativitet. Dock påtalar informant A att 

även om det finns en ökad förståelse för ”gender”, finns det paradoxalt nog också en ökad 

misstänksamhet mot centrets arbete, att det är ett ”spel för gallerierna” och inte har en 

egentligen effekt. Men informant C belyser att när ”gender” har integrerats som en 

naturlig del i övningar brukar de flesta som tidigare inte förstått konceptet accepterade det 

och förstå både hur enkelt det kan vara, och nyttan med perspektivet. Informant C 

sammanfattar att ett gammalt sätt att tänka och inneboende motstånd mot förändringar, 

samt okunskap i kombination med dålig kommunikation är de stora hindren. Men så 

kommer förhoppningsvis fler inse vad det egentligen handlar om: 

 

Det är fan att vara smart, och vem vill inte va smart det är ju det är ju ett naturligt 

sätt, borde va, men vi är inte där ännu, men det kommer, världen kommer bli 

bättre. Informant C 

 
Även om genusperspektivet har motiverats genom ett minimalt förhållningssätt, ger 

informanterna en bredare beskrivning av integrationen av genusperspektivet, genom att 

koppla det till långsiktiga mål om jämställdhet. Däremot kan de se ett uppkommande 

problem med att nu försöka bredda betydelsen för en bredare publik. Det framkommer 

dock en hoppfull bild av hur fler och fler inte bara accepterar behovet av ”gender”, utan 

även förstår och visar ett genuint intresse. För att överbygga det motstånd så ses 

utbildning och kommunikation som viktiga faktorer. Dessutom har stöd från högre chefer 

visat sig mycket viktigt under processen. 
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8 Slutsatser  
I denna undersökning har Gendercentrets syn på genusperspektivets roll i militära 

operationer lyfts fram genom intervjuer med tre av centrets medarbetare, samt med hjälp 

av kursmålen och boken ”Whose Security?”. Den primära frågeställningen var hur 

Gendercentret betraktar genusperspektivet roll i militära operationer? Dessutom 

undersöktes hur Gendercentrets syn kan tolkas ur ett feministiskt perspektiv på säkerhet. 

Den bild som har framkommit är att ett genusperspektiv bör finnas med vid 

konfliktlösning och i alla militära insatser. Vilket verkar logiskt, eftersom det är precis 

vad de arbetar för på centret, men poängen med att lyfta fram informanternas åsikter och 

iakttagelser har även varit för att nyansera den bilden, att undersöka hur och varför genus 

anses viktigt. Slutsatsen är därför att ur Gendercentrets perspektiv bör genus genomsyra 

verksamheten på alla nivåer och vara en naturlig del i militära operationer Dels för att 

förbättra den operativa effekten i syfte att lösa uppgifter i dagens konflikter, samt för att 

militären ska bli bättre på att lösa situationer med så liten negativ effekt på 

lokalbefolkningen som möjligt. Dessutom handlar det om ett rättighetsperspektiv där alla 

människor ska ha möjlighet att få sina säkerhetsbehov tillgodosedda, och att alla ska ha 

möjlighet att delta aktivt i fredsskapande processer.  

Genomgående har genus beskrivits som en central analyskategori och dessutom 

påtalas flera gånger att mäns och kvinnors säkerhet påverkas av flera faktorer än bara 

kön, vilket även stämmer överens med Sjobergs intersektionella perspektiv. Dessutom 

verkade genus inte heller reduceras till ett ”kvinnoperspektiv” som Sjoberg varnade för. 

Informanterna har även uttryckt att uppgifter som involverar skydd av civila är troliga 

och relevanta i dagens internationella kontext, samt att även att skydd mot sexuellt och 

könsrelaterat våld bör ses som en militär uppgift. Det framkom också i kursmålen för 

seminariet med chefer, vikten av att ta ansvar för när den egna personalen begått sexuella 

övergrepp i ett insatsområde. Dock var punkterna om sexuellt våld de minst detaljerade 

så det var svårt att utläsa vad eller vilka strategier som lärs ut, eller inte. Det gick inte 

heller att utläsa något om hur offer som är män eller pojkar eventuellt diskuteras i 

kurserna. 

Från centrets sida sågs också rollen för genusperspektivet som växande, framför allt 

på grund av ett växande behov, men också då fler inom organisationen på högre 

chefsposter och med praktisk erfarenhet från insatser verkar positivt inställda. Detta ses 
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som mycket positivt även om informanterna också framhöll det motstånd som de också 

stött på, vilket även framkom i Gender Training of Trainers kursen där taktiker för att 

argumentera också lärs ut. Den mest tydliga feministiska kritiken som lyfts i 

forskningsläget, om den ”smala” agendan med operationell effektivitet är något som 

centret visat en tydlig medvetenhet om, och det var också en medveten strategi från deras 

sida i strävan mot målet med integration av genus som en naturlig analyskategori. På 

samma sätt kan även engelskans ”gender” hjälpa centret att inte skrämma iväg skeptiker, 

innan de hunnit förklara vad det egentligen innebär. Ur ett feministiskt perspektiv är det 

inte en nyhet att en militär organisation är en hypermaskulin miljö, vilket också förklarar 

varför sådana strategier är nödvändiga. 

Det framkom också en målsättning från centrets sida att bredda perspektivet till att 

kunna appliceras i en nationell kontext, samt att även jämställdhet långsiktigt ses som en 

viktig del av agendan. Det fanns även ett stort fokus på deltagande, att kvinnor ska ha en 

jämställd lika roll i fredsskapande och att kvinnoorganisationers inflytande inte ska 

förbises i konfliktdrabbade områden. Dessutom poängterades behovet av fler kvinnor i 

den egna försvarsmakten, för att verka trovärdig och för att lösa uppgifter på bättre sätt. 

Dock menade informanterna att i slutändan så är det alltid mandat och uppgifter i ett 

särskilt operationsområde, som avgör hur stor roll genus får för en svensk styrka i en viss 

insats. Men generellt såg informanterna ett växande behov av mänsklig säkerhet i dagens 

konflikter. Ur ett feministiskt perspektiv på säkerhet ses fokus på säkerhetsbehov 

kopplats till könsroller, jämställt deltagande av både män och kvinnor samt skydd av 

människor, som framkommer i Gendercentrets beskrivningar som otroligt viktiga och 

centrala. Därför tolkas Gendercentrets arbete också som ett mycket viktigt steg mot en 

mer feministisk syn på säkerhet inom Försvarsmakten.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Intervjufrågor som mejlats ut till informanterna innan genomförandet av intervjun: 

1. Hur skulle du beskriva Gendercentrets roll/uppgift i förhållande till införandet av ett 

genusperspektiv i Försvarsmaktens verksamhet?  

2. Hur skulle du beskriva vad integrationen av ett genusperspektiv innebär för 

Försvarsmaktens arbete med fred och säkerhet?  

3. Vilka möjligheter och problem upplever du med att integrera ett genusperspektiv fullt 

ut i Försvarsmaktens verksamhet?  

4. Vilken är enligt din uppfattning anledningen till att engelska ordet gender används i 

stället för svenska genus?  

Engelska: 

1. How would you describe the role/task of the gender center in relation to the integration 

of a gender perspective in the Armed Forces? 

2. How would you describe what the integration of a gender perspective means for 

the Armed forces work on peace and security? 

 

3. What opportunities and problems do you experience with integrating a gender 

perspective fully in the Armed Forces' operations? 

 

4. What is, in your opinion, the reason why the English word gender is used instead 

of Swedish genus? 
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