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1 Inledning 

För att Försvarsmakten ska få större antal kvinnor på ledande befattningar krävs, förutom en 

ökad rekrytering, att fler kvinnor söker och fullföljer högre nivåhöjande militär utbildning 

vilken genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten. Försvarsmakten har 

som mål och i uppgift att öka andelen kvinnor på militära befattningar i organisationen generellt 

och i synnerhet på chefsbefattningar. Det styr regeringen dels genom årliga regleringsbrev 

(Regeringen, 2017, s. 6) och dels genom Sveriges nationella handlingsplan för genomförande 

av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 (Regeringskansliet, 

2016, s. 20).  

 

Pliktsystemets aktivering i kombination med könsneutral plikt utökar rekryteringsbasen 

markant och Försvarsmakten kan därmed nå hela befolkningen, även den underutnyttjade 

resursen kvinnor (SOU 2016:63, s.43). Det innebär en möjlighet att ur ett militärt 

förmågeperspektiv rekrytera och utbilda de mest lämpade baserat på ett bredare urval än 

tidigare. Man skulle kunna se det som en möjlighet till kvalitetshöjning av organisationens 

viktigaste resurs, nämligen personalen. Utbildning av personalen är ett viktigt led i individens 

utveckling och därmed personalförsörjningen vilket gör området till en naturlig del i 

krigsvetenskapen genom skapandet av förmågor (Försvarsmakten, 2015, s. 4).  

 

”Försvarsmaktens mål med jämställdhetsarbetet är att kvinnor och män ska ha samma 

förutsättningar till deltagande på samtliga nivåer.” Citatet ur Försvarsmaktens 

jämställdhetsintegreringsplan (2015, s. 3) antyder implicit att så inte är fallet i dagens 

Försvarsmakt, i enlighet med densamma utgör utbildning ett av tre prioriterade områden (ibid, 

s. 4). Målet på sikt är att utbildningen, inklusive nivåhöjande utbildning vid Försvarshögskolan, 

är jämställdhetsintegrerad och utgör en inkluderande arbetsmiljö för samtliga medarbetare. Vid 

kartläggning av utbildningen konstateras en ”omfattande avsaknad" av jämställdhetsperspektiv, 

varför integreringen kommer att innebära ett stort arbete (ibid, s.24).  

 

Finns det då, adekvata och konkreta, metoder för att ge kvinnor och män samma förutsättningar 

under högre nivåhöjande militär utbildning? Vad gäller förutsättningar inom ramen för 

Försvarsmakten, framgår det att utbildning möjligen blir kontraproduktiv med särskild 

åtskillnad mellan könen då sådana åtgärder snarare förstärker skillnader (SOU 2016:63, 21). 

När det gäller högre nivåhöjande militär utbildning, är frågan har minoriteten, i detta fall 
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kvinnor, samma förutsättningar till deltagande och kan en eventuell åtskillnad mellan könen 

leda till särskilda förutsättningar? Om minoriteten behandlas speciellt, vilket perspektiv ligger 

till grund för detta? Är det för organisationens, majoriteten, minoritetens eller studiemiljön och 

studieresultatens bästa? Som studerande och en del av minoriteten kvinnor vid 

Försvarshögskolans nivåhöjande utbildning skönjer jag genom egna observationer en 

differentiering av studerande baserat på kön, där majoriteten utgör norm och minoriteten ses 

som avvikande. Avsikten med studien är att utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv, 

identifiera eventuella mönster avseende könsstrukturer och genom kvalitativa intervjuer, hitta 

förklaringar till dessa.  

 

1.1 Problemformulering 

De basgrupper som upprättas under högre nivåhöjande militär utbildning avspeglar den typ av 

grupp som Kanter, en signifikant teoretiker inom genusvetenskapen, utvecklat en teori kring. 

Teorin avhandlar den skeva gruppen där kvinnor är en tydlig minoritet vilka Kanter kallar token, 

en symbol för sin sociala kategori. Hon identifierade att just proportionaliteten har särskild 

betydelse för minoriteten kvinnor, dvs tokens, och deras möjligheter till framgång och 

utveckling (1977, s. 965). Denna studie fokuserar på proportionaliteten och vilken inverkan det 

har på minoriteten kvinnors chefs- och individutveckling. Utifrån de negativa konsekvenser det 

kan innebära för minoriteten kvinnor är det av vikt att det finns ett välunderbyggt och analyserat 

motiv till en eventuell könssegregering vid de högre nivåhöjande militära utbildningarna. I 

annat fall finns risken att delar av de studerande hämmas i sin chefs- och individutveckling 

vilket innebär en begränsning i skapandet av militär förmåga.  

Kan det vara så att den nivåhöjande utbildningen upprätthåller genussystemets två 

grundläggande logiker? Dessa logiker innebär i särhållande av kön och en hierarkisk ordning 

av kön (Hirdman, 1988, s. 51). Genom eventuell särskiljning av de studerande genom kön kan 

minoriteten kvinnors upplevelser aggregeras som avvikande. Detta kan ha flera konsekvenser 

som t.ex. att kvinnors militära kompetens kan komma att marginaliseras om kön överordnas 

den faktiska militära kompetensen. Dessutom kan det skapa en begränsad förståelse vad gäller 

gruppdynamik hos Försvarsmaktens blivande högsta chefer som sedan anammas i 

Försvarsmakten.   



Karin Törnblom Franzén 2018-02-26 Sida 5 av 43 

HSU 9 

 

 

 

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att se huruvida genussystemet vidmakthålls vid högre nivåhöjande militär 

utbildning och öka förståelsen för hur skapandet av militär förmåga kan begränsas om 

minoriteten kvinnor hanteras särskilt.  

Vidare är syftet att studera huruvida empirin kan, utifrån en teoretisk diskussion, 

påvisa särskilda konsekvenser för minoriteten kvinnor under högre nivåhöjande militär 

utbildning.  

1.1.2 Frågeställning 

Intressant utifrån föreliggande utgångspunkt är om och av vilken anledning minoriteten kvinnor 

särskiljs, från majoriteten män, under militär nivåhöjande utbildning. Följande fråga med 

delfrågor har utarbetats för att erhålla svar; 

Vilka strukturella skillnader finns det mellan kvinnliga och manliga studerandes förutsättningar 

att genomföra och fullfölja högre nivåhöjande militär utbildning? 

a) Finns det särskiljande strukturer baserat på kön? 

Denna fråga utgör grunden i den övergripande frågeställningen, genom att besvara 

denna kan studien vidare närma sig sakfrågan med en verifierad verklighetsbild av 

organisationsstrukturen ur ett genusperspektiv. Möjliga grundläggande tvivel avlägsnas 

problemställningen. 

b) Av vilken anledning finns strukturerna? 

Vid ett konstaterande att det återfinns särskiljande strukturer är det legitimerat att fråga 

vilka de bakomliggande anledningarna är som ligger till grund för strukturerna. Genom 

att söka förklaringar till strukturerna kan möjliga strukturella förhållanden 

uppmärksammas som begränsar skapandet av militär förmåga rörande minoriteten 

kvinnor.   

c) Vidmakthålls genussystemets två logiker? 

Vidmakthållande av genussystemet är en av de grundläggande förklaringarna till 

behovet av jämställdhetsintegrering idag. Genom att besvara denna fråga undersöks 

huruvida i särhållande och hierarki mellan könen är en del av strukturerna vid högre 

nivåhöjande militär utbildning. 
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1.2 Forskningsöversikt 

I syfte att kunna rama in problemet i den aktuella forskningskontexten belyses följande 

områden; proportionalitetens inverkan på resultat, högre militär chefs- och individutveckling 

och högskolestuderande minoriteter med låg status. Avslutningsvis belyses några olika aktuella 

argument vid integrering av minoriteten kvinnor. 

Kvinnors delaktighet och utsatthet i kris och krig är ett omfattande forskningsområde inom 

vilket t.ex. sexuellt våld som maktmedel och vikten av kvinnors ökade delaktighet i 

fredsfrämjande verksamhet har studerats (Eriksson Baaz & Stern, 2009; Berts, Egnell, & 

Hojem, 2014). I syfte att avgränsa översikten belyses kort den forskning som bedrivits vad 

gäller kvinnors integrering i militära organisationer. Forskningen inom detta område handlar 

främst om vilken förändring i operativ effekt som kan erhållas med kvinnor ingående i 

förbanden och ett integrerat genusperspektiv i operationsplaneringen. Rekrytering av kvinnliga 

soldater, kvinnors möjligheter att avancera i organisationen samt sexuella trakasserier av 

kvinnliga soldater och officerare är också områden som studerats frekvent (Berts et al., 2014; 

Berggren, 2002; Alvinius, Krekula, & Larsson, 2016, Eriksson Baaz & Stern, 2009).  

Föreliggande studie handlar om vikten av jämställdhet i fredstid och att genusperspektiv 

återfinns vid förmågeskapande, i form av utbildning av högre chefer. Robert Egnell 

understryker vikten av att implementeringen av Resolution 1325 och dess efterföljande 

resolutioner inbegriper såväl externt som internt arbete inom organisationer och regeringar 

(2016, s. 566). Egnell har studerat införandet av en organisationsstruktur i Försvarsmakten med 

syftet att omhänderta genusaspekter inom ramen för militära operationer och han belyser de två 

huvudsakliga skillnaderna i motiv till införandet. Å ena sidan ur ett jämställdhets- och 

rättighetsperspektiv å andra sidan ur ett militärt effektivitetsperspektiv. Erfarenheterna gör 

gällande att de instrumentella motiven är enklare att motivera i Försvarsmakten än de normativa 

motiven (Berts et al., 2014, ss. 6-7). Särskiljande återfinns inom området även i 

Försvarsmaktens jämställdhetsintegreringsplan (2015, s. 4) som har en tydlig åtskillnad mellan 

det externa och det interna arbetet inom jämställdhetsområdet. Ur det militära 

effektivitetsperspektivet kan man ställa sig frågande till om, en särskild hantering av minoriteter 

under utbildningen, kan begränsa deras möjlighet att utvecklas i linje med majoriteten.  

