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1.  Introduktion 

 
1.1   Förändringar i svensk säkerhetspolitisk kontext 
Efter slutet av kalla kriget saknades en reell hotbild mot Nordeuropa, vilket fick svensk 

försvarsdoktrin att förändras. Fokus skiftade från nationell kontext och invasionsförsvar till 

internationell kontext och insatsförsvar. Internationella insatser blev en huvuduppgift som 

genomfördes längre och längre bort från Sveriges nationella gränser. Samtidigt som Sverige 

deltog i operationer långt bort från det nationella territoriet minskade den operativa förmågan 

innanför Sveriges gränser (Edström och Gyllensporre 2014, 265-268). I samband med den 

förändrade hotbilden så förändrades även synen på säkerhet. Historiskt sett så har staten varit 

huvudaktören i frågan om säkerhet (Detraz 2012, 6) men i och med den förändrade hotbilden 

minskade statens roll i säkerhetspolitiken. Nya begrepp som ”mänsklig säkerhet” växte fram 

(Engelbrekt 2015, 12) och fokus ökade på andra aktörer än stater, såsom individer och 

folkgrupper (Egnell 2015, 145). Förståelsen ökade även för att såväl nationell som 

internationell säkerhet även påverkas av andra än militära faktorer, såsom ekonomisk och 

social utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. (Egnell 2015, 145). 

Säkerhetsbegreppet vidgades genom att inkludera andra hot än enbart militära, och 

fördjupades genom att inrymma såväl mänsklig säkerhet som global säkerhet (Detraz 2012, 

7). 

 

Efter 2010 skedde ett skifte i fokus från internationell kontext tillbaka till närområdet i takt 

med att Sveriges övningar och samarbete med andra länder ökade (Edström och Gyllensporre 

2014, 269). ”I ljuset av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i 

närområdet” beslutade den svenska regeringen den 10 december 2015 om att återuppta 

planeringen för ett mer modernt totalförsvar (Regeringen 2015). Exempel på händelser som 

påverkat detta är den ryska annekteringen av Krim 2014 och hotbilden som följde av 

terrorattacker i Europa (Crismart 2017, 19-20). I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd 

beredskap klargörs det att ”Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige 

för krig.” Det svenska totalförsvaret är ett unikt begrepp i världen som skapades under andra 

världskriget. Totalförsvaret var då uppbyggt av fyra delar: det militära försvaret, det civila 

försvaret, det ekonomiska försvaret och det psykologiska försvaret (Artéus och Fältström 

2011, 9). Idag består totalförsvaret av militärt försvar och civilt försvar (Lag (1992:1403)). 
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Det militära försvaret utgörs av Försvarsmakten och det civila försvaret är den verksamhet 

som statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata aktörer och frivilligorganisationer 

bedriver (MSB 2015). De civila aktörernas totalförsvarsplanering består dels i att arbeta för 

att stärka samhällets motståndskraftighet mot väpnade angrepp, med krisberedskapen som 

utgångspunkt. Dessutom ska civila aktörer säkerställa att stöd kan ges till det militära 

försvaret vid höjd beredskap och krig (MSB u.å.).   

 

1.2   Gender och kvinnor, fred och säkerhet (WPS) 
Gender- och jämställdhetsperspektiv fick genomslag i internationell politik sedan resolution 

1325 antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000 (Egnell 2015, 146). Resolutionen betonar det 

faktum att det är kvinnor och flickor som är mest utsatta vid väpnade konflikter, samt vikten 

av kvinnors deltagande på alla nivåer i arbete som rör fred och säkerhet. Dessutom ska alla 

parter till väpnade konflikter vidta särskilda åtgärder för att säkerställa kvinnors och flickors 

skydd från könsbaserat våld och sexuella övergrepp samt andra former av våld. Resolutionen 

talar även om vikten av genderperspektiv i fredsinsatser och utbildning för fredsbevarande 

personal angående detta område (FN 2000). Efter resolution 1325 har flertalet påbyggande 

resolutioner antagits såsom resolution 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 och 2122. Agendan för 

detta arbete kallas ”Women, Peace and Security” (FN u.å.) eller på svenska ”kvinnor, fred och 

säkerhet” (hädanefter WPS). 

 

Det faktum att regeringen beslutat att återuppta planeringen för det svenska totalförsvaret 

innebär att Sverige förbereder sig för ett potentiellt väpnad angrepp mot svenskt territorium 

men också för hot mot säkerheten och stabiliteten i norra Europa (Prop. 2014/15:109, 1). Vid 

krig, eller väpnad konflikt, ska alla parter säkerställa kvinnors och flickors rättigheter enligt 

resolution 1325 (FN 2000). Begreppet krig som används i det 15:e kapitlet i Regeringsformen 

(RF) styr när Sveriges samhälle ställs om från fred till krig. Någon närmare definition finns 

däremot inte och är inte heller möjlig att göra, enligt en utredning som gjordes när det 15 kap. 

RF tillkom. I internationell rätt används begreppet ”väpnat angrepp” och det är även det som 

styr när Försvarsmakten sätts in av Regeringen enligt 15 kap. 13 § RF. Det är regeringen som 

beslutar om Sverige är i krig eller krigsfara samt om beredskapen ska höjas (Crismart 2017, 

41-42). 
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Vad gäller Sveriges arbete med gender och resolution 1325 har fokus legat på att 

implementera ett genderperspektiv vid internationella insatser (Egnell, Hojem och Berts 2014, 

76). Sverige ses av många länder som en förebild avseende arbetet med att operationalisera 

resolution 1325 i internationella insatser (Kronsell 2012, 140). Enligt en rapport av Olsson 

och Tejpar (2009) angående det svenska militära bidraget till insatsen i Afghanistan 2001-

2014, anses Sveriges arbete med gender och resolution 1325 vara överlägset andra inblandade 

länders arbete (Kronsell 2012, 92). Sverige anser sig ofta vara en kämpe för kvinnors 

rättigheter och uppfattas även så av flertalet länder. I det svenska samhället kan det generellt 

sett också sägas att arbetet för kvinnors rättigheter och gender har ett omfattande stöd (Egnell, 

Hojem & Berts 2014, 50). Den svenska regeringen för mandatperioden 2014-2018 är den 

första uttalade feministiska regeringen i världen (Regeringen u.å.a) 

 

1.3   Forskningsproblem 
När studien genomförs har planeringsprocessen för totalförsvaret nyligen startat. Genom att 

översiktligt betrakta direktiven för planeringen för återupptagandet av totalförsvaret verkar 

det som att gender och WPS är mer eller mindre frånvarande. Det skrivs varken om gender 

eller WPS i besluten om planeringen för återupptagandet av totalförsvarsplaneringen 

(Försvarsdepartementet 2015; Försvarsdepartementet 2017). Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) och Försvarsmaktens presenterade på uppdrag av regeringen en 

grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret. I deras grundsyn nämns det att 

genderperspektivet ska vara en integrerad del i all totalförsvarsplanering men det utvecklas 

inte mer än så (MSB och Försvarsmakten 2016). Gender och WPS och hur dessa ska arbetas 

med nämns inte heller i något av MSB:s brev med planeringsanvisningar till kommuner 

respektive landsting (MSB 2017a; MSB 2017b). Detta är förvånande med tanke på Sveriges 

ledande roll i det internationella arbetet avseende gender och WPS, som har kommit att bli en 

mer eller mindre självklar del vid svenskt deltagande i internationella insatser (Kronsell 2012; 

Egnell, Hojem och Berts 2014; Lindberg 2015). Eftersom resolution 1325 ska gälla alla 

inblandade parter som är delaktiga i en väpnad konflikt borde dessa frågor beaktas i en högre 

grad av Sverige, särskilt med tanke på att syftet med totalförsvaret är att förbereda sig för ett 

väpnat angrepp mot Sverige eller närområdet. Dessutom väcker det faktum att den svenska 

regeringen är feministisk också förväntningar på att gender och WPS ska arbetas med även 

nationellt. 
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Majoriteten av studierna kring gender och WPS fokuserar på hur Försvarsmakten arbetar med 

ett genderperspektiv vid internationella insatser (Kronsell 2012, Olsson 2013, Egnell, Hojem 

och Berts 2014). Det finns även flertalet studier om hur militära organisationer i allmänhet 

bidrar till skapandet av genderrelationer (Kronsell 2012, Detraz 2012). Det finns inte särskilt 

många vetenskapliga studier om genderperspektiv i en svensk nationell säkerhetspolitisk 

kontext. Lindberg (2015) jämför institutionaliseringen av gender och WPS i internationell 

respektive nationell säkerhetspolitisk kontext men vad gäller det svenska totalförsvaret är 

forskningen kring gender och WPS mycket knapp. Denna studie avser fylla denna lucka i 

forskningen genom att undersöka gender och WPS i Sveriges övergripande planering för 

återupptagandet av totalförsvaret. Gender och WPS ses här som en institution, som kan sägas 

vara en sammansättning av normer och värden (Peters 2012, 30), som borde institutionaliseras 

i den nya totalförsvarskontexten men inte verkar göra det in någon högre grad. Häri återfinns 

den problematik som denna studie avser undersöka vidare. Studien kombinerar 

institutionaliseringsteori, feministisk säkerhetsteori och policyteori för att undersöka 

institutionaliseringen av gender och WPS i återupptagandet av totalförsvarsplaneringen. 

Därmed kan studien förväntas belysa olika teoretiska förklaringar till varför det ser ut som det 

gör. Tänkbara förklaringar är att institutionaliseringen av gender och WPS beror på vilka 

normer och värden som är i fokus men också politiska drivkrafter till att driva igenom gender 

och WPS. 

 

1.4   Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för varför gender och WPS inte är så  

närvarande som det skulle kunna förväntas i Sveriges övergripande planering för 

återupptagandet av totalförsvaret. Studien är centrerad till följande frågeställning:  

 

Varför har inte gender och WPS institutionaliserats i någon högre grad i Sveriges 

övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret?  

 

Frågeställningen kommer att undersökas genom att  

a)   undersöka institutionaliseringen av gender och WPS i ett översiktligt perspektiv över 

svensk försvarspolitik från 1986 fram till idag – hur och varför det har 

institutionaliserats alternativt varför inte 
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b)   belägga det faktum att gender och WPS inte är institutionaliserat i någon högre grad i 

Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret 

c)   undersöka och analysera förutsättningarna för att institutionalisera gender och WPS i 

Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret 

På så sätt möjliggörs för att hitta tänkbara förklaringar och således öka förståelsen för varför 

gender och WPS inte är så närvarande i Sveriges övergripande planering för återupptagandet 

av totalförsvaret som det skulle kunna förväntas. 

 

1.5   Avgränsningar 
Det är den svenska regeringen som beslutar om planeringen för totalförsvar och MSB och 

Försvarsmakten som är ansvariga för att utveckla en sammanhängande totalförsvarsplanering 

(Regeringen 2015). Planeringen kommer sedan även att beröra andra aktuella aktörer såsom 

de aktörer som ryms inom det civila försvaret (statliga myndigheter, kommuner och landsting, 

frivilligorganisationer och privata aktörer (MSB 2015) men också Försvarsmaktens eget 

arbete med det militära försvaret. Fokus i studien begränsas till Sveriges övergripande 

planering för återupptagandet av totalförsvaret. Med det menas den inledande planeringen 

som ligger till grund för övriga berörda aktörers planering i ett senare skede. Således är det 

inte berörda aktörers implementering av gender och WPS som är föremål för denna studie. 