När normer och regler i en organisation upprätthåller särskiljandet mellan könen är 

genussystemet välutvecklat. Holgersson, Höök, Linghag och Wahl (2011, ss. 85-86) refererar 

till Lindgren (1999) som i sin studie menar att kön och klass är de två maktbaser som är mest 

resistenta. I en tidigare studie undersöker Lindgren (1985) vilka interna faktorer som påverkar 
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genussystemmönster i en organisation. Hon förklarar att ett genussystem aktiveras då kvinnor 

inträder i en mansdominerad organisation. Det krävs att kvinnor och män konkurrerar om 

samma jobb, att det finns en närhet mellan könen vad gäller arbetsuppgifter, att det sker en 

integrering mellan könen och att männen uppfattar kvinnor som avvikande i gruppen. Dessa 

kriterier kan i stor utsträckning appliceras på den högre nivåhöjande utbildningen. 

Uppfattningen huruvida kvinnor anses utgöra en avvikelse bland de studerande kommer denna 

studies kvalitativa del särskilt förklara. 

Proportionalitetens inverkan på resultat 

Avseende integrering av minoriteten kvinnor och vikten av proportioner är Kanter och Dahlerup 

två klassiska studier. Kanter är enligt Wahl et al. (2011, ss. 77-80) den forskare som flyttade 

fokus från individer till strukturer. Hennes studie genomförs ur ett organisationsperspektiv, 

vilket är en av anledningarna till att just denna teori är vald som analytiskt ramverk för studien. 

Hon menar att förklaringar till kvinnor och mäns situationer i organisationer baseras på 

möjligheter, makt och antal. Minoriteter, del under 15%, blev s.k. tokens, symboliska 

representanter för sin sociala kategori. Hon belyser tre effekter på variabeln antal som direkt 

påverkar minoriteters möjlighet till utveckling i en organisation; synlighet, kontrast och 

assimilering.  

Kanters teori avseende minoriteter applicerades på politiken och vidareutvecklades av Drude 

Dahlerup (2006). Hon menade att minoriteten kvinnor och deras möjlighet att påverka 

förändrades först när de uppnådde en numerär över 30%. Kanters och Dahlerups slutsatser har 

anammats i hög utsträckning, framför allt inom politiken. Flertalet länder har infört styrningar 

avseende kvinnors deltagande och även kvotering av kvinnor för att uppnå konkreta effekter i 

politiken (Dahlerup, 2006, s. 515). Teorin benämns ”critical mass”  och har vida används som 

ett verktyg vad gäller studier kring kvinnors minoritet i allehanda gruppsammansättningar. 

(Dahlerup, 2006, s. 520) Det absoluta antal individer eller storlek på grupp har inte avgörande 

betydelse för tokens prestationer utan just proportionaliteten i en grupp är avgörande (Alexander 

& Thoits, 1985). 

 

Högre militär chefs- och individutveckling  

En studie som påvisar effekten av stigande proportioner av kvinnor i grupper är Pazy´s och 

Oron´s (2002) omfattande fältstudie på majorer och överstelöjtnanter ingående i det israeliska 

försvaret. Prestationer värderades lägre när kvinnorna var enstaka, ju fler kvinnor i gruppen, ju 

högre värderas deras resultat, av både kvinnor och män. Forskning vad gäller högre kvinnliga 
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officerare i Försvarsmakten, kapten till överste grad och vilka svårigheter respektive 

möjligheter de stöter på under karriären har genomförts Alvinius, Krekula och Larsson (2016, 

s. 5). Alvinius et al. specifika fokus är rekrytering av kvinnor till chefspositioner. Den 

kvalitativa studiens resultat är en teoretisk modell som är indelad i två huvudteman; hantering 

av synlighet och differentiering. Hantering av synlighet innebär positiva strategier på individ- 

och organisationsnivå som stöder en ökning av antalet kvinnliga chefer i Försvarsmakten. 

Differentiering handlar om hur kvinnor skildras som avvikande från den manliga normen. 

Modellen kan enligt författarna vara applicerbar i utvecklingen av Försvarsmaktens rekrytering 

av kvinnor till chefspositioner och utbildning av högre officerare inom ramen för ett 

genusperspektiv på ledarskapet. Intressant i förhållande till föreliggande studie är att även den 

angriper analysen utifrån synlighet och differentiering.  

Högskolestuderande minoriteter med låg status  

Inom området, högskolestuderande kvinnor i minoritet, har Spangler, Gordon och Pipkin (1978, 

ss. 168-169) genomfört en empirisk studie på studerande från två skilda lärosäten för juridik 

mellan vilka könsfördelningen skilde sig markant åt. Studieresultatet för de kvinnliga 

studerande ingående som minoritet i grupper påvisades lägre på grund av prestationskrav, social 

isolering och stereotypa föreställningar. Ovan nämnda studie och även Alexander och Thoits 

studie 1985 är relevanta i förhållande till aktuell studie då de avhandlar högskolestuderande 

kvinnor som utgör en minoritet i förhållande till majoriteten män. Alexander och Thoits (1985, 

ss. 337-338) kommer fram till att Kanters teori endast omfattar tokens med låg status. De gör 

jämförelser mellan tokens med olika status, både bland kvinnor och bland män. I situationer 

med högre status för den sociala kategorin presterar kvinnor lika eller högre än majoriteten 

medan männen presterar lika. Vid senare jämförelser med tokens resultat med egen social 

kategori, presterade token kvinnor lägre än token män. Detta innebär att sambandet mellan 

tokens och lågpresterande endast är gällande för lågstatus tokens bland majoriteter med 

högstatus, dvs med kvinnor som minoritet men inte med män som minoritet. Wahl et al. (2011, 

s. 81) refererar till Berit Åberg (2001) som understryker det faktum att mäns generella 

överordnade status i samhället ger dem inflytande även i minoritetsposition. 

Nuvarande argument? 

Särskilt intressant ur föreliggande studies perspektiv är ett forskningsprojekt utfört av 

Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten. Målet för forskningsprojektet var att öka 

Försvarsmaktens kunskap avseende relationen mellan kvinnor och män, såväl mellan 

värnpliktiga och officerare. Forskningsprojektet var sprunget ur Högkvarterets vilja att öka 
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andelen kvinnliga officerare i ledande befattningar och av en ökad förståelse för den låga 

andelen kvinnliga chefer i Försvarsmakten. Ett av forskningsprojektets första uppdrag var att 

utvärdera Försvarsmaktens försök till integrering av kvinnor i organisationen. Försöket kallades 

KREOL (kreativa olikheter), och syftet var att understryka olikheter och genom integrering av 

kvinnor skulle Försvarsmakten som organisation berikas. Försvarshögskolans utvärdering 

resulterade i en rekommendation till Försvarsmakten att avsluta KREOL. Argumenten var i 

huvudsak att särskiljandet mellan kvinnor och män snarare stärkte segregeringsmekanismer, att 

vetenskapligt stöd saknades i projektets utformning samt att projektet avhandlade skillnader 

generellt, vilket marginaliserade genusfrågan (Berggren, 2002, s. 19). Liknande slutsatser, vilka 

nämnts tidigare i inledningen, redovisas i utredningen avseende personalförsörjning av det 

militära försvaret (SOU 2016:63). 

 

Integrering i internationell kontext 

Andra länder har studerat och även provat alternativa metoder i syfte att i större omfattning 

integrera kvinnor inom militär verksamhet, visserligen är följande exempel inom ramen för en 

operativ kontext varför en jämförelse med den nivåhöjande utbildningen kan vara missvisande. 

I och med att USA beslutade att öppna alla militära tjänster för kvinnor har Marinkåren försökt 

identifiera vilka frågeställningar som kan komma att uppstå i och med införandet av kvinnor. 

Slutsatserna från den studien, vilka baseras på tidigare forskning, resulterade i att 

rekommendationen var att undvika att placera kvinnor enskilt med anledning av 

konsekvenserna. RAND som genomförde studien, på uppdrag av Marinkåren, föreslår 

experiment med trösklar avseende könsproportioner i syfte att undersöka om det finns optimala 

könsproportioner i vissa typer av enheter (Rand Institute, 2015). Exempelvis Norge har utifrån 

specifika operativa behov av kvinnliga operatörer bildat ”Jegertroppen” vilket är ett operativt 

specialförband bestående av endast kvinnor. Förbandet har lyckats rekrytera kvinnor som 

annars inte sökt sig till militären då de inte varit intresserade av att jobba i en mansdominerad 

miljö och de har även visat ett större intresse för fortsatt karriär i försvaret än vid andra förband. 

(Forsvarets forskningsinstitutt , 2017).  
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1.2.1 Forskningslucka 

Tidigare forskning har bedrivits rörande kategorin kvinnliga högskolestuderande i minoritet 

och vilka konsekvenser det innebär för den enskilde individen. Likaså har kvinnliga militära 

chefer under pågående karriär i Försvarsmakten studerats, dock inte specifikt under nivåhöjande 

utbildning, varför denna aspekt helt saknas. Individutvecklingen av officerare på alla nivåer är 

en integrerad del i skapandet av militär förmåga. Sveriges nationella handlingsplan 

(Regeringskansliet, 2016) och generella målsättning, därmed även Försvarsmaktens, är att öka 

andelen kvinnliga chefer. Följaktligen är högre nivåhöjande militär utbildning väsentlig att 

studera då det direkt kan påverka kvinnors strävan att vidareutveckla sin militära kompetens 

och deras möjlighet att utveckla hela sin kapacitet. 

1.3  Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras aktuell situation vad gäller styrdokument och väsentlig 

forskning inom området. Begreppsdefinitioner inarbetas i uppsatsen där de lämpligast inryms. 