 

Eftersom studien genomförs tidigt i processen av planeringen för återupptagandet av 

totalförsvaret finns det ännu endast inledande beslut och direktiv avseende planeringen från 

regeringen. Det finns ett fåtal dokument från MSB och Försvarsmakten som utvecklar hur 

andra aktuella aktörer ska planera för totalförsvaret. En undersökning av dessa dokument 

kompletteras därför av en undersökning av institutionaliseringen av gender och WPS i ett 

översiktligt historiskt perspektiv över den svenska försvarspolitiken sedan Sverige senast hade 

ett fullt utvecklat totalförsvar. Svenska försvarspolitiska propositioner lämpar sig väl som en 

utgångspunkt för en sådan undersökning med ett tydligt tidsperspektiv. Detta väntas bidra till 

att belysa olika faktorer som påverkar institutionaliseringen av gender och WPS och 

identifiera tänkbara förklaringar till varför gender och WPS inte institutionaliseras i någon 

högre grad i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret idag. Stöd 

för detta hittas i institutionaliseringsteorier som bland annat berör varför institutionalisering 

sker och vad som får institutionalisering att förändras (Peters 2012, Ivarsson Westerberg 
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2013, Scott 2014). Detta redogörs för ytterligare i avsnitt 2.1 om institutionalisering och 

institutionaliseringsprocesser. 

 

Avgränsning i tid görs således från 1986, innan det svenska totalförsvaret började förändras, 

fram till 2017. Avgränsningen görs med utgångspunkt i skiften i säkerhetspolitisk kontext 

under denna period. I slutet av 1980-talet då det svenska totalförsvaret senast var fullt 

utvecklat fanns ett tydligt nationellt fokus. Efter kalla krigets slut förflyttades fokus från 

nationell till internationell kontext. Internationellt fokus blev alltmer utbrett efter 

millennieskiftet i takt med att allt fler steg togs från totalförsvaret. Under de senaste åren ses 

snarare en återgång mot ett nationellt fokus. Avgränsningen i tid tjänar således det 

tidsmässiga syftet att undersöka om och i sådant fall hur och varför eller varför inte gender 

och WPS har institutionaliserats i ett översiktligt historiskt perspektiv över svensk 

försvarspolitik sedan Sverige senast hade ett fullt utvecklat totalförsvar. Det tjänar även det 

rumsliga syftet att belägga det faktum att gender och WPS inte är närvarande i någon hög 

grad samt att undersöka och analysera förutsättningarna för gender och WPS att 

institutionaliseras i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret. 
 

1.6   Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs det kort för forskningsområdet kring gender och WPS som denna 

studie placerar sig i. Det finns ett utvecklat forskningsområde kring arbetet med gender och 

WPS, både vad gäller staters generella arbete med detta men också mer specifikt hur Sveriges 

arbete ser ut, dock i en mer internationell kontext. I vilken mån stater arbetar med 

genderfrågor beror både på historien såväl som på politiken och de institutionella regler och 

processer som påverkar den (Goetz 1995, 5 citerad i Stromquist 1998, 87). Enligt Goetz finns 

det inte något land i världen som kan sägas vara fullt utvecklat när det kommer till hur 

kvinnors intressen är institutionaliserat i policyprocesser (Goetz 1995, 2 citerad i Stromquist 

1998, 96). Stromquist drar slutsatsen att det även i mer demokratiska länder finns skillnader i 

kvinnors och mäns hälsa och välmående. Samtidigt kan det också sägas att många stater idag 

antar kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Stromquist poängterar det faktum att 

staten enligt feministiska studier är mansdominerad och att det finns en motvillighet att arbeta 

med frågor som handlar om kvinnor. Trots att kvinnors rättigheter tas i beaktning alltmer kan 

det alltså fortfarande finnas svårigheter i staters arbete med dessa frågor, som beror på djupt 

rotade och svårföränderliga ideologiska och kulturella övertygelser. Dessa svårigheter 
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påverkas och formas av institutionella regler som är möjliga att undersöka med hjälp av 

feministiska studier (Stromquist 1998, 96-99). Det finns således anledning att undersöka även 

Sveriges arbete med dessa frågor, med tanke på att en beaktning för kvinnors rättigheter och 

intressen inte nödvändigtvis per automatik följer förekomsten av demokrati. Hur resolution 

1325 ska arbetas med inom svensk politik är ofta otydligt på politisk nivå vilket snarare 

resulterar i vaga formuleringar av mål (Egnell, Hojem och Berts 2014, 53). Även Egnell 

betonar att implementeringen av genderperspektiv i svensk säkerhetspolitik kan vara svårt. 

Samtidigt poängterar Egnell att ”goda värden och operativ effektivitet för fred och säkerhet, 

både nationellt och internationellt” är avgörande (Egnell 2015, 162).  
 

Sveriges roll i arbetet mot sexuellt våld i konflikter har varit pådrivande men Egnell 

menar att det behövs mer fokus på att stoppa sexuellt och könsbaserat våld i krig och 

konflikter. Att det fortfarande finns mycket att göra inom detta område beror delvis på 

att den traditionella synen på säkerhet inte inkluderar skydd av civilbefolkningen. En 

traditionell syn på säkerhet innebär en hotbild som rör konflikter mellan stater och 

militära hot mot staten och inte individer. Egnell menar även att det manliga 

”krigaridealet” anses vara föråldrat avseende modern krigföring. Ett genderperspektiv 

och en förståelse för kvinnors roller och situationer är viktiga delar inom mänsklig 

säkerhet (Egnell 2015, 146, 149-150, 160). Även Kronsell diskuterar hur den ”manlige 

krigaren” som norm inte längre existerar sedan slutet på kalla kriget då Sverige 

övergav totalförsvaret och ”massarméer” till förmån för ett mer internationellt fokus. 

Kronsell betonar hur kvinnor historiskt sett varit representerade i en mycket liten 

omfattning vid krig och konflikter, även om det är just kvinnor och flickor som är mest 

utsatta vid väpnade konflikter. Kronsell menar att det är män som har dominerat 

områden som krig, konflikt, militär och försvar (Kronsell 2014, 115, 125-126).  

 

Enligt Lindberg öppnades ett politiskt fönster i samband med Sveriges deltagande i 

Afghanistaninsatsen ISAF för att arbeta med gender och WPS med hjälp av den nationella 

stämningen. Jämställdhet var en prioriterad fråga för regeringen då och en institutionalisering 

sågs exempelvis i den nationella handlingsplanen för arbetet med resolution 1325 samt 

insatsens Gender Advisor (GENAD) från Försvarsmakten. Sverige hade ett omfattande arbete 

med WPS-agendan i Afghanistaninsatsen och motiverade arbetet för att främja kvinnors 

skydd och rättigheter med att det skulle bidra till en mer hållbar fred. Lindberg undersöker 

även om det är möjligt att anpassa gender och WPS-agendan till den nya säkerhetspolitiska 
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kontexten. Enligt Lindberg är det svårt att återinstitutionalisera gender och WPS-agendan för 

att det saknas tydliga fördelar för både regeringen och Försvarsmakten att arbeta med gender 

regionalt eller nationellt. Dessutom saknar regeringen en nationell agenda för WPS (Lindberg 

2015, 34, 39, 41). 

 

Kronsell menar att ”gender mainstreaming” syftar till att avlägsna könsbaserade 

institutioner och att det hotar mäns makt och privilegier, och att det inte är förvånande 

att motstånd mot denna strategi återfinns just där gender och jämställdhet kan göra 

som mest skillnad (Kronsell 2012, 130-131). Boesten och Wilding betonar att det är 

viktigt att komma ihåg och ständigt påminna sig om att användningen av gender 

synonymt med enbart kvinnor i internationell politik inte belyser samhällsproblem till 

följd av ojämlikhet mellan könen (Boesten och Wilding 2015, 79). 

 

Tidigare forskning indikerar att det finns en problematik i att arbeta med dessa frågor 

nationellt. Denna studie bidrar till forskningsområdet genom att undersöka 

institutionaliseringen av gender och WPS i en svensk nationell säkerhetspolitisk 

kontext, specifikt avseende Sveriges övergripande planering för återupptagandet av 

totalförsvaret. 

 

1.7   Disposition 
I det första avsnittet har det problem som studien utgår från samt studiens syfte och 

frågeställning redogjorts för. Även de avgränsningar som har gjorts har motiverats och 

studien har placerats in i en kontext av tidigare forskning. I avsnitt 2 kommer det teoretiska 

ramverket att redogöras för. Ramverket består av tre teorier – feministisk säkerhetsteori, 

institutionaliseringsteori och policyteori. I teoriavsnittet klargörs ytterligare de begrepp som 

är centrala för studien, såsom gender och institutionalisering, samt hur de kommer att 

användas i studien. Med utgångspunkt i en kombination av de tre teorierna utformas ett 

analytiskt ramverk i avsnitt 3, där forskningsdesignen och val av empiri redogörs för. 

Metodavsnittet följs av en analys i avsnitt 4 där det analytiska ramverket tillämpas på det 

empiriska materialet. I avsnitt 5 presenteras slutsatser och ett kritiskt resonemang kring 

resultatet. Studien avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2.  Teoretiskt ramverk 
 

Detta avsnitt är indelat i tre delar efter de tre teorier som utgör det teoretiska ramverket: teori 

kring institutionalisering och institutionaliseringsprocesser, en introduktion till feministisk 

teori och gender samt ett särskilt fokus på feministisk säkerhetsteori och slutligen policyteori. 

Teorierna och dess bidrag till studien beskrivs och diskuteras löpande. 

 

2.1   Institutionalisering och institutionaliseringsprocesser 
Inom institutionalism är det en sammansättning av mänskliga handlingar som utgör samhället. 

Människans handlingar påverkas av regler och normer och baseras på hur handlingarna 

kommer att uppfattas av andra (Li och Reidy 2009, 9). En institution kan ses som en formlös, 

virtuell enhet som består av en samling av normer och värden (Peters 2012, 30) och 

institutionalisering kan ses som en process som sker över tid genom sociala arrangemang 

(Scott 2014, 141). Inhetveen ser institutionalisering som en process där ett beteende tas för 

givet och blir till ett mönster. Det kan enkelt uttryckas så att ju mer ett beteende tas för givet 

och blir till ett mönster, desto mer blir det institutionaliserat. Inom politiken är det ofta svårt 

för något att institutionaliseras på grund av permanenta och strategiska strukturer och att 

människor kommer att förhålla sig till det som ska institutionaliseras på olika sätt. Inhetveen 

betonar kulturens betydelse och menar att man även måste undersöka vilka värden och 

uppfattningar som institutionen kan byggas på. Ett sätt att föra fram institutioner är att 

politiker länkar dem till kulturella värden (Inhetveen 1999, 405, 407).  

 

Det finns olika sätt att se på institutionalism och det finns flera olika institutionella teorier. 

Hur institutioner skapas eller framträder kan också variera. Utifrån rationell institutionalism 

kan det ske för att det finns ett logiskt behov förutsatt att aktörerna är rationella. Det kan även 

skapas eller framträda som resultat av att det krävs en lösning på ett problem. Inom normativ 

institutionalism kan det ske utifrån normer och konventioner som utvecklas och växer fram. 

Diskursiv institutionalism förklarar skapandet eller framväxandet av institutioner utifrån 

normer och värden. (Peters 2012, 61, 113). Inom historisk institutionalism ses institutioner 

som strukturer som växer fram och befästs över tid (Ivarsson Westerberg 2013, 36-37). 

Institutioners skapande kan även sägas bero på att dess innebörd värderas högt och att aktörer 

ser möjligheten att driva fram intressen genom dem:  
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New institutions arise when organized actors with sufficient resources (institutional 

entrepreneurs) see in them an opportunity to realize interests that they value highly 

(Maggio 1988, 14 citerad i Scott 1994, 93). 

 

Institutioner kan även sägas bestå av tre pelare: en regulativ, en normativ och en kognitiv. 

Den regulativa pelaren innebär mer formella regler som lagar och kan genom sanktioner 

påverka framtida beteende. Den normativa pelaren består av både värden och normer. Värden 

kan ses som en uppfattning om vad som önskas eller föredras och som en standard för 

strukturer och beteenden. Normer specificerar tillvägagångssätt och anger vilka medel som är 

legitima att använda för att nå önskade ändamål (Scott 2014, 57, 59, 64). Ivarsson Westerberg 

menar att normer även kan kallas ”moraliska regler”. Han betonar det faktum att 

organisationer vill vara legitima för att det ökar effektiviteten då deras handlingar belönas av 

omvärlden (Ivarsson Westerberg 2013, 37). Den kognitiva pelaren innebär de antaganden som 

tas för givet såsom vardagliga rutiner men också kunskap, kultur och övertygelser som ligger 

till grund för hur man föreställer sig världen (Scott 1994, 81). De kognitiva institutionerna är 

svåra att förändra (Ivarsson Westerberg 2013, 52). 

 

I och med att den här studien syftar till att undersöka varför gender och WPS inte i någon 

större utsträckning är närvarande i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av 

totalförsvaret är det även relevant att studera teorier kring deinstitutionalisering. Enligt 

Toblert och Zucker skulle det med stor sannolikhet krävas omfattande förändringar i den 

närliggande miljön för att deinstitutionalisera något som är fullt institutionaliserat (Ivarsson 

Westerberg 2013, 38). En annan anledning till att institutioner förändras är att idéer och 

associerade normer förändras (Peters 2012, 113-114). Scott menar att institutioner kan 

försvagas eller försvinna på grund av politiska påtryckningar, ett skifte i maktfördelningen 

eller engagemang som i sin tur påverkar stödet för institutionen (Scott 2014, 166-168). 

 

Gender och WPS ses i denna studie som en institution i mer virtuella och formlösa termer och 

kommer att undersökas med en huvudsaklig utgångspunkt i normativ och historisk 

institutionalism. Institutionaliseringen av gender och WPS kan delas in i regulativ, normativ 

och kognitiv nivå för att förtydliga i vilken grad gender och WPS har institutionaliserats och 

om institutionaliseringen har förändrats. Eftersom institutioner kan förändras av att normer 

och värden förändras är det relevant att över tid undersöka de normer och värden som gender 

och WPS kan associeras med. Normer och värden kan även användas för att förklara varför 
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gender och WPS inte institutionaliseras eller varför institutionaliseringen har förändrats åt det 

ena eller det andra hållet. Med hjälp av feministiska studier är det möjligt att undersöka vilka 

normer och värden som gender och WPS associeras med och påverkas av och det kommer 

därför att redogöras för i följande avsnitt 2.2. Inom mer modern teori om institutioner saknas 

ofta ett genderperspektiv och Wittbom menar därför att det kan vara värdefullt att undersöka 

relationen mellan institutioner och gender (Wittbom 2003, 33 i Ivarsson Westberg 2013, 39). 

 

Även politiska drivkrafter kan enligt rationell institutionalism påverka varför gender och WPS 

institutionaliserats i olika hög grad, exempelvis beroende av om det ses som en lösning på ett 

problem eller att det existerar eller saknas politiskt intresse att driva frågan. Gender och WPS 

kan också föras fram som ett sätt att få ökad legitimitet i arbetet och därigenom en ökad 

effektivitet. Politiska drivkrafter till att ett ämne hamnar på agendan behandlas även i 

Kingdons teori om policy och agendasättande. Detta kommer övergripande att redogöras för i 

avsnitt 2.3 om policyteori i syfte att ge kompletterande verktyg för att undersöka de politiska 

drivkrafter som möjliggör eller begränsar institutionaliseringen av gender och WPS.  

 

2.2   Feministiska studier 
2.2.1 Introduktion till feministisk teori 
Analytiska verktyg för att undersöka om, hur och varför eller varför inte gender och WPS 

institutionaliseras går att finna i feministisk teori och feministiska säkerhetsstudier. 

Feministisk teori gör det även möjligt att konkretisera vilka normer och värden som kan 

associeras till och påverka institutionaliseringen av gender och WPS. Medan det finns många 

olika typer av feminism och vetenskapliga feministiska teorier är ett gemensamt mål för all 

feminism att belysa och motverka ojämlikhet i samhället (Detraz 2012, 2). Gender är ett 

centralt begrepp inom feminismen och på svenska kan även begreppet genus användas. I 

denna studie används begreppen genus och gender synonymt i likhet med tidigare studier 

(Lindberg 2015) och i syfte att minimera oklarheter och förvirring kring begreppet. Vad som 

menas med begreppet ”gender” förtydligas av Joan Acker:  

 

Gender refers to patterned, socially produced distinctions between female and male, 

feminine and masculine. Gender is not something that people are…it is a daily 

accomplishment that occurs in the course of participation in work organizations as well as in 

many other locations and relations (Joan Acker 1992, 250 citerad i Kronsell 2012, 8).  
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Ur citatet förstås att gender innebär socialt konstruerade skillnader mellan kvinnor och män 

samt det som stereotypt karaktäriserar könen. Dessa sociala konstruktioner reproduceras 

genom social interaktion. I den här studien används, förstås och definieras begreppet gender i 

linje med Ackers definition. Detraz skiljer på begreppen ”kön” och ”gender” och menar att 

kön snarare handlar om biologiska skillnader mellan kvinnor och män medan gender innebär 

sociala konstruktioner av könen (Detraz 2012, 3). Även Kronsell betonar att gender är mer 

komplext än att enbart likställas med bara kvinnor. Gender är en huvudsaklig princip inom 

feministisk teori rörande sociala relationer och organisationer, och det kan således vara 

relevant att fokusera på gender när man studerar sociala relationer och organisationer 

(Kronsell 2012, 7).  

 

Kvinnors roll i det nationella och internationella politiska rummet tenderar att nedvärderas till 

förmån för mäns och feministisk teori menar att det ”manliga” ofta värderas högre än det 

”kvinnliga” (Kronsell 2014, 15-18). Basu använder sig av gender som variabel för att visa hur 

stereotypt ”manliga” värden som rationalitet och självständighet ofta värderas högre än 

stereotypt ”kvinnliga” värden som känslor och beroende (Basu 2011, 98). Genom att använda 

gender som variabel vill feminismen lyfta kvinnors roll i den internationella politiken (Weber 

2014, 96). 

 

2.2.2 Feministiska säkerhetsstudier 
Feministiska säkerhetsstudier fokuserar på individers snarare än statens säkerhet och i 

synnerhet särskilt marginaliserade grupper. Kvinnors roll är ofta mer marginaliserad än mäns 

till följd av uteslutning eller diskriminering, även om både kvinnor och män, femininet och 

maskulinitet är relevanta att undersöka och hänger nära samman när man talar om gender. 

Feminister ser även att kvinnor är mer sårbara vid väpnade konflikter än män, och försöker 

förstå hur säkerhetssituationen varierar mellan könen (Detraz 2012, 11, 14). Även Basu 

poängterar kvinnors marginalisering, särskilt inom internationella relationer. Enligt 

feministiska säkerhetsstudier handlar säkerhet inte enbart om skydd från fysiskt våld utan 

även om en förståelse för de politiska strukturer som möjliggör det. Basu menar att hot mot 

kvinnors säkerhet kan komma från både individer, grupper och institutioner. Detta eftersom 

kvinnans roll generellt blir marginaliserad till förmån för manliga värden som privilegieras i 

världens patriarkalt strukturerade samhällen (Basu 2011, 105). Det här har en tydlig koppling 

till institutionaliseringsteorin. En avsaknad av gender och WPS kan utifrån detta perspektiv 

bero på att stereotypt manliga värden har blivit institutionaliserade. Feministisk teori 
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förtydligar alltså vilka normer och värden som kan associeras till gender och WPS och 

påverkar dess möjligheter att institutionaliseras. 

 

Genom att ta på sig ett par ”genderglasögon” vid studier av säkerhet och frågor som är 

relaterade till detta ämne menar Detraz att det är möjligt att identifiera hur gender blir en del 

av säkerhetsfrågor men också hur det kan bli det. Detraz skiljer på begreppen militarism och 

militarisering och menar att militarism innebär en tro om att problem bäst löses med militära 

medel, medan militarisering snarare avser en process (Detraz 2012, 16, 26). Militarism kan 

ses som ett system av normer där krig ses som ett legitimt sätt för att lösa problem och 

konflikter. Enkelt uttryckt är krig en form av interaktion och militarism de normer som 

legitimerar en sådan interaktion (Kronsell 2012, 11). Feminister menar ofta att militarism och 

militarisering förknippas med män och maskulinitet. Det är ofta staten som är i fokus istället 

för individer när det talas om dessa begrepp (Detraz 2012, 24-25, 62), vilket innebär att målet 

att nå mänsklig säkerhet utmanas. Detraz är tveksam till om kvinnors och mäns olika 

säkerhetsbehov tas i beaktning vid policyprocesser, särskilt vid militära lösningar (Detraz 

2012, 61, 204, 210). Militarisering som process kan kopplas till institutionalisering genom att 

militarisering innebär att manliga värden institutionaliseras vilket försvårar för arbete med 

mänsklig säkerhet och genderfrågor. En avsaknad av gender och WPS kan med detta som 

utgångspunkt bero på ökad militarisering som är förknippade med manliga värden och det 

syns särskilt då fokus ligger på statens säkerhet snarare än individens. 

 

I den här studien kommer feministisk säkerhetsteori tillämpas som ett teoretiskt perspektiv 

utifrån vilket förekomsten, eller frånvaron, av gender och WPS i Sveriges övergripande 

planering för återupptagandet av totalförsvaret undersöks. Genom att tillämpa att sådant 

perspektiv möjliggörs för specifik och isolerad fokusering på att undersöka om gender och 

WPS institutionaliseras och i sådant fall hur och varför, alternativt varför inte. Genom att 

kombinera feministisk säkerhetsteori med institutionaliseringsteori är det möjligt att 

undersöka vad institutionaliserade normer och värden får för betydelse för arbetet med gender 

och WPS. Sådana normer och värden kan vara militarisering, statens eller individens säkerhet 

och manliga eller kvinnliga värden.  
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2.3   Policyteori 
John W. Kingdon diskuterar i boken ”Agendas, Alternatives, and Public Policies” (2003) hur 

det kommer sig att en viss fråga hamnar på agendan – och varför vissa frågor inte gör det. 

Kingdon definierar en policy som en kombination av olika processer såsom bland annat 

agendasättande, ett auktoriserat val eller regeringsbeslut och implementering av fattade beslut. 

En agenda definieras som ämnen eller problem som statliga tjänstemän uppmärksammar och 

sammanställer till en lista. Kingdon pratar även om strömmar av problem, policy och politik 

som rör sig parallellt (Kingdon 2003, 1-3, 145). Dessa strömmar mynnar ihop vid kritiska 

situationer vilket får policyfönster att öppnas. När ett policyfönster öppnas är det möjligt att 

uppmärksamma problem och presentera lösningar till dessa för att sedan åstadkomma en 

politisk förändring. Ett policyfönster är endast öppet en begränsad tid och det kan stängas av 

olika anledningar, såsom att beslutsfattare anser att ett problem redan har hanterats eller 

beslutats om, men det kan också handla om att man har misslyckats med att hantera problemet 

och inte vill lägga mer resurser på dess hanterande. En annan anledning är att det som fick 

fönstret att öppnas inte längre är närvarande. Kingdon diskuterar även begreppet coupling 

som i den här studien översätts till sammankoppling. När ett policyfönster öppnas så kan 

lösningar sammankopplas med problem, om det anses politiskt fördelaktigt (Kingdon 2003, 

165-166, 169, 173).  