Det genusvetenskapliga forskningsfältet är enormt varför en kraftig avgränsning är relevant för 

föreliggande studie. Målet med inledningen är att presentera en aktuell ram i syfte att skapa 

förståelse för studiens utgångspunkt och aktuell problemställning. Teorikapitlet beskriver den 

teori som studien har använt i operationaliseringen. Vald teori är inflytelserik inom 

genusvetenskapen och har vida använts inom genusforskningen och särskilt forskning rörande 

organisation och kön. Teorikapitlet avslutas med en redogörelse för varför just denna teori är 

relevant för studien. Metodkapitlet utgör en beskrivning av studiens genomförande och syftet 

är att på ett tydligt sätt vägleda läsaren genom vald metod i studien. Hur teorin ska 

operationaliseras framgår av kapitlet där presenteras de framtagna faktorer och indikatorer som 

används, ur vilka det framträder tydliga kategorier då empirin tematiseras. I metodkapitlet 

framgår även avgränsningar, urval och kvalitetskriterier samt en reflektion kring förförståelsens 

betydelse i föreliggande studie. I analys- och resultatkapitlet presenteras de resultat som studien 

påvisar genom operationaliseringen. Frågeställningarna besvaras, därefter förs en teoretisk 

diskussion utifrån teorins konsekvenser och hur de avspeglas i empirin. Slutligen presenteras 

ett sammanfattat resultat. I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring resultatets relevans 

i förhållande till syfte och frågeställning. Diskussionen innehåller också förslag på vidare 

forskning inom området; högre nivåhöjande militär utbildning ur ett förmågeskapande 

genusperspektiv. Diskussionen avslutas med en reflektion kring vald metod och studiens 

slutsatser. 
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2 Teori 

Studier kring organisation ur ett genusperspektiv handlar om att problematisera, beskriva och 

tolka könets betydelse i organisationer (Wahl et al., 2011, s. 18). Den teoretiska utgångspunkten 

är en genusvetenskaplig teori kring könets betydelse i gruppkonstellationer, strukturers effekt 

på interaktionen mellan kvinnor och män i organisationer. I denna studie har ett organisations 

perspektiv valts som analysnivå, varför Kanters teori är väl lämplig då den förflyttar fokus från 

individnivå till organisationsnivå. I detta kapitel presenteras den teori som utgör det analytiska 

ramverket i denna teorikonsumerande studie. Inledningsvis i detta kapitel beskrivs 

genussystemet vilket utgör ett fundament i de genusvetenskapliga teorierna. Kapitlet har för 

avsikt att väl förklara teorin kring tokens i syfte att läsaren bättre ska kunna förstå studiens 

resultat- och analysdel. Avslutningsvis motiveras varför just teorin om tokens är intressant som 

ramverk i denna studie. 

2.1 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

Övergripande utgångspunkt för studien är genussystemet som beskriver mönster i relationer 

mellan könen, en ordningsstruktur. Angeläget att notera är att såväl män som kvinnor 

reproducerar denna ordningsstruktur av kön. Genussystemet består av två grundläggande 

logiker; dikotomin mellan kön och den hierarkiska ordningen av kön. Mannen utgör norm och 

kvinnan beskrivs som avvikande i förhållande till normen. Genussystemet utgör en 

grundläggande ordning som utgör basen för sociala, ekonomiska och politiska ordningar  

(Hirdman, 1988, s. 51). Det förekommer ett flertal synonymer till begreppet genussystem dessa 

är könsmaktsordning, könsmaktssystem, könsordning och genusordning (Wahl et al., 2011, s. 

27), den här studien kommer använda sig av begreppet genussystem. Försvarsmaktens (2016b) 

definition av gender kan relateras till genussystemet:  

 

Gender är de socialt och kulturellt konstruerade föreställningarna om vad det innebär att vara man 

eller kvinna och som avgör mäns respektive kvinnors position och värde i samhället. Detta 

förändras över tid och är beroende av sociala, kulturella och historiska sammanhang. 

 

2.2 Kanters teori om Tokens 

Kanters studie fokuserar på hur gruppstrukturer påverkar interaktionssammanhang, specifika 

mönster mellan kvinnlig och manlig interaktion där kvinnor utgör en minoritet. Studien är 

genomförd på ett amerikanskt multinationellt industriföretag under 1970-talet, analysnivån är 

ur ett organisationsperspektiv på mellannivå. Över 50 stycken djupintervjuer genomfördes med 
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såväl kvinnliga som manliga anställda vilket möjliggör en generalisering som påvisar vad som 

är unikt i relationen mellan manligt och kvinnligt (Kanter, 1977, s. 971). I studien utgjorde 

kvinnorna en av tio till tolv män, i ett fåtal av grupperna var kvinnorna två stycken. Som tidigare 

nämndes i forskningsöversikten konstaterar senare studier att  endast minoriteter tillhörande en 

kategori med låg status påverkas negativt av skeva könsproportioner i grupper (Alexander & 

Thoits, 1985, ss. 337-338). Oberoende av vilken typ av social kategori token tillhör är 

dynamiken grupper emellan liknande. Däremot har statusen på tokens sociala kategori i 

kombination med relationens historia till majoriteten en inverkan på innebörden av den 

specifika interaktionen (Kanter, 1977, s. 972). I enlighet med genussystemet, en hierarkisk 

dikotomi, där män tillhör normen och kvinnor är avvikande från normen, tillhör kvinnor en 

lågstatuskategori medan männen utgör en högstatuskategori.  

Kanters studie fokuserar på proportionen av olika individer, tillhörande olika kulturella 

kategorier och sociala klasser, som en avgörande faktor i sociala sammanhang. Som tidigare 

nämnts har antalet och storleken på en grupp inte avgörande betydelse utan just proportionen 

av kvinnor och män. Här kritiserar Kanter (1977, s. 965), George Simmels studie rörande den 

numeriska betydelsen i interaktionssammanhang. Simmel konstaterar att det numeriska antalet 

individer har en direkt påverkan på gruppers interaktion. Han tar dock inte hänsyn till 

gruppmedlemmarnas olika typer av sociala kategorier och dess inverkan på interaktionen i 

gruppen. Gruppkonstellationer med variation av sociala kategorier och proportionalitet är 

kvalitativt olika vad avser interaktion och process varför den sociala kategorin och 

proportionaliteten i större utsträckning bör uppmärksammas enligt Kanter.  

Den relativa andelen individer tillhörande en minoritet i en grupp är väsentlig för minoriteters 

framgång och förmåga i verksamheten. Kanters teori (Wahl et al. 2011, ss. 77-80) förklarar 

kvinnor och mäns situation i organisationer och hennes modell utgår från de tre tidigare nämnda 

variablerna möjligheter, makt och antal. I denna studie belyses variabeln antal specifikt, 

proportionen mellan antalet män och kvinnor och hur det påverkar de individer som är en del 

av minoriteten kvinnor. Variablerna möjligheter och makt fokuserar på sambandet mellan 

individens engagemang i arbetet och framgång i hierarkiska organisationer (möjlighet) samt 

förmågan att kunna agera effektivt mot uppsatta mål genom att kunna mobilisera resurser 

(makt). Dessa två variabler berörs inte särskilt i denna studie då de ej anses direkt applicerbara 

på officerens situation som studerande, däremot skulle de vara intressanta att studera under 

yrkesverksamma förhållanden.  
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Gruppen 

Utgående ifrån en indelning av grupper i fyra olika typer, fokuserar Kanter på att studera den 

skeva gruppen och dess inverkan på minoriteten kvinnor. Studien påvisar vilka strukturella och 

kontextuella effekter minoriteten kvinnor möter i mansdominerade organisationer där kvinnor 

utgör upp till 15%, vilka definieras som skeva grupper. Den skeva gruppens majoritet genererar 

särskilda uppfattningar om tokens. Dessa uppfattningar bestämmer interaktionsdynamiken 

mellan majoriteten och tokens vilket i sin tur genererar en press på tokens som reagerar med ett 

typiskt gensvar. (Kanter, 1977, s. 971).  

De olika typerna av grupper benämns homogen, skev, tiltad och balanserad. Den homogena 

gruppen består av enbart en specifik typ individer, förhållandet är då 100:0. Den skeva gruppen, 

som är utgångspunkt i Kanters studie och som överensstämmer med den fördelning som 

återfinns vid högre nivåhöjande utbildning på Försvarshögskolan. Där är grupperna mellan sju 

till tolv individer i varje basgrupp varav oftast en är kvinna, dessa grupper är tydliga exempel 

på skeva grupper då minoriteten kvinnor utgör mellan 8 till 14% och i nästintill samtliga fall är 

kvinnan den enda i sin basgrupp. Teorin är därför ytterst relevant då högre nivåhöjande 

utbildning med dess gruppindelningar är ett tydligt exempel på skeva grupper (ibid, s. 966). 

Den skeva gruppen består dels av en dominant grupp som utgör majoriteten i gruppen men även 

kontrollerar gruppen och dess kultur, dels gruppens minoritet som utgörs av ett fåtal eller 

enstaka individer som kallas ”tokens”. Fördelningen i den skeva gruppen är upp till 85:15. Den 

tiltade gruppen består av dominanter till majoriteten och tokens till minoriteten, fördelningen 

är att minoriteten kan påverka kulturen i gruppen, en fördelning på 65:35. Den balanserade 

gruppen består av lika delar eller nästintill, av de olika ingående sociala kategorierna, här är 

fördelningen mellan 60:40 till 50:50 (ibid, s. 966).  

Antal – synlighet, kontrast och assimilering 

Den tredje variabeln antal, vilket denna studie fokuserar på, analyseras utifrån tre fenomen; 

synlighet, kontrast och assimilering. Synlighet, genom sin sällsynthet fångar token 

uppmärksamhet och deras handlingar tilldelas mer uppmärksamhet än den generelle 

gruppmedlemmen som tillhör majoriteten. Kontrast, en token medvetandegör övriga 

gruppmedlemmars samhörighet samtidigt som deras samhörighet hotas. Assimilering, antalet 

token är så få att de ofta bedöms utifrån generaliseringar och stereotyper till skillnad från 

majoriteten som är fler och av varierande typer. Vidare följer en tydligare presentation av de 

tre fenomen som effekter av variabeln antal genererar.  
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Ökade prestationskrav – till följd av synligheten 

Kvinnor i minoritet uppmärksammas i förhållande till den manliga majoriteten, synligheten 

skapar ett ökat prestationskrav, specifikt skilt från majoriteten. Kvinnans könstillhörighet i 

mansdominerade konstellationer gör kvinnan synlig vilket innebär att kvinnan sällan kan vara 

anonym eller smälta in i mängden. Detta har som konsekvens att kvinnan uppmärksammas med 

anledning av sitt kön och inte för sin kompetens. En token tvingas därmed att arbeta hårt för att 

få sin prestation synlig, däremot inte sin närvaro (Wahl et al., 2011, s. 157). Till följd av att en 

tokens närvaro uppmärksammas blir tokens misstag och relationer vida kända i organisationen 

som vilken annan offentlig information som helst. Sällsyntheten och synligheten gör henne till 

representant för hela sin kategori enligt Wahl et al. ( 2011, s. 157). Detta resulterar i att enskilt 

agerande generaliseras till hela tokens kategori, i detta fall kvinnliga officersstuderande. Tokens 

ökade prestationskrav balanserar mellan att prestera tillräckligt bra i jämförelse med majoriteten 

men inte prestera för bra att majoritetens prestation framstår som underlägsen tokens. 

Skillnaden vad gäller prestationskrav för tokens är att deras prestationer representerar hela deras 

sociala kategori och inte enbart den enskilda individen, misslyckas en kvinnlig officer omfattas 

hela den kvinnliga delen av officerskåren av det misslyckandet.  

Tokens reaktioner på prestationskraven kan delas in i två typiska ageranden. Det ena är 

överprestation, det andra och vanligaste är att försöka minska synligheten, att bli socialt osynlig. 

Tokens balanserar mellan höga prestationskrav för att få sin kompetens erkänd samtidigt inte 

framstå som kompetentare än majoriteten. Att framstå som kompetentare än majoriteten innebär 

en risk att inte accepteras i gruppen. För att uppnå social osynlighet förminskar token sina 

könsattribut och skaffar sig en manlig approach. Det kan även innebära ett undvikande av 

sociala kontexter och tystlåtenhet i officiella sammanhang (Kanter, 1977, s. 974). Linehagen 

(2017, s. 34) påvisar i sin studie att kvinnor i Försvarsmakten ständigt känner sig synade varför 

de säkerställer en hög prestation i syfte att erhålla acceptans och kapital. Försvarsmaktens 

jämställdhetsintegreringsplan (Försvarsmakten, 2015, s. 11) anger även den, just synlighet pga. 

kön som ett upplevt problem bland kvinnliga officerare då kvinnor främst vill kunna verka i sin 

yrkesroll som kompetenta medarbetare.  
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Kontrast - förstärkning av skillnader och isolering av token 

Tokens närvaro tydliggör majoritetens egen kultur och samtidigt tydliggörs vad som skiljer 

majoriteten från token. Tydliggörandet av majoritetens kultur resulterar i en tendens att 

majoriteten överdriver både kultur och tokens avvikelse, vilket ytterligare förstärker 

kontrasterna mellan majoriteten och tokens. Tokens blir, ironiskt nog, ett instrument för att 

understryka istället för att underminera majoritetskulturen. Machojargongen intensifieras 

genom grova skämt och skrävel, i syfte att förstärka vad majoriteten män kan göra i kontrast 

till minoriteten kvinnor. Majoriteten understryker och förstärker skillnader mellan tokens och 

dem själva, försäkrar sig om tokens vetskap om sitt utanförskap genom att göra token skyldig 

till avbrottet i gruppens process. Genom skillnadspåpekande avbrott, bekräftar majoriteten egna 

delade överenskommelser och drar en kulturell gräns mellan dem själva och tokens. Majoriteten 

kan också vilja behålla sina hemligheter, de förflyttar aktiviteter och uttryck från publika former 

till mer privata aktiviteter där tokens kan exkluderas, en form av informell isolering (Wahl et 

al., 2011, s. 121). Samtidigt som tokens ofta hålls i periferin av kollegial interaktion, förväntas 

de uppträda lojalt till den dominanta gruppen. Misslyckande att vara lojal resulterar i vidare 

isolering medan bevis på lojalitet medger ett närmande och inkluderande. Det finns två 

alternativa sätt för tokens att bevisa lojalitet och kvalificera för en närmare relation med 

dominanterna. Det ena alternativa beteendet är att inte konfrontera eller till och med, aktivt 

delta i uttalanden som skadar andra medlemmar i deras kategori. De kan låta sig betraktas som 

undantag från den allmänna regeln, att andra i deras kategori har en mängd oönskade eller 

olämpliga egenskaper. Ett annat alternativ att bevisa lojalitet på, är att tillåta en skämtsam 

jargong kring dem själva och deras kategori. Accepterandet av skämt kring egen person och 

dess kategori är ett tecken på villighet att acceptera andra kulturer på deras villkor (Wahl et al., 

2011, s. 158). 

I skeva grupper har tokens inte många val huruvida man accepterar dominansens kultur eller 

inte. Tokens utgör en liten del av gruppen att möjligheterna att skapa en sidokultur alternativt 

en intern subkultur är minimala. Tokens har två val att göra antingen accepteras isoleringen och 

token riskerar att uteslutas från informell socialisering eller så kan de välja att bli ”insiders” 

genom att definiera sig som ett undantag och ta avstånd från sin egen kategori, s.k. ”Queen bee 

syndrome” (Kanter, 1977, s. 980). Homosocialitet är tydligt i organisationskulturer, det innebär 

att män föredrar att arbeta med män, varför män väljs i första hand av män. Konsekvensen av 

homosocialitet är ett uteslutande av kvinnor. Även kvinnor föredrar att arbeta med män vilket 

benämns heterosocialitet (Wahl et al., 2011, ss. 120-121). 
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Assimilering – begränsar tokens handlingsutrymme 

Det innebär en förvrängning av tokens karaktäristik i syfte att passa existerande generaliseringar 

av deras kategori. Majoriteten bedömer och bemöter tokens utifrån en generell uppfattning om 

personens sociala kategori. Stereotypa antaganden och felaktiga tillskrivningar om tokens 

tvingar in dem i begränsade och stereotypa roller i organisationen. Stereotypa generaliseringar 

av tokens sociala kategori marginaliserar tokens karaktäristika. I förhållande till majoriteten 

vilka i större utsträckning kan bibehålla sin karaktäristik då de är flera, varför variationer från 

normen accepteras i större utsträckning. I Kanters studie (1977, ss. 981-984) identifieras tokens 

i fyra olika stereotyper; mamman, förförerskan, järnladyn och maskoten.  

Tokens reaktion på assimilering är att inte utsätta sig för onödiga risker, de tenderar att 

nedvärdera sin egen förmåga och acceptera de stereotypa identiteterna. Tokens utrymme att 

agera hämmas i och med de förutbestämda ramarna för sin sociala kategori, vilket ofta upplevs 

mycket begränsande för kvinnor (Wahl et al., 2011, s. 157). Om antalet tokens ökar i proportion 

är det enligt Kanter möjligt att generaliseringen reduceras. 

2.3 Teorins relevans utifrån problemställning 

Teorin avseende tokens är relevant för denna studie ur ett flertal aspekter. För det första 

avhandlar teorin grupper vars fördelning mellan könen överensstämmer med basgrupperna 

under högre nivåhöjande utbildning, kvinnor är minoritet och utgör upp till 15% i basgrupperna. 

För det andra fokuserar teorin på proportionen i grupper vilket överensstämmer med min egen 

observation och sedermera undran. Vidare utvecklade Kanter en teori som fokuserar på 

organisation istället för individ vilket överensstämmer med denna studies analysnivå. Teorin 

belyser organisation ur ett genusvetenskapligt perspektiv vilket är intressant då 

organisationsteorin ofta har kritiseras för att vara könsneutral. Enligt Alvesson och Billing 

(2009, s. 20) har forskare på senare tid dock övergått till att anse att organisationsteorin i själva 

verket är manligt könsmärkt. Kanters forskning är betydande inom forskningsfältet och stor del 

av den genusvetenskapliga forskningen kring organisationer baseras på hennes teori enligt 

Wahl et al., (2011, s. 19). En styrka i Kanters teori är att hon även studerar vilka effekter och 

möjliga konsekvenser proportionalitetsfenomen kan resultera i. Det innebär att möjliga 

begränsningar för minoriteten kvinnor, beroende på särskiljning under utbildningen, teoretiskt 

kan diskuteras utifrån empirin. I denna studie kommer jag att använda mig av variabeln antal 

och dess effekter på tokens i analysen av empirin, en teoretisk diskussion förs avslutningsvis 

kring konsekvenserna för tokens baserat på empirin.  
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3 Metod 

I detta kapitel är syftet att beskriva studiens metodologiska utgångspunkter och studiens 

tillvägagångssätt. Bakgrund till metodval beskrivs och hur urval, empiri och avgränsningar har 

hanterats. Kapitalet beskriver hur datainsamlingen är genomförd och hur teorin tillsammans 

med empirin operationaliseras. Avslutningsvis belyses studiens kvalitetskriterier och etiska 

överväganden. 

Den här studien undersöker kvinnors förutsättningar vid högre nivåhöjande utbildningar i 

förhållande till den mansdominerande normen och vilka idéer som ligger till grund för dessa 

förutsättningar. Studien utförs från ett genusperspektiv där kvinnors förutsättningar speciellt 

lyfts fram. Jag har valt ett organisatoriskt perspektiv för den här studien eftersom den ska belysa 

de strukturella förutsättningarna för kvinnor vid högre militär nivåhöjande utbildning. Ett 

alternativt angreppssätt hade varit att fokusera på kvinnors upplevelser av sina förutsättningar 

och då hade detta studerats från ett individ och mottagarperspektiv. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studien är en fallstudie som integrerar en del som utgörs av analys av intervjumaterial med 

nyckelpersoner inom utbildningen och en kvantitativ del baserad på en analys av 

könsfördelningen under utbildningen. Således är studien en teorikonsumerande 

flermetodsstudie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2012, ss. 89-90). Fallen utgörs 

av de två högre nivåhöjande utbildningarna vid Försvarshögskolan. 