 

Det som får ett fönster att öppnas eller agendan att förändras avgör vilket fönster som öppnas  

i en given situation. Förändringar i agendan påverkas ofta av problem- och politikströmmar 

snarare än policyströmmar. Det finns således även problemfönster och politiska fönster. När  

ett problem är eller upplevs vara påtryckande öppnas ett problemfönster. Ett politiskt fönster 

öppnas av händelser i den politiska strömmen. Sådana händelser kan vara ett regeringsskifte 

eller en förändring i den nationella stämningen. Sannolikheten för att ett ämne ska hamna 

högt på den politiska agendan ökar när man kombinerar problem, policy och beslut. I 

problemströmmas och politiska strömmar hittar man agendan, listan av ämnen eller problem, 

samtidigt som alternativen finns i policyströmmar (Kingdon 2003, 173-174, 194-195). 

 
Kingdons policyteori kan bidra med kompletterande analytiska verktyg till varför gender och 

WPS inte institutionaliserats i någon högre grad i Sveriges övergripande planering för 

återupptagandet av totalförsvaret. Teorin kan användas för att belysa politiska drivkrafter till 

institutionaliseringen av gender och WPS. En tänkbar förklaring är att ett upplevt påtryckande 
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problem har fått ett problemfönster att öppnas och att sammankoppling har skett genom att 

gender och WPS har setts som en lösning på ett problem. Teorin kan också förklara varför en 

institutionalisering inte har skett om så är fallet. Det kan då tänkas att gender och WPS inte 

har setts som en lösning till identifierade problem. Ett sådant exempel kan vara då staten är 

fokus för säkerhetsfrågor och det finns en tydlig militarisering där det snarare är militära 

lösningar som sammankopplas till problemet (hot mot staten), för att koppla till den 

feministiska säkerhetsteorin. En annan tänkbar förklaring utifrån Kingdons teori är att frågan 

redan anses vara hanterad för att det finns med ett genderperspektiv i andra beslut eller 

direktiv som styr myndigheters arbete när det kommer till totalförsvaret. Feministisk 

säkerhetsteori skulle sannolikt argumentera emot en sådan förklaring genom att frågor som 

gender och WPS har svårt att institutionaliseras i en kontext som präglas av militarisering och 

institutionalisering av traditionella och stereotypt manliga värden. Med hjälp av 

kombinationen av feministisk säkerhetsteori, institutionaliseringsteori och policyteori är 

således det möjligt att öka förståelsen för hur institutionalisering sker samt varför eller varför 

inte, för att sedan kunna vara på frågan varför gender och WPS inte har institutionaliserats i 

någon högre grad i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret.  
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3.  Metod 
 

I detta avsnitt är det studiens tillvägagångssätt som är i fokus. Inledningsvis redogörs studiens 

forskningsdesign för. Sedan kombineras de tre teorierna till ett analytiskt ramverk som ligger 

till grund för undersökningen av det empiriska materialet. Avslutningsvis kommer av det 

empiriska materialet att redogöras för ytterligare. 

 

3.1   Forskningsdesign 
Institutionalisering kan ses som en process och denna studie ses därför som en processtudie. 

Processer kan undersökas genom att söka efter mekanismer eller förklarande faktorer i ett 

historiskt förlopp (Teorell och Svensson 2013, 247). Processen som undersöks i den här 

studien är institutionaliseringen av gender och WPS i svensk försvarspolitik över en period 

från slutet av 1980-talet fram till Sveriges övergripande planering för återupptagandet av 

totalförsvaret idag. Gender och WPS ses här som en institution, en sammansättning av normer 

och värden, som inte verkar institutionaliseras i totalförsvarskontexten trots att det skulle 

kunna förväntas annorlunda. För att öka förståelsen för varför det är så kommer det att sökas 

efter tänkbara faktorer som kan förklara om, hur och varför eller varför inte gender och WPS 

har institutionaliserats tidigare, respektive varför det inte verkar institutionaliseras i Sveriges 

övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret. Sådana tänkbara faktorer är 

normer och värden men också politiska drivkrafter vilket har klargjorts i det teoretiska 

avsnittet.  

 

Denna studie är en kvalitativ och teorikonsumerande processtudie med både beskrivande och 

förklarande ambitioner. Undersökningen som kommer att genomföras är intensiv i den 

meningen att det är få enheter som analyseras. Teorell och Svensson menar att detta möjliggör 

för en fördjupning av studiet av varje analysenhet för att kunna identifiera många aspekter av 

en tänkbar förklaring, men också för att genom en kartläggning av en historisk period få 

många observationer. Förklaringar eftersöks genom observationer av verkligheten vilket 

innebär att information hämtas genom induktiv metod (Teorell och Svensson 2013, 53, 80). 

Studien har en kombination av beskrivande och förklarande ambition eftersom man för att 

kunna förklara något först måste beskriva det. Med hjälp av en beskrivande ansats är det 

möjligt att undersöka vilka värden som associeras till gender och WPS. Den förklarande 

ambitionen kan med utgångspunkt i det teoretiska ramverket bidra till att identifiera 
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förklarande faktorer för utfallet (Teorell och Svensson 2013, 23, 33, 247) vilket alltså i denna 

studie är varför gender och WPS inte är närvarande i en högre grad i Sveriges övergripande 

planering för återupptagandet av totalförsvaret 

 

En undersökning av ett historiskt förlopp kan kombineras med en teori genom att ange 

utfallet, formulera tänkbara förklaringar till mer generellt formulerade variabler som knyts an 

till en teori (Teorell och Svensson 2013, 236). Denna studie utformas på ett liknande sätt. Det 

historiska förloppet – institutionaliseringen av gender och WPS i svensk försvarspolitik sedan 

slutet på 1980-talet fram till idag – undersöks med hjälp av generella variabler som återfinns i 

det teoretiska ramverket och kan anses vara tänkbara förklaringar. På så sätt kombineras 

institutionaliseringsteori, feministisk säkerhetsteori och policyteori till ett analytiskt ramverk. 

Dessa teorier kompletterar varandra väl. Medan institutionaliseringsteori menar att 

institutioner beror på normer och värden, diskuterar feministisk säkerhetsteori vilka dessa 

normer och värden är i en säkerhetskontext samt vad det får för betydelse för frågor som 

gender och WPS. Det är alltså dessa normer och värden som här ses som generella variabler 

och tänkbara förklaringar. Samtidigt kan politiska drivkrafter bidra till att en fråga 

institutionaliseras eller deinstitutionaliseras vilket både institutionaliseringsteori och 

policyteori berör. I följande stycke operationaliseras dessa variabler för att ge klarhet i vad det 

är som eftersöks och för att konkretisera tänkbara förklaringar eller generella variabler.  

 

3.2   Operationalisering 
Den här studien syftar till att öka förståelsen för varför gender och WPS inte är närvarande i 

en högre grad i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret. Detta 

görs genom att översiktligt redogöra för om och i sådant fall hur och varför gender och WPS 

har institutionaliserats sedan totalförsvaret senast var fullt utvecklat. Det faktum att gender 

och WPS inte är så närvarande beläggs genom att observera och analysera Sveriges 

övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret. Sedan undersöks och analyseras 

förutsättningar för att institutionalisera gender och WPS i totalförsvarsplaneringen. Med 

institutionalisering av gender och WPS menas här i vilken mån gender och WPS görs till en 

del av totalförsvarsplaneringen. Med utgångspunkt i både institutionell teori och feministisk 

säkerhetsteori är det tydligt att både normer och värden men också politiska drivkrafter 

påverkar möjligheterna för gender och WPS att institutionaliseras. Institutionaliseringsteori 

och feministisk säkerhetsteori kompletterar därför varandra väl. Kingdons teori om policy och 
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agendasättande bidrar med kompletterande tänkbara förklaringar till varför gender och WPS 

institutionaliserats – eller varför det inte har gjort det – med utgångspunkt i politiska 

drivkrafter. En kombination av dessa teorier ökar förutsättningen att ge en övertygande 

förklaring till varför gender och WPS är mer eller mindre frånvarande i 

totalförsvarsplaneringen idag.  

 

Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys är det möjligt att på ett systematiskt sätt beskriva 

texters innehåll för att sedan göra mer komplexa tolkningar. Det som söks efter vid en 

innehållsanalys är sådant som uttrycks explicit. En innehållsanalys kan genomföras genom att 

konstruera ett kodschema för förekomsten av vissa ord i texter. Detta kodschema kan 

användas för att hitta relevanta delar att analysera i materialet (Boréus och Bergström 2012, 

50-51, 54). För att hitta de delar i det empiriska materialet som är relevanta att analyseras 

används begreppen ”gender”, ”genderperspektiv”, ”genus”, ”kvinna”, ”kvinnor”, 

”jämställdhet”, ”1325”, ”kvinnor, fred och säkerhet” som sökord, i likhet med Lindberg 

(2015, 20). För att vägleda i analysen av de relevanta delar som har hittats med hjälp av 

sökorden formuleras ett par operationaliseringsfrågor med utgångspunkt i de tre teorier som 

utgör det teoretiska ramverket. Det är tänkbara förklaringar i mer generella termer och kan ta 

reda på vad som skrivs om gender och WPS mer specifikt, såsom vilka normer och värden 

som institutionaliseras och politiska drivkrafter för att arbeta med gender och WPS. 

•   Manliga och/eller kvinnliga värden? 
Ligger fokus på statens säkerhet eller individens säkerhet? Finns det tecken på militarism och 

militarisering (att problemen löses bäst med militära medel)?  

•   Kvinnor som offer och/eller aktörer? 
Betonas kvinnors utsatta situation vid väpnade konflikter? Beaktas kvinnors deltagande på 

alla nivåer? Lyfts kvinnors roller som aktörer?  

•   Gender och WPS som lösning till problem? 

Ses gender och WPS som lösning till identifierade problem, exempelvis hot mot staten eller 

hot mot individen?  

•   Politiska drivkrafter för att arbeta med gender och WPS? 

Används gender och WPS för att söka legitimitet för det egna arbetet eller för att nå andra 

politiska mål? Används gender och WPS i syfte att öka effektiviteten? Motiveras arbetet med 

utgångspunkt i kvinnors rättigheter? Kan gender och WPS redan anses vara hanterat? Är 

målen och direktiven för arbetet med gender och WPS konkret eller vagt formulerade?  
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•   Gender och WPS i nationell och/eller internationell kontext? 
Vilken kontext (nationell/internationell) är gender och WPS närvarande i? Ses det en skillnad 

i vilken kontext (nationell/internationell) som gender och WPS associeras med?  

 

I vilken grad gender och WPS har institutionaliserats är möjligt att undersöka med 

utgångspunkt i de tre pelarna som institutioner kan utgöras av – regulativ, normativ och 

kognitiv – som utgör institutioner. Dessa och vad de innebär har redogjorts för teoretiskt 

under avsnitt 2.1. Med hjälp av dessa pelare är det även möjligt att belysa förändringar i 

institutionaliseringen av gender och WPS. 

•   Regulativ institutionalisering 

Finns det några regler eller lagar som formellt reglerar arbetet med gender och WPS?  

•   Normativ institutionalisering 

Motiveras gender och WPS med att det legitimerar det egna arbetet och/eller ökar 

effektiviteten? Ses gender och WPS som en lösning på ett problem?   

•   Kognitiv institutionalisering 

Tas det för givet att kvinnors och mäns roller och förutsättningar ska vara lika eller tvärtom? 

Visar det sig en traditionell könsmaktsordning som gynnar manliga värden? 