Syftet med att kombinera metoderna, kvantitativ och kvalitativ är att kunna upptäcka  strukturer 

i utbildningen genom den kvantitativa metoden och genom kvalitativ metod närmare söka 

bakomliggande anledningar till rådande struktur. Kombinationen gör studien mer fullständig 

då metoderna kompletterar varandra, om en av metoderna skulle resultera i oväntade resultat 

(Bryman, 2011, s. 560). Den inledande kvantitativa delen är till del även en förutsättning för att 

sedan kunna genomföra den kvalitativa delen, då den kvantitativa delen bidrar till urvalet inför 

den kvalitativa intervjun. 

Kvantitativ    

Inledningsvis genomförs en statistisk sammanställning över könsfördelningen i genomförda 

kurser. Det innebär en sammanställning över hur fördelning av kvinnor och män i avdelningar 

och basgrupper har sett ut sedan år 2000 respektive 2009. Empirin i detta fall utgörs av 

avdelningslistor i syfte att undersöka eventuella tendenser i strukturerna, detta innebär en 
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kvantitativ innehållsanalys. Metoden är en ett bra verktyg enligt Esaiasson et al. (2012, s. 197) 

vid undersökning av förekomsten av olika typer av kategorier i ett material. Sammanställningen 

svarar på frågan huruvida det finns särskiljande strukturer baserat på kön (fråga a), den ligger 

även till grund för den kvalitativa intervjun.   

Kvalitativ  

De strukturer som kan identifieras genom den statistiska sammanställningen utgör tillsammans 

med genusteorins faktorer ramverket för intervjuguiden. Då respondenterna utgörs av 

nyckelpersoner för avdelningsarbetet rör det sig om elitintervjuer. (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 187).  Intervjuerna som genomförs är semistrukturerade vilket enligt Bryman (2011, s. 415) 

är en flexibel och följsam intervjumetod vid undersökningar av synsätt och ståndpunkter. 

Genom att inte ha en strukturerad intervju i bemärkelsen att man ställer samma frågor i samma 

ordning till alla respondenter, tillåter den semistrukturerade intervjun intervjuaren att följa med 

i respondentens riktning och på så sätt kan man få information och perspektiv utöver det som 

direkt efterfrågas.  

3.1.1 Urval  

Kvantitativ 

Den kvantitativa studien omfattas av samtliga tillgängliga avdelningslistor. Kvinnors 

deltagande i högre nivåhöjande utbildning är en direkt spegling av kvinnors inträde i 

Försvarsmakten, varför avdelningslistor tidigare år än 2000 inte bedöms relevanta, antalet 

kvinnor var då så pass lågt att någon särskiljning av de enstaka kvinnorna inte var möjlig. 

Sammanställningen över avdelningslistor har för stabsutbildningen (SU) omfattat perioden 

2009-2018 och högre stabsutbildningen (HSU) perioden 2000-2018. Kvinnliga studerande har 

identifierats genom förnamn, då kön ej kunnat bestämmas utifrån förnamn har dessa specifika 

fall kontrollerats med militära programledningen vid Försvarshögskolan. 

Kvalitativ 

Avdelningschefer är de som fördelar de studerande i grupper och avdelningar varför de utgör 

respondenter. I den kvalitativa studien har det inom den relativt homogena gruppen 

avdelningschefer skett ett heterogent urval. Ett urval utifrån samtliga avdelningschefer vid HSU 

Op och SU sedan år 2000. Ett flertal av avdelningscheferna har haft befattningen under lång tid 

eller upprepat tjänstgöring i befattningen varför antalet faktiska personer inte är i paritet med 

antalet genomförda kurser. Urvalskriterierna har varit att samtliga stridskrafter och båda 
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utbildningarna representeras, att det är ett så stort åldersspann bland respondenterna som 

möjligt med varierande antal år som avdelningschef och antal år tjänstgörande på 

Försvarshögskolan. Någon utläsning av resultat baserat på variationen av avdelningschefernas 

kön kan inte göras då samtliga respondenter är av det manliga könet. Endast ett fåtal kvinnor 

har varit avdelningschefer därför ger, kön i kombination med tillgänglighet, ett minimalt urval, 

endast en möjlig kandidat. Det möjliggör inte en generalisering och dessutom är identifiering 

av aktuell avdelningschef trolig. Med hänsyn till beroendeställning har nu verksamma 

avdelningschefer vid HSU undvikits, likaså avdelningschefer som jag personligen har haft vid 

tidigare genomförd utbildning. 

3.2 Material och avgränsningar 

Material 

Del av styrdokument i form av regleringsbrev, utredningar och handlingsplaner från regeringen 

och styrningar inom och mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan beskriver aktuell 

situation. Teoribeskrivning har inhämtats med hjälp av ”snöbollseffekten”, dvs artiklar har lett 

till vidare artiklar, huvudsakligen har Kanter och Wahl et al. studerats.  

Det empiriska materialet utgörs av avdelningslistor från de högre nivåhöjande 

uppdragsutbildningarna; SU sedan år 2009 och HSU alt. ChP, sedan år 2000. Huvuddelen av 

avdelningslistorna är indelade i basgrupper, de listor som inte har haft en tydlig indelning i 

basgrupper har kontrollerats i efterhand hur gruppindelningen de facto såg ut. 

Sammanställningar av avdelningslistor har hanterats varsamt, sammanställningar över namn 

och personnummer har inte förekommit under analysen. Samtliga detaljerade avdelningslistor 

destrueras efter genomförd studie, endast anonymiserad sammanställning över empirin 

återfinns i forskarens ägo. 

Intervjuerna med avdelningschefer har spelats in och därefter transkriberats, vilket har varit 

avgörande i analysen av resultaten. Sådana data som avviker markant från frågeställningen har 

inte transkriberats utan kort sammanfattats i syfte att underlätta materialhanteringen.   
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Avgränsningar 

Samtliga studerande vid nivåhöjande utbildning på Försvarshögskolan är officerare varför 

denna studie endast omfattas av densamma. Någon aspekt kring generella strukturer och kultur 

vid Försvarshögskolan avhandlas inte i studien.  

Studien omfattar endast högre nivåhöjande utbildning på Försvarshögskolan, vilket i detta 

arbete utgör SU och HSU eller som det tidigare benämndes Chefsprogrammet (ChP). Studien 

omfattar därmed inte nivåhöjande utbildning inom Försvarsmakten, då den endast omfattar de 

lägre militära graderna. Vid urvalet av kurser har endast SU och HSU Op studerats. HSU T har 

mycket sällan haft mer än en kvinna per utbildning varför den inte bidrar specifikt till studien. 

Utbildningsvarianterna TSK och HSU S har avgränsats bort då de avdelningslistorna har varit 

svårtillgängliga och tolkningsbara. De årgångar ur HSU Op som inte har haft några eller bara 

en kvinnlig studerande har valts bort då de inte är relevanta för studien.  

Studien hanterar begreppet kön och könstillhörighet som den biologiska definitionen på kön, 

kvinna och man, särskild hänsyn har ej tagits till eventuella queer- och transpersoner. 

3.3 Operationalisering 

Studien är teorikonsumerande, och det analytiska ramverket skapas utifrån Kanters teori om 

tokens och till viss del utifrån resultatet av den statistiska sammanställningen. De faktorer som 

används från teorin är; synlighet, kontrast och assimilering. Dessa faktorer utgör grunden för 

såväl intervjuguiden som resultat- och analysdelen. Intervjufrågorna vidareutvecklas utifrån 

faktorer och indikatorer för att passa en semistrukturerad intervju, de huvudsakliga 

frågeställningarna under intervjun berör strukturer, särskiljning och kompetens. Detaljerad 

intervjuguide enligt bilaga 1. Respektive intervju transkriberas, inledningsvis sker 

genomläsning av intervjuerna i syfte att erhålla en sammanfattning av respektive intervju, 

eventuella kompletteringar inhämtas. Därefter noggrann genomläsning med systematisk 

kodning, en lodrät analys, i enlighet med framtagna indikatorer. Sedan sorteras empirin enligt 

respektive kodning för en vågrät analys. Oförutsedda indikatorer som framträtt under analysen 

har tillförs studien efter hand. De olika faktorerna med dess indikatorer ordnas därefter i relation 

till varandra i syfte att finna förhållanden och mönster, empirin tematiseras (Thomsson, 2010, 

ss. 153-157).  

I tematiseringen eftersträvas en indelning i kategorier. Identifierade kategorier är beprövad 

erfarenhet, gruppen och kompetens. Slutligen, när kodning och tematisering anses mättade, 

förädlas empirin till slutsatser vilka verifieras (Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 2014, s. 34). 
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Verifiering sker genom kontinuerliga jämförelser mellan resultaten från intervjuer och statistik, 

ett ständigt flöde mellan helheten och detaljinnehåll i empirin. Detta arbetssätt liknar den 

hermeneutiska spiralen eller cirkeln, vilket innebär en iterativ process (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 252). 

3.3.1 Operationaliseringsmatris 

Det teoretiska ramverket, teorin kring tokens och variabeln antal med dess tre faktorer i form 

av synlighet, kontrast och assimilering bryts ner i indikatorer. Indikatorerna används vid 

kodningen av de transkriberade intervjuerna. Efter transkribering infogas kodade intervjusvar i 

raster enligt nedan. Identifierade indikatorer utifrån faktorerna är följande;  

Faktor Indikator Konsekvens  

Synlighet E: Uppmärksamhet  

E: Sällsynthet 

K/E: Representant för sin kategori  

E: Specifika prestationskrav 

K: Socialt osynlig  

K: Tystlåten 

K/E: Representant för sin kategori  

K: Ökade prestationskrav 

Kontrast E: Dikotomi 

E: Förstärker skillnader  

E: Särskiljning/olikheter 

E: Åtskillnad av kön 

K: Majoritetens kultur överdrivs  

K: Formell isolering 

K: Homosocialitet – informell isolering 

Assimilering  E: Bedömda/ Bemötande utifrån    

generaliseringar 

E: Representant för sin kategori  

E: Förlorar karaktäristika  

K: Utsätter sig inte för onödiga risker  

K: Marginaliserar faktisk militär kompetens 

K: Begränsat handlingsutrymme  

K: Stereotypa förväntningar 

Hierarki E: Kompetens prioriteras olika pga. 

kön. 

K: Marginaliserar faktisk militär kompetens 

 

 Förklaring: E=Effekt, K=Konsekvens. Vissa kan utgöra både indikatorer och konsekvenser. 

Tabellen innehåller förutom faktorer och indikatorer även konsekvenser. I operationaliseringen 

analyseras empirin utifrån organisationsnivå. Genom att även teoretiskt diskutera empirin 

utifrån vilka konsekvenser för tokens som noterats av respondenterna kan även individnivå till 

del belysas i studien. Nedan presenteras ett exempel i syfte att förtydliga resonemanget; 

respondent menar att kvinnor behöver ”ta för sig mer” under utbildningen, det utgör då en del 

av empirin ur ett organisatoriskt perspektiv. Operationalisering genom det analytiska ramverket 

resulterar i att variabeln antal ger effekten synlighet vilket resulterar i konsekvensen tystlåtenhet 

eller social osynlighet vilket överensstämmer med empirin ur organisationsperspektivet. 

Därmed kan konsekvenser på individnivå teoretiskt belysas ur ett organisationsperspektiv. 
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3.4 Kvalitetskriterier 

Två aspekter som påverkar studiens kvalité är validitet och reliabilitet. Begreppsvaliditet 

innebär hur de teoretiska begreppen operationaliseras till indikatorer och resultatvaliditet 

innebär att studien undersöker det den de facto påstår sig att undersöka (Esaiasson et al., 2012, 

ss. 58,63). Reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitlig och om studien kan 

reproduceras av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). I denna studie är validiteten 

och reliabiliteten på den kvantitativa delen hög då det handlar om att på korrekt sätt identifiera 

och sammanställa antalet kvinnor utifrån empirin i form av avdelningslistor. Eventuella 

felaktigheter eller inaktuella avdelningslistor skulle kunna utgöra en felkälla i den kvantitativa 

delen. I den kvalitativa delen, har semistrukturerad intervju till del valts med validiteten i 

åtanke, en semistrukturerad intervju kan formas efter hand, dock på bekostnad av reliabiliteten. 

Som intervjuare kan jag med en semistrukturerad intervjudesign komplettera med ytterligare 

frågor om jag inte anser mig erhållit erforderliga svar på mina frågor, vilket ökar validiteten. 

Det påverkar dock reliabiliteten som nedgår då intervjun, trots intervjuguide, sannolikt inte kan 

genomföras exakt likadant av en annan forskare. Reliabiliteten kan även ha begränsningar då 

relationen intervjuare och respondent kan påverka resultatet, en annan intervjuare med annan 

relation till respondenten kan möjligen resultera i att man får olika information av respondenten, 

både gällande kvantitet och kvalité. Det faktum att respondenterna är anonyma och att tiden 

påverkar minnet är ytterligare två faktorer som begränsar reliabiliteten (ibid, s. 295-296).  

Det viktigaste i den kvalitativa delen är begreppsvaliditeten, dels i operationaliseringen och dels 

i intervjun och analys av densamma. Hur väl de teoretiska begreppens definition 

överensstämmer med framtagna indikatorer, det vill säga operationaliseringsmatrisen. 

Begreppsvaliditet är även av vikt under själva intervjun och analysen därav, det är mycket svårt 

att säkert veta att man som intervjuare har samma definition på begrepp som respondenten (ibid, 

s. 297-298). Mängden intervjuer baseras på att kvalité går före kvantitet, en mättnad av fakta 

har varit styrande i antalet intervjuer (ibid, 2014, s. 156; Trost, s. 143). Utöver uppnådd mättnad, 

har ytterligare intervjuer genomförts i syfte att specifikt studera delar av de årgångar som 

avviker från de generella strukturerna.  
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Förförståelse  

I denna studie är jag mitt i min egen fältstudie då jag samtidigt är studerande vid högre 

nivåhöjande utbildning, det kan dels prägla min studie utifrån mina personliga upplevelser dels 

ger det mig som forskare en insikt svår att erhålla utan denna erfarenhet. Som studerande har 

jag en egen upplevelse av förutsättningar utifrån struktur och kompetens, det är viktigt att jag 

särskiljer det i min vetenskapliga studie samtidigt som jag förhåller mig till min värdefulla 

insikt. Förförståelse kan enligt Hjerm, Lindgren, & Nilsson (2014, s. 40) ge en förmåga att 

uppfatta det som är viktigt, överraskande och förväntat varför förförståelse ofta är en fördel. 

Michael Kimmel, en amerikansk sociolog, menar att de som inte berörs av en särbehandling 

sällan upplever problemet, “Privilege is invisible to those who have it.” (The Guardian, 2016). 

Likaså Hjerm et al. (2014, s. 18) menar att idéer kring forskningsområdet sällan uppkommer 

utan en förförståelse och viss teoretisk kunskap.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram boken ”God forskningssed”, innehållande riktlinjer och 

etiska överväganden, som i första hand vänder sig till oerfarna forskare, denna har varit styrande 

i studien. Då studien avhandlar en specifik profession är de studerade organisationerna 

Försvarsmakten och Försvarshögskolan i sin helhet inte anonyma, däremot är deltagande 

respondenter anonyma. Sammanställningen av Försvarshögskolans personal och studerande 

kommer inte användas i andra syften än denna studie. Inhämtade avdelningslistor har 

anonymiserats varför ingen personlig information sammanställts. Samtliga respondenter 

deltager frivilligt i studien och de har informerats rörande studien syfte och beretts möjlighet 

att avbryta sitt deltagande i studien om de önskat. Deras bakgrund, tjänstgöringsperiod 

tillsammans med intervjusvar har  hanterats konfidentiellt av forskaren och publiceras inte i sin 

helhet i studien. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats i syfte att erhålla ett så korrekt 

underlag av informationen som möjligt. 

3.5 Sammanfattning metod 

Metoden jag valt att använda kallas flermetodstudie, en teorikonsumerande studie. 

Kombinationen av kvantitativ- och kvalitativstudie genomförs i syfte att underbygga studiens 

resultat och söka förklaringar till det statistiska resultatet. Teorins operationalisering utgör det 

kritiska momentet i metoden då indikatorer och faktorer utgör det analytiska ramverket, här är 

definitionerna, vilka beskrivs i teoridelen, en avgörande del.   
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4 Analys och resultat 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis redovisa resultatet av varje fråga, jag avslutar med 

huvudfrågeställningen som är en övergripande och sammanfattande fråga. Tematiseringen av 

indikatorer och faktorer resulterade i kategorierna; beprövad erfarenhet, gruppen och 

kompetens vilka redovisas och analyseras.  

Jämförelser mellan könen är möjliga trots att män inte studeras särskilt i denna studie, det 

framgår ur empirin att kvinnor jämförs relativt majoriteten män vilka utgör normen. 

Konsekvenser av i särhållande strukturer för tokens, utifrån teorin om tokens, har inte särskilt 

avhandlats i denna studie. Däremot förs en teoretisk diskussion då delar av empirin kan relateras 

till konsekvenser för tokens ur ett organisationsperspektiv, dvs. från avdelningschefernas 

perspektiv.  

4.1 Finns det särskiljande strukturer baserat på kön? 

Strukturerna är tydliga, en fördelning av minoriteten kvinnor baserat på främst kön och därefter 

militär kompetens har identifierats. Särskild fördelning, i form av utspridning, av kvinnor har 

kontinuerligt skett vid högre nivåhöjande utbildning. Fördelningen av de studerande skiljer sig 

åt och en tydlig särskiljning baserat på kön konstateras. Enligt den kvantitativa 

sammanställningen påvisas att huvuddelen av utbildningarna med dess avdelningar och grupper 

innehar en (1) kvinna i varje grupp, två avvikelser i HSU/ChP och fyra i SU:s fall. Samtliga 

grupper på HSU/ChP och alla grupper utom tre grupper på SU omfattas av definitionen skeva 

grupper, dvs minoriteten är upp till 15%.  

Tabell 1. Statistik sammanställning  

0

1

2

3

4

Antal kvinnor per grupp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10antalet grupper med kvinnor
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Dessa skeva grupper består av lågstatuskategorin kvinnor som minoritet och högstatuskategorin 

män som majoritet. Särskiljning av de studerande utifrån kön påvisas tydligt både i den 

statistiska sammanställning och i nästintill samtliga respondenters svar. Majoriteten av 

respondenterna menar att det är en medveten fördelning.   

Det var viktigare att det var en tjej i varje grupp, om det nu fanns så många, än att det 

fanns…. Det kunde aldrig bli två tjejer i en grupp och ingen tjej i en annan grupp, bara 

för att tillgodose något annat, men så tror jag att vi behandlar alla ingående grupper. 

(14) 

Var det obalans med för många kvinnor i en grupp då fick vi göra en omfördelning. 

(13) 

Av samtliga grupper där det ingick kvinnor var det endast 12% av grupperna som innehöll mer 

än en (1) kvinna, i övriga grupper var kvinnan ensam i sin grupp. Anledningarna skiljer sig åt 

varför det var fler än en (1) kvinna per grupp i dessa avvikande grupper. I enskild kurs beror 

det på att kvinnorna var många till antalet, att det var möjligt med fler kvinnor per grupp, se 

exempel SU 13-14. Den andra anledningen är att avdelningschef i enskilt fall specifikt styrt 

fördelningen så: 

Nej men motivet var ju ganska enkelt tyckte jag, att det måste vara mycket enklare att 

om man är en minoritet, oavsett vad det är för typ av minoritet, så måste det vara enklare 

om man klustrar ihop minoriteten så att de är tillsammans istället för att sprida ut dem. 