 

Operationaliseringsfrågorna och typen av institutionalisering diskuteras löpande i analysen 

gentemot det empiriska materialet. På så sätt appliceras det analytiska ramverket på det 

empiriska materialet för att söka efter förklaringar till studiens frågeställning som lyder: 

 

Varför har inte gender och WPS institutionaliserats i en högre grad i Sveriges övergripande 

planering för återupptagandet av totalförsvaret?  

 

3.3   Val av empiri 
Denna studie har begränsats till att undersöka försvarspolitiska propositioner sedan slutet på 

1980-talet då Sverige senast hade ett fullt utvecklat totalförsvar samt officiellt material för 

Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvar från regeringen, MSB 

och Försvarsmakten. Propositionerna delas i analysen in i skiften i säkerhetspolitisk kontext 

sedan slutet av 1980-talet: från totalförsvar och invasionsförsvar till insatsförsvar, till ett 

fördjupat insatsförsvar, för att sedan återgå till totalförsvaret med ett nationellt fokus. 

Följande är de försvarspolitiska propositioner som ligger till grund för denna undersökning: 
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Från totalförsvar och invasionsförsvar till insatsförsvar 

•   1986/87:95 – ”Totalförsvarets fortsatta utveckling” 

•   1991/02:102 ”Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag 

för budgetåret 1992/93” 

•   1995/96:12 ”Totalförsvar i förnyelse” 

•   1996/97:4 ”Totalförsvar i förnyelse – etapp 2” 

 

Fördjupat insatsförsvar 

•   Prop. 1999/2000:30 ”Det nya försvaret” 

•   Prop. 2004/05:5 ”Vårt framtida försvar” 

•   Prop. 2008/09:140 ”Ett användbart försvar” 

 

Tillbaka till totalförsvar 

•   Prop. 2014/15:109 ”Försvarspolitisk inriktning- Sveriges försvar 2016-2020” 

 

Följande är aktuella dokument för Sveriges övergripande planering för återupptagandet av 

totalförsvaret från regeringen, MSB och Försvarsmakten:  

•   Regeringens uppdrag till Försvarsmakten och MSB avseende totalförsvarsplanering 

(Försvarsdepartementet 2015) 

•   Försvarsmaktens och MSB:s rapport med en grundsyn för planeringen 

(Försvarsmakten och MSB 2016) 

•   Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Justitiedepartementet 2015) 

•   Regeringens uppdrag till Försvarsmakten och MSB att främja och utveckla en 

sammanhängande planering för totalförsvaret (Försvarsdepartementet 2017) 

•   MSB:s brev till kommuner (MSB 2017a) respektive landsting (MSB 2017b) 
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4.  Analys av institutionaliseringen av gender och WPS  
 
Analysen delas in i två avsnitt. Det första avsnittet 4.1 behandlar institutionaliseringen av 

gender och WPS i översiktliga skiften i den svenska säkerhetspolitiska kontexten. Det första 

skiftet motsvarar perioden då Sverige senast hade ett fullt utvecklat totalförsvar tills dess att 

invasionsförsvaret förändrades till insatsförsvar. Sedan följer perioden då insatsförsvaret 

fördjupades. Därefter undersöks perioden då fokus skiftade från internationellt fokus tillbaka 

till nationellt fokus och då det beslutades att totalförsvaret skulle återupptas. 

Institutionaliseringen under de behandlade perioderna sammanfattas sedan kort för 

tydlighetens skull. I det andra avsnittet 4.2 beläggs det faktum att gender och WPS inte är 

närvarande i någon högre grad och dessutom undersöks förutsättningarna för att 

institutionalisera gender och WPS i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av 

totalförsvaret. 

 

4.1   Institutionaliseringen av gender och WPS i svensk försvarspolitik 

4.1.1   Från totalförsvar och invasionsförsvar till insatsförsvar 
I 1986 års försvarspolitiska proposition som handlar om totalförsvarets fortsatta utveckling 

ligger fokus på militära hot mot Sveriges territorium, i synnerhet hot om invasion (Prop. 

1986/97:95, 5). Det är staten som genomgående är den centrala aktören och vars säkerhet 

måste värnas. Om säkerhetsbehovet skiljer sig mellan kvinnor och män specificeras inte. Det 

som skrivs om kvinnor kan sägas vara i relation till effektivitet vilket ses i följande citat: 

 

Det ökade antalet kvinnor i traditionellt mansdominerande yrken och på viktiga poster i 

företag och förvaltning förbättrar möjligheterna att fortsätta verksamheten även efter de 

omfattande inkallelser av män som är en förutsättning för totalförsvarets 

krigsorganisering (Prop. 1986/97:95, 49). 

 

Effektivitet kan här nås genom att kvinnor i högre utsträckning arbetar i viktig verksamhet 

som därför kan fortsätta bedrivas när män kallas in till tjänstgöring vid totalförsvar. Kvinnor 

ses på så sätt som en aktör i nationell kontext men det görs en tydlig distinktion mellan 

kvinnor och män i det faktum att det endast är män som är skyldiga att tjänstgöra vid 

totalförsvar. Det är tydligt att den här tiden präglas av en avsaknad av ett genderperspektiv. 

Det är statens säkerhet som är i fokus vilket enligt feministiska akademiker som Detraz inte 
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gynnar genderperspektivet (Detraz 2012, 62). Gender och WPS har inte fått något större 

genomslag i den internationella politiken än och resolution 1325 om kvinnor, fred och 

säkerhet kommer inte att antas på över tio år. Gender och WPS ses inte som en lösning på de 

problem som är associerade med statens säkerhet och militära hot och det finns inte någon 

uppenbar påtryckande anledning till att institutionalisera gender och WPS och gender. Det 

faktum att ett påtryckande problem saknas skulle enligt Kingdons policyteori kunna förklara 

varför det inte öppnas något problemfönster där gender och WPS kan sammankopplas som en 

lösning till ett identifierat problem (Kingdon 2003, 173-174). Vad gäller institutionaliseringen 

är det faktum att staten och militären är i fokus ett tecken på att det är traditionella och 

stereotypt manliga värden som är institutionaliserade. Det saknas en regulativ 

institutionalisering som mer formellt reglerar arbetet med gender. Det saknas också en 

normativ institutionalisering eftersom det inte ges något särskilt värde i att arbeta med ett 

genderperspektiv. Det har inte heller skett en kognitiv institutionalisering utan snarare tvärtom 

– det faktum att kvinnor inte är skyldiga till värnplikt är pekar på den traditionella 

könsmaktsordningen som gynnar stereotypt manliga värden och således inte mänsklig 

säkerhet. Institutionaliseringen av manliga värden pekar snarare på att det tas för givet att 

kvinnor och män inte verkar med samma förutsättningar.  

 

Även nästa försvarspolitiska proposition i tiden, 1991/92:102, har en traditionell syn på 

säkerhet med staten i fokus. Det allvarligaste hotet som propositionen fokuserar på är ett 

väpnat angrepp mot Sverige och militära medel anses vara den lämpliga lösningen (Prop. 

1991/92:102, 2). Det skrivs om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män samt om att 

minska problem med mobbning inom Försvarsmakten: 

 

Regeringen har vid tidigare tillfällen[…]informerat riksdagen om den verksamhet som 

bedrivs i syfte att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och motverka mobbning 

inom Försvarsmakten[…]Överbefälhavaren framhåller att medvetenheten om mobbning 

och social utstötning ökat bland såväl anställda som värnpliktiga under de senaste åren. 

Vidare ger överbefälhavaren exempel på en rad positiva åtgärder som initieras för 

jämställdheten mellan kvinnor och män och mot mobbning inom försvarsmakten (Prop. 

1991/92:102, 89). 

 

Jämställdhet avser en annan typ av institutionaliseringsprocess och utgör en egen policy 

särskild från gender och WPS även om båda berör frågor som könsmaktsordning och att 
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kvinnor tenderar att marginaliseras efter denna. I och med att det talas om att öka 

jämställdheten i det militära försvaret beaktas samtidigt kvinnors roller som aktör, vilket är en 

central del i WPS. Det faktum att jämställdhet lyfts som en fråga är en tydlig skillnad från den 

föregående propositionen och ett tecken på att den mansdominerade organisationen utmanas – 

vilket innebär ett steg mot kognitiv institutionalisering i den nationella säkerhetspolitiska 

kontexten. Vidare nämns det även att både män och kvinnor utbildats inför en FN-insats i 

Libanon (Prop. 1991/92:102, 238) vilket är ett tecken på att kvinnors roll som aktör ökar även 

i internationell kontext. Även detta pekar på en början till institutionalisering om än i 

internationell kontext. Samtidigt präglas propositionen av militarism – att militära lösningar är 

lämpliga för att hantera problem (Kronsell 2012, 11). Det verkar som att det fortfarande 

saknas framträdande politiska drivkrafter till att arbeta med gender och WPS eftersom det inte 

ses som en lösning på det identifierade problemet med ett väpnat hot mot Sverige. Detta talar 

emot en normativ institutionalisering. Det verkas således som en tydlig institutionalisering av 

gender och WPS även här saknas i både nationell och internationell säkerhetspolitisk kontext, 

även om en förändring mot institutionalisering skymtas. 

 

I de försvarspolitiska propositionerna 1995/96:12 och 1996/97:4 (etapp 2) läggs särskilt vikt 

vid att öka andelen kvinnor i totalförsvaret. Det motiveras med ett utilitaristiskt argument – på 

ett normativt sätt med utgångspunkt i legitimitet:  

 

Att fler kvinnor engageras i totalförsvaret tillför nya kompetenser och stärker 

försvarsviljan hos det svenska folket och skapar därigenom ökad säkerhet (Prop. 

1995/96:12). 

 

Att poängtera kvinnors roll som aktörer som ett sätt att öka legitimiteten för arbetet med 

försvaret görs även i följande citat: 

 

Det är för försvarets styrka och dess positiva samhällsroll i övrigt av stor betydelse att 

förmågan hos kvinnor bättre tas tillvara än idag (Prop. 1995/96:12). 

 

Det verkar som att det finns ökade politiska drivkrafter till att arbeta med frågor som är 

relaterade till gender och WPS i samband med en ökad beaktning för individens säkerhet och  

kvinnors roller som aktörer. Denna typ av legitimering för det ökade antalet kvinnor i 

försvaret med en mer moralisk utgångspunkt – i syfte att ge legitimitet till och i längden öka 
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effektiviteten för försvaret, är ett tecken på normativ institutionalisering. Det handlar däremot 

mer om Försvarsmaktens eget arbete än om respekten för kvinnors rättigheter. Det skrivs även 

om det vidgade säkerhetsbegreppet som innebär andra hot än enbart militära. Det finns delvis 

ett fokus på individer i och med det faktum att man börjar tala om internationella humanitära 

insatser. Det introduceras även en form av genderperspektiv genom Försvarsmaktens projekt 

”den kreativa olikheten” som ska arbeta med attityder relaterade till vad som anses manligt 

och kvinnligt (Prop. 1991/92:12, Prop. 1996/97:4). Det är tydligt att dessa propositioner tar ett 

kliv från den traditionella synen på säkerhet mot en syn där säkerhetsfrågan berör andra 

aktörer än stater och att introduktionen av ett genderperspektiv innebär ett steg mot en 

normativ institutionalisering. Vad gäller den kognitiva institutionaliseringen är det fortfarande 

enbart män som berörs av totalförsvarsplikten även om kvinnor tillåts delta om de vill, vilket 

är ett tecken på den mer traditionella könsmaktsordningen där militären är associerad främst 

till män. Det verkar därför inte som att det har skett en tydlig kognitiv institutionalisering. Det 

saknas en regulativ institutionalisering även här. 