(16) 

Enskild respondent, som inte representerar de avvikande kurserna, menar att detta skulle vara 

ett undermedvetet resultat. Det skulle också kunna vara en avvikelse i form av social 

önskvärdhet vilket innebär att respondenten har uttryckt vad som förväntas av vederbörande i 

aktuell kontext:  

Det är massor med olika hänsyn som man tar, men inte indelningen män och kvinnor, 

det är inte aktuellt. För det blir, det är fel urvalsfaktor. (11) 

Det var kompetensen rätt upp och ner, det var ingen hänsyn överhuvudtaget till kön 

eller vad du nu indirekt tänker på, det var inget sådant eller något annat, utan det var 

kompetens. (11) 

Detta mönster tyder på en systematiserad särskiljning baserad på kön, vilket också bekräftas av 

majoriteten av respondenterna. Vikten att ha kvinnor i varje grupp, i största möjliga 

utsträckning, särskiljer de kvinnliga studerande från de manliga. Särskild fördelningen av de 
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kvinnliga studerande baserat på kön i första hand, har resulterat i en lägre prioritet av kvinnornas 

militära kompetens. Oaktat medvetet eller undermedvetet agerande från avdelningscheferna är 

konsekvenserna densamma för tokens. 

4.2 Av vilken anledning finns strukturerna?  

På frågan om vilken anledningen var till tydliga strukturer i könsfördelning hänvisar de flesta 

av respondenterna till beprövad erfarenhet, gruppeffektivitet och kompetens. En så bred 

fördelning av olika kategorier som möjligt anses ge det bästa studieresultatet och en fungerande 

gruppdynamik. Vidare hänvisas till överspridning av kompetens och gruppens möjlighet att nå 

uppsatta utbildningsmål i större utsträckning än inom en homogen grupp. Nedan redovisas de 

identifierade kategorierna beprövad erfarenhet, gruppen och kompetens enskilt för att sedan 

avsluta med en sammanfattning av frågan. 

Beprövad erfarenhet 

Den vetenskapliga grund som förhållningssättet baseras på vad gäller fördelningen av 

minoriteten kvinnor är svåråtkomlig eller ej känd för respondenterna. Förhållningssättet kring 

minoriteten kvinnor i relation till struktur och kompetens grundar sig enligt respondenterna 

främst i beprövad erfarenhet. Trots att huvuddelen av respondenterna relaterar till beprövad 

erfarenhet, återfinns ingen hänvisning till genomförd uppföljning eller utvärdering. Studien har 

inte påträffat någon hänvisning till dokumentation kring fördelningen av minoriteter eller studie 

kring effekter av detta etablerade förhållningssätt. Begreppet beprövad erfarenhet är enligt 

skolverket inte definierat i skollagen däremot definierar skolverket begreppet enligt följande: 

Beprövad erfarenhet har ingen exakt definition i skollagen. Skolverket definierar, i 

likhet med Socialstyrelsen, beprövad erfarenhet som kunskap som är genererad vid 

upprepade tillfällen över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad. (Skolverket, 

Några nyckelbegrepp, 2017)  

Vidare understryker skolverket att beprövad erfarenhet inte får vara snäv och att lärares metoder 

inte är liktydigt med beprövad erfarenhet, för att få benämnas beprövad erfarenhet måste den 

vara prövad och dokumenterad. Denna definition överensstämmer väl med Anders Palmgrens, 

tjänstgörande vid Försvarshögskolan, definition av begreppet, även han refererar till skolverket 

i ett PM rörande Progressionen för HSU 16-18 (2016, s. 7). Någon definition på 

Universitetskanslersämbetets hemsida eller Försvarshögskolan hemsida återfinns inte, varför 

jag förutsätter att Försvarshögskolans definition inte skiljer sig nämnvärt från den allmängiltiga 

definitionen av begreppet. 
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Som tidigare redovisats i forskningsöversikten rekommenderade Försvarshögskolan 

Försvarsmakten att avsluta projektet KREOL i början av 2000-talet (Berggren, 2002, s. 19). 

Anledningen till Försvarshögskolans rekommendation var bl.a. att projektet förstärkte 

skillnader mellan könen. Denna slutsats överensstämmer väl med utredningen kring 

Försvarsmaktens robusta personalförsörjning (SOU 2016:63). När beprövad erfarenhet 

åberopas hänvisar flertalet av respondenterna till projektet som genomfördes av 

Försvarsmakten som senare utvärderades av Försvarshögskolan, KREOL, kreativa olikheter. 

Det är väl så vi egentligen gör indirekt när vi försöker använda alla kompetenser på 

något sätt, så indirekt så försöker vi nog följa det[…] jag ska inte säga följt, men 

jobbat i den andan. (15)  

Metoden som används vid Försvarshögskolan är inte beprövad erfarenhet i den mening som 

begreppets allmängiltiga definition. Sannolikt är det så att metoden har förmodats fungera väl 

baserat på ordinarie utvärderingar och Försvarshögskolan har inte vidare identifierat, utvärderat 

eller dokumenterat förfaringssättet kring minoriteten kvinnor specifikt.  

Gruppen 

Gruppens effektivitet, samanhållning och studieresultat är det som anges som ett av de 

huvudsakliga motiven av respondenterna till den strukturella fördelningen av de studerande. 

Argument för avdelningarnas och basgruppernas struktur är framför allt gruppens resultat. 

Gruppen ska innehålla en så bred variation av individer som möjligt i syfte att uppnå maximal 

överspridningseffekt vad gäller kunskaper och erfarenheter. Ytterligare ett syfte med gruppen 

som anges är den stödjande komponenten gruppen ska utgöra för individen. Gruppen ska 

gemensamt stödja och känna ansvar för varandra samt utveckla dess ingående medlemmar. Den 

särskilda hanteringen av minoriteten kvinnor syftar till att bidra till att öka gruppens effektivitet, 

variation och resultat.  

Motivet till den särskilda fördelningen av minoriteten kvinnor, är att de generellt anses tillföra 

gruppen effekt i form av oliktänkande, vidare synsätt och annorlunda förhållningssätt i 

studiemiljöer. Hanteringen ses inte som en särskiljande behandling av minoriteten kvinnor utan 

motivet att skapa effektiva grupper framhålls som styrande.  

Att gruppen skulle vara så allsidigt sammansatt som möjligt, det var uppgiften till oss. 

För antagandet var att det var bra för gruppens studieresultat, gruppen skulle komma 

längre… å det handlar ju hela tiden om vad gruppen skulle prestera och hur långt 

gruppen skulle komma, inte olika individer i gruppen. (14) 
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Nej, jag tror att ju mer allsidigt sammansatta grupperna är desto bättre och framförallt 

pålitliga resultat får man i en utbildning eller i ett arbete. (11) 

Det är sällsynt med resonemang från respondenterna kring specifika effekter för minoriteten 

kvinnor, endast i de avvikande fallen är avdelningslistan förenlig med intervjusvar. Del av 

respondenterna i denna studie anger att tokens innehar en utsatt position eftersom de är få, de 

är olika och att det på grund av den starka kulturen finns risk att de hamnar utanför den sociala 

gemenskapen: 

Det manliga nätverket är så pass starkt liksom. Och männen är ju ganska bra 

framförallt, det är ju en positiv del i vårt yrke tycker jag, att officerskåren är ganska 

tight i sin sammansättning och det kan ju finnas en risk att man hamnar utanför om man 

är kvinna när det är en sådan stark kultur, kan jag tänka mig. Jag vet inte, eftersom jag 

inte är kvinna själv. (16) 

 

Här kan man ställa sig frågande till hur teoriinformerade respondenterna är när det gäller 

minoriteten kvinnor som studerande. Är det verkligen så att en basgrupp med kvinnliga 

studerande når ett högre resultat just på grund av att vissa gruppmedlemmar är kvinnor eller är 

det ett antagande baserat på de generella utvärderingarna av utbildningen? Här bör effekterna 

för såväl majoriteten som minoriteten vägas mot varandra.  

Kompetens och militär kompetens 

Samtliga respondenter definierar militär kompetens som oberoende av könstillhörighet. Militär 

kompetens definieras av respondenterna utifrån stridskraftstillhörighet, förbandstillhörighet, 

internationella uppdrag och erfarenheter från tidigare innehavda militära befattningar. 

Huvuddelen av respondenterna redogör implicit att kön är en del av individens kompetens. 

Exempel i citaten nedan relateras till ”den kompetensen” som i kvinnlig kompetens: 

Vi har väl i allmänhet trott, rätt eller fel, att det är bra för organisationen, för kvinnorna, 

för grupperna att man sprider ut så att man får den kompetensen på olika platser. (12) 

Jo, om man raljerar lite grann så kan man kunna säga att det också är en kategori eller 

en kompetens i fallet. Då har vi gjort så här, ungefär som vi identifierar pansarskytte, 

så är det ett antal kvinnor i här då och då har vi gjort så att vi har brukat fördela 

stridsparsvis i varje avdelning till exempel. (15) 

Det går att utläsa av empirin att kompetens endast refereras till kvinnor i förhållande till kön. 

Män benämns sällan utifrån kategorin män vilket är väl överensstämmande med teorin, mannen 
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utgör normen varför det inte behöver nämnas. Kön och kompetens prioriteras olika beroende 

på vilket kön du tillhör, kvinnor hanteras främst utifrån kriteriet kön medan männen hanteras 

främst utifrån kriteriet militär kompetens. Detta resulterar i att tokens marginaliseras då könet 

är en viktigare faktor än tokens faktiska militära kompetens. Tokens förutsatta förmåga att 

berika grupperna med ”kompetens” i form av oliktänkande torde avvägas i förhållande till 

tokens egen förlust. 