 

I den försvarspolitiska propositionen 2001/02:10 hanteras frågor relaterade till gender och 

WPS i ett ökat omfång. Resolution 1325 har antagits och frågan har blivit aktuell på den 

internationella politiska spelplanen vilket kan förklara ökade politiska drivkrafter att arbeta 

med gender och WPS. Synen på militära hot om invasion har minskat till att inte anses vara 

möjligt inom en tioårsperiod. Istället betonas det faktum att hotbilden är komplex och 

potentiella hot mot civilbefolkningen ses exempelvis som terrorhandlingar eller rörande 

infrastrukturen. Samtidigt är det fortfarande ett fokus på nationell kontext (Prop. 2001/02:10, 

10, 89, 111, 242). En målsättning är att kvinnlig personal ska öka inom totalförsvaret även om 

fokus genomgående ligger på det militära försvaret. Kvinnor berörs av totalförsvarsplikten till 

fullo och vad gäller civil- och värnpliktstjänstgöringen gäller den kvinnor om den är längre än 

60 dagar (Prop. 2001/02:10, 184, 189-190, 210). I denna proposition handlar det mer om 

jämställdhet inom Försvarsmakten och diskriminering inom den egna organisationen än om 

kvinnors och mäns olika skyddsbehov. Det tas steg mot att kvinnor bör ha likadana 

förutsättningar som män för att arbeta inom Försvarsmakten: 

 

Indirekt diskriminering av kvinnor genom fysiska krav som på ett närmast systematiskt 

sätt utestänger dem från delar av arbetsmarknaden bör elimineras (Prop. 2001/02:10, 

189). 
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Det börjar synliggöras en form av genderperspektiv i den här propositionen som utvecklas 

från de tecken som skymtades i den föregående propositionen. Detta ses i synnerhet i det 

faktum att kvinnor ses som aktörer både gällande värnplikt i viss grad och totalförsvaret helt 

och hållet, men också i det faktum att regeringen vill öka förutsättningar för kvinnor att arbeta 

inom Försvarsmakten. Även om jämställdhet avser en annan policy som ska institutionaliseras 

handlar det även om att beakta kvinnor som aktörer – vilket är centralt i WPS. En vilja att 

minska skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar att arbeta inom Försvarsmakten 

utmanar också den traditionella könsordningen som gynnar män. Detta är således ytterligare 

ett steg mot att gender och WPS institutionaliseras även på kognitiv nivå. Redogörelser för 

olika potentiella hot mot civilbefolkningen pekar på att steg börjar tas från statens säkerhet 

mot individens säkerhet. Att i ökad grad tala om andra aktörers säkerhet än statens banar väg 

för mänsklig säkerhet som gynnar genderfrågor, liksom det faktum att man rör sig från 

militära hot till andra typer av hot (Detraz 2012, 24-25, 62, 210). Detta underlättar för gender 

och WPS att institutionaliseras. Däremot saknas det fortfarande en regulativ 

institutionalisering.  

 

4.1.2   Fördjupat insatsförsvar 
I propositionen för den försvarspolitiska inriktningen 2004/05 anses ett militärt hot mot 

Sverige även här osannolikt inom en period på tio år (Prop. 2004/05:5, 12). Fokus ökar 

ytterligare på ett genderperspektiv och resolution 1325, i huvudsak i internationell kontext: 

 

Regeringen vill i detta sammanhang betona betydelsen av att genderperspektivet 

uppmärksammas i arbetet med internationella insatser. Kvinnor har generellt sett en 

mycket utsatt situation i väpnade konflikter och genderfrågor har blivit en alltmer 

uppmärksammad aspekt i det internationella krishanteringsarbetet. Ett genderperspektiv 

bör inkluderas på samtliga nivåer i alla former av krishantering. En grund för svenskt 

agerande är FN:s säkerhetsråds resolution 1325 tillsammans med EU-parlamentets 

betänkande om kvinnors deltagande i fredliga lösningar av konflikter (Prop. 2004/05:5, 

74). 

 

Kvinnors utsatta situation vid väpnade konflikter belyses och genderperspektivets betydelse 

vid internationella insatser betonas. Det är tydligt att genderperspektivet och WPS ses som en 

viktig del i arbetet i internationella insatser. En möjlig förklaring till ett ökat fokus på gender 

och WPS kan förklaras som en sammankoppling av lösning (gender och WPS) på ett problem 
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(internationell fred och säkerhet). Detta stödjs av Kingdons teori om att en fråga hamnar på 

agendan genom sammankoppling av lösning och problem i ett öppet problemfönster 

(Kingdon 2003, 165). Lindberg identifierade en liknande sammankoppling i samband med 

Sveriges deltagande i Afghanistaninsatsen, där genderperspektivet och WPS användes för att 

arbeta med jämställdhetsproblem i insatsområdet och för att öka legitimiteten i det egna 

arbetet (Lindberg 2015, 34). Det är tydligt i denna proposition att fokus på genderperspektiv 

och resolution 1325 ökar i takt med att fokus på den internationella kontexten ökar. Gender 

och WPS har nu fått ett uppsving internationellt men också i Sverige, och Sverige arbetar allt 

längre bort från de egna gränserna. Kvinnors utsatthet och därmed kvinnor som offer vid 

väpnade konflikter poängteras i propositionen vilket kan tolkas som att gender och WPS ses 

som en lösning på sådana problem. Det är en tänkbar förklaring även här att gender och WPS 

används för att öka legitimiteten i det egna arbetet. Det faktum att det uppges att det finns 

behov av att arbeta med ett genderperspektiv men också WPS med en mer moralisk 

utgångspunkt är ett tecken på normativ institutionalisering. Den kognitiva 

institutionaliseringen kan ses i distinktionen mellan kvinnors och mäns olika behov och att 

kvinnor är särskilt utsatta vid väpnade konflikter. Det utmanar den traditionella synen på 

säkerhet och manliga strukturer och på det sättet kan den kognitiva institutionaliseringen 

sägas ha kommit åtminstone en liten bit längre än tidigare.  

 

Det skrivs även om jämställdhets- och attitydfrågor inom Försvarsmakten vilket svarar för 

den nationella kontexten:  

 

Försvarsmakten har åstadkommit en viss minskning av förekomsten av anmälda sexuella 

trakasserier, men problemet är alltjämt omfattande och nivån är betydande i jämförelse 

med andra samhällssektorer[…]Myndighetens översyn av de fysiska baskraven har lett 

till att Försvarsmakten beslutat om ett krav på regelbunden träning och detta ersätter 

gradvis tidigare fysiska baskrav fr.o.m. den 1 juli 2004. Risken för att kvinnor som söker 

sig till officersyrket utsätts för indirekt diskriminering har därigenom minskats[…]Under 

den gångna försvarsbeslutsperioden har ett högt prioriterat område varit att förändra 

negativa attityder på ett sådant sätt att kvinnor inom det militära försvaret även i realiteten 

ges samma möjligheter och förutsättningar att utvecklas som sina manliga kollegor (Prop. 

2004/05:5, 118-119). 

 

Även här utvecklas den kognitiva institutionaliseringen som skymtades i den förra 

propositionen. Det läggs fokus på att jämna ut förutsättningarna för kvinnor och män att 
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arbeta och utvecklas på samma villkor vilket utmanar den traditionella könsordningen 

ytterligare. Vad gäller den regulativa institutionaliseringen finns det inga tydliga tecken på att 

en sådan har skett som formellt reglerar arbetet med gender och WPS.  

 

I proposition 2008/09:140 ligger mycket fokus på insatser och solidaritet, samt att Sveriges 

säkerhet inte enbart måste värnas inom de egna gränserna. Hotbilden anses komplex likväl 

som de utmaningar som den säkerhetspolitiska kontexten medför och försvaret ska vara 

modernt för att kunna möta detta. Militära hot mot Sverige utesluts inte men anses inte heller 

sannolikt den närmaste tiden (Prop. 2008/09: 1, 8-9). I denna proposition fortsätter alltså 

minskat fokus på militär och staten till förmån för individer vilket gynnar arbetet med gender 

och WPS.  Gender och resolution 1325 institutionaliseras samtidigt ytterligare i den 

internationella kontexten i denna proposition. Det talas om resolution 1325 och 1820 i 

internationella insatser rörande FN: 

 

En viktig aspekt är också insatsernas arbete med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 

och 1820 om kvinnor i väpnade konflikter (Prop. 2008/09:140, 21). 

 men också om Natos arbete med dessa resolutioner: 

 

Under de senaste åren har samtalen kretsat kring frågor som…hur Nato kan tillämpa FN:s 

säkerhetsrådsresolutioner 1325 och 1820 om kvinnor i väpnade konflikter (Prop. 

2008/09:140, 21).  

 

Detta är ett tecken på en mer kognitiv institutionalisering av gender eftersom gender och WPS 

mer eller mindre verkar tas för givet i den internationella kontexten när det handlar om 

insatser. Vad gäller den nationella kontexten betonas det att det bör vara självklart att både 

kvinnor och män ska arbeta inom Försvarsmakten: 

 

För att stärka personalförsörjningen av Försvarsmakten måste ansträngningar göras för att 

både män och kvinnor ska utgöra en självklar bas vid rekrytering av personal (Prop. 

2008/09:140, 72).  

 

Det är snarare en fråga om jämställdhet och än exempelvis om hur kvinnor och män påverkas 

olika av konflikter. Argumentet grundas i effektivitet genom att det syftar till att stärka 

försörjningen av personal. Det faktum att både kvinnor och män ska vara självklara 
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kandidater vid rekrytering utmanar även här den traditionella könsmaktsordningen och är ett 

tecken på mer kognitiv institutionalisering, men också normativ institutionalisering eftersom 

kvinnors roll som aktör legitimeras genom att det kan öka effektiviteten. Samtidigt är det inte 

självklart att det är kvinnors rättigheter som det handlar om, såsom kvinnans rätt att vara en 

del av Försvarsmakten. I detta avseende verkar det handlar mer om politiska drivkrafter för att 

gynna effektiviteten i Försvarsmaktens eget arbete.  

 

4.1.3   Tillbaka till närområdet 
I den senaste propositionen för den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 saknas ett 

genderperspektiv. Det är statens säkerhet som är i fokus och även om det målas upp en 

komplex hotbild ligger tyngdpunkten på militära hot och lösningar. Mycket fokus ligger på 

territoriell integritet samt försvar av det egna territoriet (Prop. 2014/15:109, 1-2). Mycket lite 

fokus läggs på hot mot andra aktörer än staten vilket även innebär att mänsklig säkerhet ges 

mycket lite fokus, om ens något. Detta innebär en återgång till nationellt fokus där den 

territoriella säkerheten värderas högt, vilket är en tänkbar förklaring till varför genderfrågor är 

frånvarande. Fokus på staten i säkerhetsfrågor gör det svårt för mer mjuka frågor som 

mänsklig säkerhet att få genomslag, vilket gör att genderfrågor riskerar att osynliggöras eller 

försvinna. Det är således inte förvånande att det inte skrivs om gender och WPS i denna 

proposition. Istället är det återigen traditionella och stereotypt manliga värden som 

institutionaliseras. Ett tecken på att gender och WPS fortfarande är institutionaliserat i 

internationell kontext är det nordiska centret för genderfrågor som är ett svenskt bidrag till 

partnerskapet med Nato. Det kan sägas bidra till en normativ institutionalisering i 

internationell kontext genom att bidraget har ett visst värde och kan tjäna i identitetens tjänst 

eller åtminstone ge någon form av legitimitet. Det verkar däremot inte som att gender och 

WPS är normativt institutionaliserat i den nationella kontexten. Det saknas även här en mer 

regulativ institutionalisering som formellt reglerar arbetet med gender och WPS. Vad gäller 

den kognitiva institutionaliseringen verkar det snarare som att institutionaliseringen har gått 

tillbaka, eftersom det saknas ett genderperspektiv i den här propositionen. Det är även i högre 

grad traditionella och stereotypt manliga värden som är institutionaliserade vilket gynnar den 

mer traditionella könsmaktsordningen där förutsättningarna för att institutionalisera gender 

och WPS är låga. 

 

Det kan även vara så att gender och WPS inte anses vara ett nödvändigt medel för att söka 

legitimitet för totalförsvarsplaneringen, eller att det inte anses passa in i den nya nationella 
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kontexten som Lindberg (2015) kom fram till i sin forskning. Samtidigt ska gender och WPS 

enligt internationell rätt, det vill säga resolution 1325 och efterföljande resolutioner, arbetas 

med vid väpnade konflikter. Det gäller alla väpnade konflikter och alla inblandade parter (FN 

2000). Det finns ingen formell anledning till varför detta inte skulle gälla Sverige och om det 

blev krig på svenskt territorium – vilket är vad man planerar för. En annan förklaring till 

varför genderperspektivet saknas kan vara att gender och WPS inte ses som en lösning på 

denna typ av problem (hot mot statens säkerhet) med utgångspunkt i Kingdons policyteori. 

Detta går även i linje med den feministiska teorin som skulle kunna förklara detta på ett 

liknande sätt. När man nu återgår till en mer traditionell syn på säkerhet med staten som 

huvudaktör och militarism där problem löses med militära medel, riskerar frågor som 

mänsklig säkerhet att försvinna (Detraz 2012, 62, 204; Kronsell 2012, 11) 

 

4.1.4   Sammanfattning 
För att kort sammanfatta detta avsnitt i analysen så förändrades fokus från nationell kontext 

och invasionsförsvar, där gender och WPS var mer eller mindre frånvarande förutom en något 

normativ institutionalisering, till internationell kontext och insatsförsvar där gender och WPS 

institutionaliserades både normativt och kognitivt. Detta skedde i samband med att den 

traditionella synen på säkerhet med staten i fokus och stereotypt manliga värden såsom staten 

och militära lösningar förändrades till mer mjuka värden som mänsklig säkerhet där gender 

och WPS fick ökat utrymme. I samband med återgången till nationell kontext och ett mer 

”modernt” totalförsvar skedde även en återgång till mer traditionella och stereotypt manliga 

värden och i samband med detta verkar fokus på gender och WPS ha minskat. Det kan således 

sägas att gender och WPS deinstitutionaliserades på grund av förändrade normer och värden. 
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4.2   Förutsättningar för att institutionalisera gender och WPS i 

Sveriges övergripande planering för återupptagandet av 

totalförsvaret 
Likt den försvarspolitiska propositionen för 2016-2020 saknar även regeringens båda beslut 

om planeringen för återupptagandet av totalförsvaret ett genderperspektiv 

(Försvarsdepartementet 2015, Försvarsdepartementet 2017). Inget av sökorden nämns i 

besluten. Däremot skrivs det om ett genderperspektiv i MSB:s och Försvarsmaktens rapport 

om en gemensam grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret: 

 

Genderperspektivet och barnperspektivet ska vara en integrerad del i all 

totalförsvarsplanering (MSB och Försvarsmakten 2016, 5).  

 

Det är en vag formulering som lämnar öppet för tolkning, och som inte förtydligar vad som 

menas med gender eller hur arbetet ska ske. I grundsynen nämns det även att Sverige följer 

internationell rätt och att internationell humanitär rätt ska beaktas vid händelse av en väpnad 

konflikt (MSB och Försvarsmakten 2016, 5) men det specificeras inte mer än så och därmed 

inte heller hur arbetet med resolution 1325 ska ske. Ivarsson Westberg (2013) menar att en 

vag formulering av en strategi gör att strategin riskerar att hamna bland allt det andra som ska 

genomsyra politiken och därigenom förlora fokus (Ivarsson Westberg 2013, 51). Risken med 

den vaga formuleringen om hur genderperspektivet ska vara en del av all 

totalförsvarsplanering är alltså att det faller mellan stolarna. Även om det är ett tecken på 

någon form av institutionalisering så är den svagare än i de senaste försvarspolitiska 

beslutsperioderna, med utgångspunkt i de två tidigare propositionerna 2004/05:5 och 

2008/09:140. 

 

Trots att MSB och Försvarsmakten har ett genderperspektiv i sin grundsyn saknas alltså ett 

genderperspektiv i regeringens uppföljande beslut om planeringen (Regeringen 2017). 

Genderperspektiv eller arbetet med WPS är inte ett av de uppräknade områdena som ska 

prioriteras i planeringen för totalförsvar enligt beslutet (Regeringen 2017). Ett 

genderperspektiv finns inte heller med i MSB:s brev till kommuner och landsting finns ett 

genderperspektiv med (MSB 2017a, MSB 2017b) eller i beslutet om planeringsanvisningar 

för det civila försvaret (Justitiedepartementet 2015). 
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En alternativ förklaring skulle kunna vara att det förväntas att gender och WPS ändå arbetas 

med och att ett genderperspektiv eller förtydligande kring hur arbetet med resolution 1325 ska 

ske därför inte är nödvändigt. Det kan exempelvis tänkas att myndigheter och andra aktörer 

redan har någon form av jämställdhetsarbete och att det därför förväntas att de ska arbeta med 

frågor relaterade till gender och WPS detta på egen hand. En anledning till att en fråga inte 

hamnar på agendan kan enligt Kingdon vara just att beslutsfattare anser att frågan redan har 

hanterats och beslutats om (Kingdon 2003, 169). Exempelvis förtydligas det i den nationella 

handlingsplanen för arbetet med resolution 1325 att aktuella myndigheter har ett ansvar för att 

arbeta med gender och WPS i både nationell och internationell kontext:  

 

Myndigheter som verkar inom ramen för Totalförsvaret ska i sin nationella och 

internationella verksamhet, såsom övningar, samverkan och samordning beakta ett 

genusperspektiv samt agera i enlighet med kvinnor, fred och säkerhetsagendan 

(Regeringen u.å.b, 14).  
 

Det finns mycket som talar emot att gender och WPS redan skulle vara institutionaliserat på 

normativ eller kognitiv nivå till följd av detta, inte minst svårigheterna för gender och WPS 

att institutionaliseras i en kontext som präglas av en traditionell syn på säkerhet och 

militarisering. Dessutom saknar den svenska krisberedskapen, som det civila försvaret ska 

utgå ifrån, saknar också ett tydligt genderperspektiv. I prop. 2007/08:92 som benämns ”Stärkt 

krisberedskap – för säkerhets skull” så nämns det inte något om hur den ska beakta frågor 

relaterade till kvinnor, ett genderperspektiv eller liknande. Det faktum att det saknas ett 

genderperspektiv i en stor del av totalförsvarsplaneringen indikerar även att frågan inte är 

särskilt aktuell i den nya nationella kontexten och det finns även tidigare forskning som berör 

svårigheten i att institutionalisera gender och WPS. Egnell (2015) menar att dessa frågor är 

svåra att integrera i svensk säkerhetspolitik och Lindberg (2015) som menar att 

Försvarsmakten saknar fördelar för att arbeta med gender och WPS nationellt trots att de har 

erfarenhet och utvecklade strategier för att arbeta med gender och WPS internationellt, samt 

att regeringen inte har någon nationell agenda för arbetet med WPS. Detta stämmer även in på 

Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret från regeringens håll, 

vilket har visat sig i denna studie. Avsaknaden av politiska drivkrafter till att arbeta med 

gender och WPS blir påtaglig i regeringens beslut om återupptagandet av 

totalförsvarsplaneringen där gender och WPS är frånvarande. Frånvaron av politiska 

drivkrafter till att arbeta med gender och WPS nationellt förtydligades även i den senaste 
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försvarspolitiska propositionen. Gender och WPS verkar inte ha setts som en lämplig lösning 

på ett potentiellt väpnat angrepp mot Sverige eller närområdet varken i den senaste 

försvarspolitiska propositionen eller i regeringens beslut om återupptagandet om 

totalförsvarsplaneringen. 

 

Utifrån ett feministiskt säkerhetsperspektiv kan återgången till ett nationellt fokus och 

territoriellt försvar förklara varför gender och WPS inte institutionaliseras i någon högre grad. 

Det svenska totalförsvaret så som det var utformat för över tjugo år sedan saknade ett 

genderperspektiv vilket är förståeligt med tanke på att dessa frågor inte fick ett uppsving 

internationellt förrän början av 2000-talet. Nu när man återgår till att fokusera mer på 

stereotypt manliga värden, som ett mer traditionellt försvar med staten i fokus och militära hot 

och lösningar, riskerar mer mjuka frågor som gender och kvinnors rättigheter att försvinna 

(Detraz 2012, 62, 204). Både det ”förra” och det ”nya” totalförsvaret kan således sägas vara 

manligt kodat vilket kan tänkas vara en bidragande anledning till varför gender och WPS ges 

mycket lite utrymme i totalförsvarsplaneringen. 

 

Gender och WPS tas inte för givet i varken den nationella kontexten eller i den övergripande 

totalförsvarsplaneringen. Även detta indikerar att gender och WPS inte är kognitivt 

institutionaliserat i den nationella kontexten, trots att det verkar ha varit det bara några år 

tidigare men då i en internationell kontext. Det är tydligt att det är svårt att institutionalisera 

gender och WPS i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret idag, 

trots tidigare erfarenhet från den internationella kontexten och att det var en uttalat feministisk 

regering som fattade beslutet. Svårigheterna i att institutionalisera gender och WPS återfinns i 

de traditionella och stereotypt manliga värden som åter är i fokus. Gender och WPS ses inte 

heller som en lämplig lösning på identifierade problem – såsom militära angrepp eller andra 

hot mot statens säkerhet. Det ses en militarisering där militära lösningar är lämpliga för att 

hantera hot och det verkar i samband med detta faktum som att det även saknas tydliga 

politiska drivkrafter till att arbeta med gender och WPS. Förutsättningarna för att 

institutionalisera gender och WPS i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av 

totalförsvaret visar sig således vara låga.  
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5.  Avslutning 
 

5.1    Slutsatser och kritiskt resonemang 

Med hjälp av den teoretiskt grundade analysen av det empiriska materialet har flera 

förklaringar uppenbarats till studiens frågeställning som lyder: 

 

Varför har inte gender och WPS institutionaliserats i någon högre grad i Sveriges 

övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret?  

 

För att kort sammanfatta institutionaliseringen av gender och WPS i den svenska 

försvarspolitiken från 1986 fram till idag ses det ett par förändringar. I den nationella 

kontexten institutionaliserades gender delvis normativt i nationell säkerhetspolitisk kontext 

redan på 1990-talet genom att gender användes för att ge försvaret ökad legitimitet. Sedan 

började det även institutionaliseras kognitivt genom att främja kvinnors förutsättningar att 

arbeta på lika villkor som män vilket utmanade den traditionella könsordningen som främjar 

män. Det handlade däremot mer om jämställdhet och kvinnors roll som aktörer än om 

kvinnors olika säkerhetsbehov. I den internationella kontexten ses en tydligare 

institutionalisering, där genderperspektivet och resolution 1325 togs allt mer för givet under 

början av 2000-talet fram till och med propositionen 2008/09:140. Detta innebär en tydlig 

kognitiv institutionalisering. Arbetet med gender och WPS motiverades utifrån ett 

legitimitetsperspektiv genom att betona vikten av att säkra kvinnors skydd vid väpnade 

konflikter men också för att öka effektiviteten. Detta pekar på en normativ institutionalisering. 

Även om det verkar som att gender och WPS institutionaliserades normativt och togs för givet 

kan det vara värdefullt att kritiskt fundera över vad effektivitetsargument får för betydelse för 

respekten för kvinnors rättigheter. Kanske är det så att det snarare rekonstruerar 

genderrelationer än utmanar den traditionella könsmaktsordningen. Å andra sidan verkar det 

utmana den traditionella könsmaktsordningen eftersom kvinnors roller som aktörer lyfts och 

vilket ändå kan vara ge en (möjligen omedveten) positiv effekt. 

 

I den senaste försvarspolitiska propositionen och i en stor del av Sveriges övergripande 

planering för återupptagandet av totalförsvaret saknas ett genderperspektiv. Det finns ett 

genderperspektiv i MSB:s och Försvarsmaktens grundsyn men det är vagt formulerat och hur 

arbetet ska ske är opreciserat. Det verkar således som att det saknas en tydlig 
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institutionalisering gällande gender och WPS i totalförsvarskontexten. Det har inte setts någon 

regulativ institutionalisering under hela denna period eftersom arbetet med gender och WPS 

inte har reglerats av lagar eller andra formella regler utöver moraliska regler som faller in 

under normativ institutionalisering, och dessa hör till fåtalet. Det kan således även idag, i ett 

demokratiskt land som Sverige och trots tidigare erfarenhet av att arbeta med gender och 

WPS, finnas svårigheter i att arbeta med kvinnors rättigheter, vilket stödjs av Stromquist 

(1998). Dessutom finns det fortfarande svårigheter på politisk nivå i att utveckla och 

konkretisera hur resolution 1325 ska arbetas med vilket Egnell, Bojem och Berts har 

poängterat tidigare (Egnell, Bojem och Berts 2014, 53). 

 

Det ses svårigheter i att institutionalisera gender och WPS i Sveriges övergripande planering 

för återupptagandet av totalförsvaret på grund av de normer och värden som den präglas av 

men också en avsaknad av politiska drivkrafter. Det ses en återgång till traditionell säkerhet 

och stereotypt manliga värden såsom statens i stället för individens säkerhet, men också 

militarisering där militära medel används för att lösa problem. Detta indikerar att det manliga 

”krigaridealet” nu verkar vara på väg tillbaka i takt med ökat fokus på nationell kontext, trots 

att både Egnell (2015) och Kronsell (2014) poängterade att det verkade ha försvunnit under 

åren då Sverige tagit steg från nationellt fokus. Detta verkar vara en bidragande anledning till 

varför gender och WPS inte ses som en aktuell lösning för att hantera det identifierade 

problemet – militära hot mot staten – och inte heller prioriterats i en större utsträckning. En 

förändring av normer och värden kan även sägas ligga till grund för en deinstitutionalisering 

av gender och WPS med utgångspunkt i att det har varit institutionaliserat tidigare. 

Förutsättningarna för att institutionalisera gender och WPS i Sveriges övergripande planering 

för återupptagandet av totalförsvaret kan således sägas vara låga. 

 

Det betonas att det nya totalförsvaret ska vara modernt för att kunna möta en komplex hotbild 

och utmaningar som den nya säkerhetspolitiska kontexten innebär, men trots detta saknas ett 

genderperspektiv i den senaste försvarspolitiska propositionen och mer eller mindre 

genomgående även i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret. 

Frågan är om det är möjligt att leva upp till förväntningarna på ett ”modernt” totalförsvar när 

flera faktorer indikerar att det snarare är en återgång till ett traditionellt totalförsvar som det 

banas väg för i planeringen. Vad gäller synen på säkerhet visar den snarare mer på ett 

traditionellt synsätt än mänsklig säkerhet och vad gäller effekten på arbetet med gender och 

WPS är det tydligt att den traditionella synen på säkerhet och militarisering inte gynnar 
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institutionaliseringen av mer mjuka värden såsom gender och WPS. Trots ambitionen att 

verka för ett modernt totalförsvar, att gender och WPS har varit institutionaliserat tidigare och 

att det är en feministisk regering som har fattat beslutet, verkar det alltså som att förändrade 

normer och värden och en avsaknad av politiska drivkrafter gör det svårt för gender och WPS 

att institutionaliseras i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret. 

Eftersom både gender och WPS saknas i en hög grad i Sveriges övergripande planering för 

återupptagandet av totalförsvaret dras slutsatsen att det utifrån ett feministiskt 

säkerhetsperspektiv är svårt att se hur det totalförsvar som man i nuläget planerar för ska 

kunna anses modernt.  

 

Det finns flera implikationer av det faktum att gender och WPS inte är närvarande i någon 

högre grad i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret. 

Exempelvis finns det en risk för att arbetet med gender och WPS osynliggörs eller försvinner 

om formuleringen i MSB:s och Försvarsmaktens grundsyn om hur genderperspektivet ska 

finnas med i all totalförsvarsplanering är vag och inte konkretiserar hur arbetet ska 

genomföras. Samtidigt ska detta ses i ljuset av att Sverige nu planerar för att försvara sig mot 

ett väpnat angrepp mot Sverige eller i närområdet. Om en sådan händelse skulle inträffa och 

Sverige skulle bli en av parterna till en väpnad konflikt ska resolution 1325 gälla. Regeringen 

har nämnt att gender och WPS ska beaktas i den nationella handlingsplanen för resolution 

1325 men frågan verkar inte vara prioriterad med tanke på att det inte nämns i besluten eller 

som ett prioriterat verkansområde. En av riskerna med att gender och WPS inte 

institutionaliseras i en högre grad i totalförsvarsplaneringen är att myndigheter och andra 

aktörer misslyckas med att arbeta med ett genderperspektiv och med utgångspunkt i 

resolution 1325 om Sverige blir delaktigt i en väpnad konflikt. Sveriges arbete med gender 

och WPS kan i ett sådant scenario komma att bli ifrågasatt eftersom det inte finns någon 

formell anledning till varför resolution 1325 inte skulle gälla Sverige om Sverige blev en av 

parterna till en väpnad konflikt. Enligt Lindberg (2015) verkar inte gender och WPS ”passa 

in” i den nationella säkerhetspolitiska kontexten för att det saknas tydliga fördelar för både 

regeringen och Försvarsmakten, men här förs istället argumentet att gender och WPS borde 

finnas med oavsett om det passar in eller inte, med tanke på att det är internationell rätt som 

berör även Sverige. Det faktum att det inte finns ett tydligt direktiv för hur arbetet med gender 

och WPS ska ske i dagsläget kan innebära att Sverige tvingas utforma ett ramverk ad hoc om 

Sverige skulle bli delaktigt i en väpnad konflikt. 
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Att gender och WPS inte är närvarande i en högre grad i totalförsvarsplaneringen kan även få 

implikationer på den individuella nivån om Sverige skulle bli en av parterna till en väpnad 

konflikt. I ett sådant scenario kan kvinnors roller som aktörer utmanas men också kvinnors 

och mäns olika säkerhetsbehov. Resultatet är även ett tecken på att den traditionella 

könsmaktsordningen fortfarande råder eftersom gender och WPS inte tas för givet på ett 

svenskt nationellt plan, eftersom gender och WPS inte är en självklar del i 

totalförsvarsplaneringen från i synnerhet regeringens håll. Detta indikerar att det fortfarande 

finns mycket arbete att göra på detta område för att öka kvinnors roller som aktörer inom 

säkerhetspolitiken.  

 

Resultatet i denna studie utesluter inte att det inte finns andra faktorer som faller utanför 

denna studies avgränsning som kan ha påverkat institutionaliseringen av gender och WPS. 

Det kan vara så att beslutsfattare inte anser att totalförsvarsplaneringen behöver legitimeras 

med utgångspunkt i gender och WPS för att totalförsvaret accepteras av befolkningen och att 

det inte ses ett behov av att arbeta med gender och WPS. Detta skulle kunna ses i media eller 

genom intervjuer av beslutsfattare och/eller medborgare. En annan tänkbar förklaring kan 

vara att det är svårare att motivera gender och WPS i nationell kontext för att gender och 

WPS anses självklara i insatser ”där borta” – i områden som präglas av utveckling och 

konflikter. Gender och WPS verkar ha använts i sådana fall som ett medel för att söka 

legitimitet, genom att gender och WPS ses som en lösning på problemet (hot mot 

internationell fred och säkerhet).  

 

Det hade även kunnat vara möjligt att undersöka andra områden utanför studiens avgränsning 

för att svara på studiens frågeställning, såsom politiken och de individer som utgör den. 

Institutioner kan uppfattas på olika sätt av olika människor och en ytterligare parallell kan 

därför dras till de strukturer inom politiken som kan ha påverkat institutionaliseringen av 

gender och WPS i totalförsvarsplaneringen. En sådan kan vara relationen mellan 

Utrikesdepartementet och utrikesminister Margot Wallström och Försvarsdepartementet och 

försvarsminister Peter Hultqvist. Det kan exempelvis finnas meningsskiljaktigheter mellan 

Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet eller en avsaknad av ett tydligt samarbete 

mellan dessa myndigheter som har gjort att frågor som gender och WPS ”glömts bort” trots 

den uttryckligen feministiska regeringen. En fördjupad undersökning på individnivå bland 

politiker och beslutsfattare hade även kunnat undersökas med utgångspunkt i uppfattningar 

och förhållningssätt gentemot gender och WPS som kan ha påverkat institutionaliseringen. 
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Studiens resultat har bidragit till en ökad förståelse för varför gender och WPS inte är så 

närvarande som det skulle kunna förväntas i Sveriges övergripande planering för 

återupptagandet av totalförsvaret vilket var studiens syfte. Det finns mycket som talar för att 

gender och WPS är en udda pusselbit i totalförsvarskontexten, trots tidigare erfarenhet av att 

arbeta med gender och WPS om än i en annan, internationell, kontext men också med tanke 

på den uttalat feministiska regeringen. Nu återstår utmaningar för regeringen och berörda 

aktörer kring hur gender och WPS ska arbetas med i totalförsvaret – inte minst för att leva 

upp till förväntningarna på ett modernt totalförsvar.  

 

5.2    Förslag till vidare forskning 
Ett intressant och värdefullt framtida forskningsområde vore att undersöka hur 

implementeringen av gender och WPS ser ut i ett senare skede i planeringen för totalförsvar. 

Det skulle där kunna undersökas hur policyn upplevs av de berörda aktörerna, om den är 

tillräckligt tydlig eller om det saknas något. Om gender och WPS inte arbetas med i någon 

större omfattning skulle det troligen vara värdefullt att undersöka hur policyn upplevs av 

aktörerna genom att intervjua relevanta aktörer. Om det skulle visa sig att det finns ett tydligt 

arbete med gender och WPS, trots de vaga direktiven i Sveriges övergripande planering för 

återupptagandet av totalförsvaret, skulle det vara intressant att undersöka vad detta beror på. 

Gender och WPS skulle exempelvis kunna tas för givet i en större omfattning och den 

kognitiva institutionaliseringen skulle kunna vara mer utbredd än vad som framkommer i 

denna studie. Även den normativa institutionaliseringen kan vara mer utbredd genom att 

arbetet med gender och WPS är mer moraliskt styrt eller används för att öka legitimiteten med 

totalförvarsarbetet.  

 

Det kan även vara intressant att undersöka vidare hur man bör gå tillväga för att få gender och 

WPS att bli en mer självklar del i den nationella kontexten. Eftersom det saknades en 

regulativ institutionalisering skulle möjligheterna för en sådan kunna undersökas samt om det 

skulle ha några positiva effekter. Här skulle det kunna vara värdefullt att jämföra med andra 

institutionaliseringsprocesser för att hitta vilka effekter och påverkansmöjligheter olika 

handlingar medför. Det skulle även kunna undersökas hur implementeringsstrategier för 

gender och WPS bör utformas, med fördel med utgångspunkt i Sveriges erfarenhet från att 

implementera gender och WPS i internationella insatser. 
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