Sammanfattning av anledningarna till strukturen 

De anledningar som respondenterna redogör för är beprövad erfarenhet, gruppen och 

kompetens vilka samtliga är frekvent förekommande begrepp inom den militära verksamheten. 

Den beprövade erfarenheten som hänvisas till har en begränsad kvalitetssäkring därutöver 

saknas ett genusperspektiv. Kvinnor anses tillföra gruppen något särskilt som gynnar gruppens 

studieresultat. Huruvida särskilda konsekvenser för tokens förekommer, förefaller inte 

majoriteten av respondenterna beakta. Kompetens hos de studerande relateras och prioriteras 

ur olika aspekter beroende på könstillhörighet. Enligt tidigare redovisade studier har skeva 

grupper en väsentlig betydelse för studieresultatet för minoriteten kvinnor som påverkas särskilt 

av generalisering, prestationskrav och social isolering. Högstatuskategorin män i minoritet, 

bibehåller dock sin överordning och påverkas inte i jämförelse med minoriteten kvinnor 

(Alexander & Thoits, 1985).  
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4.3 Vidmakthålls genussystemets två logiker?  

Genussystemet baseras på två logiker; i särhållande av kön och hierarki där mannen utgör 

norm och kvinnan är avvikande från normen. 

Dikotomin mellan könen vidmakthålls vid de högre nivåhöjande utbildningarna, föreställningar 

om kvinnor och mäns olikheter och hur de berikar gruppens arbete är vägledande i fördelningen 

av de studerande. Samtliga respondenter underströk olikheter som en positiv företeelse som, 

framför allt i sättet att tänka, gav mervärde till gruppen och därmed individens utveckling. 

Anmärkningsvärt är att det är kvinnans olikhet som uttrycks i förhållande till gruppen d.v.s. 

majoriteten män som därmed utgör normen. Huruvida den utveckling av gruppen som 

respondenterna refererar till omfattar båda könen framgår inte eller om respondenterna utgår 

enligt tidigare från majoriteten i huvudsak, d.v.s. männen som norm. Hierarki kan belysas 

utifrån det faktum att mannen utgör norm eftersom deras förhållande till kön inte avhandlas 

alls, militär kompetens avhandlas i första hand för de manliga studerande. Kvinnor avhandlas i 

första hand utifrån kön och i andra hand deras militära kompetens. Flertalet respondenter påstod 

att det var prioriterat att alla grupper innehåller kvinnor varför de fördelades utifrån det kriteriet 

först, vilket påvisar en underordning av de kvinnliga studerandes militära kompetens. Samtliga 

respondenter uttrycker ”annan” och ”olika” som relativt den manliga normen. Detta styrker 

återigen det faktum att genussystemet vidmakthålls och genom systematiserad i särhållning av 

tokens reproduceras genussystemet. 

Jag bara försöker se vad det är för människor och kompetenser helt enkelt. Men sen å 

andra sidan vi är ju olika faktiskt, vi är av två olika kön. (15) 

Kvinnor uppfattas som annorlunda eller olika av majoriteten av respondenterna, vilket var ett 

av kriterierna enligt Lindgren (1985) för att genussystemet är väletablerat inom organisationen. 

De övriga kriterierna; kvinnors inträde i organisationen, konkurrensen om samma jobb, närhet 

vad gäller arbetsuppgifter och integrering mellan könen uppfylls alla inom högre nivåhöjande 

utbildning. Studien avhandlar inte intentionen till genussystemets vidmakthållande specifikt 

däremot kan kommenteras att det kan tolkas olika. En ytterlighet skulle sannolikt dra slutsatsen 

att genussystemet vidmakthålls i syfte att bibehålla den hierarkiska ordningen, ett sätt att kunna 

styra inflytelserna i verksamheten. En annan ytterlighet kan vara könsblindhet, en 

omedvetenhet och okunskap från respondenterna om könets betydelse, genussystemet och dess 

konsekvenser (Alvesson & Billing, 2009, s. 29). Oaktat intentionen, konsekvenserna är dock 

de samma för minoriteten kvinnor.  
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4.4 Övergripande forskningsfråga 

Vilka strukturella skillnader finns det mellan kvinnliga och manliga studerandes förutsättningar 

att genomföra och fullfölja högre nivåhöjande militär utbildning? Utgående från empirin, förs 

en teoretisk diskussion, kring konsekvenser för tokens utifrån effekterna; synlighet, kontrast 

och assimilering.  

Synlighet  

Tokens sällsynthet innebär en representation för hela deras kategori vilket ökar kraven på 

kvinnor som individer, dessa krav är specifika för tokens.  Majoriteten däremot kan (om de mot 

förmodan vill) vara anonyma i gruppen eller avdelningen. 

Alla hade nog koll på vilka alla tjejer var, fast det var ju tjejer som utmärkte sig mer av 

andra anledningar än att de var tjejer, de var pushiga, framåt eller duktiga. (14) 

Tjejer har ofta en lite annan attityd så där, lite mera, vad ska vi säga…. Jag säger så 

här, jag vänder på steken, killar är jävligt bra på att framhäva sig själv och då hamnar 

kanske tjejerna lite efter, eftersom killarna  tar all luft då liksom. (16) 

Flertalet respondenter hänvisar till att kvinnor, i större utsträckning än männen, bör ta mer plats 

under utbildningen och vid andra offentliga sammankomster. Detta kan relateras till teorin, att 

kvinnor som minoritet uppfattas mer synliga och som konsekvens av detta blir kvinnorna 

mindre riskbenägna. Vidare har del av respondenterna påpekat att de kvinnliga studerande 

tvingas studera i större omfattning än sina manliga kolleger vilket kan vara en konsekvens av 

synligheten och representationen för hela deras kategori. 

Fortfarande när jag var där så var det så att kvinnorna faktiskt fick lägga lite bättre kol 

för de ville ju alltid vara lite bättre. Eller det kändes så att de fick lägga på lite mer för 

kol för att hålla i nivån med herrarna eller med manliga officerare, de studerade lite 

mer. (13)  

Citatet ovan speglar de specifika krav på tokens som kommer utav en kombination av synlighet 

och generalisering. Synligheten kan skapa ökade krav då tokens vet att deras misstag syns mer 

än majoritetens och att det genom generaliseringen skapas ytterligare krav genom förväntningar 

på en viss social kategori.  
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Kontrast 

Dikotomin mellan könen understryks av samtliga respondenter, olikheten mellan man och 

kvinna i sättet att vara både som individ och som gruppmedlem. Kvinnor och män tänker olika, 

framför synpunkter på olika sätt och kvinnor har en annan inställning till studierna, enligt 

huvuddelen av respondenterna.  

För det finns trots allt ganska stora skillnader i tänk och resonemang och diskussioner 

och sådant. (13) 

Vi har ju flygförare etcetera och så har vi kvinnor här också. Kvinnorna kan ju också 

ha olika kompetenser. (15)   

Tjejer var inte så många men det var också ett urvalskriterium. Vi ville se till att det 

fanns om möjligt en tjej i varje studiegrupp och då kunde vi ju liksom inte bryta ner att 

det var en tjej tekniker i varje grupp, utan de var inte så många. (14) 

Den medvetna fördelningen utifrån kön indikerar en sällsynthet i kontrast till de manliga 

studerande, normen. Kontrasten gör majoriteten medveten om sin gemenskap vilket resulterar 

i att den ofta förstärks ytterligare: ”Det manliga nätverket är så pass starkt liksom.” (16)  

Assimilering 

Tokens fördelas baserat på generaliseringar av kvinnliga studerandes karaktäristik och vad de 

som social grupp kan tillföra gruppen. De strukturella skillnaderna påverkar förutsättningarna 

då det implicit ställs ytterligare krav på den studerande att som token bidra genom de generella 

förväntningar som finns på den sociala kategorin. Tokens förväntas agera och bidra utifrån en 

generaliserad bild av hur kvinnor är som social kategori.  Tokens egen karaktäristik och militära 

kompetens hamnar i skymundan, marginaliseras. Citatet nedan påvisar att generalisering sker 

trots att man är väl medveten om att det inte är relevant på individnivå: 

Och killar som grupp tänker på ett sätt och tjejer som grupp tänker på ett annat sätt. Sen 

när du kommer ner på individbasis så stämmer ingenting. Men alltså den generella 

killen och den generella tjejen har olika saker att bidra med, det var ju det som var. (14) 

För kvinnorna tänker lite annorlunda än oss män trots allt och ser saker och ting på ett 

annat sätt, som kan ge en bättre effekt i slutskedet så att säga vid ett resultat, där man 

har tittat på olika sätt. Där tror jag styrkan egentligen ligger i att ha kvinnor och män 

blandade faktiskt.  (13) 
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Förväntningarna på tokens är specifika och kraven aggregeras då tokens dels ska tillgodogöra 

sig ordinarie utbildning genom att bidra med sin specifika militära kompetens dels bidra med 

de förväntade kvinnliga kompetenserna. Det är dessutom inte säkert att dessa två krav är 

förenliga med varandra varför det kan skapa en inre konflikt hos tokens. 

Skolverket understryker vikten av att lärare inte behandlar elever utifrån könsnormer eftersom 

lärarens förväntningar på respektive kön avspeglas i undervisningen och  konsekvensen innebär 

ett begränsat handlingsutrymme för eleverna. Detta överensstämmer med teorins konsekvens 

för tokens, ett begränsat handlingsutrymme som ej medger utveckling av tokens fulla kapacitet, 

en begränsning i skapandet av militär förmåga. Vidare menar skolverket att de individuella 

variationerna inom respektive kategori är större än skillnaderna mellan grupperna (Skolverket, 

2013, s. 62). Generaliseringen av tokens och specifika förväntningar begränsar tokens 

karaktäristik vilket kan relateras till uppfattningen att de bör ta ett steg framåt i utbildningen. 

Sammanfattning av skilda förutsättningar för kvinnor och män 

De strukturella skillnaderna för män respektive kvinnor som påverkar förutsättningarna är 

sammanfattningsvis att män struktureras utifrån militär kompetens, de manliga studerande 

behåller därmed sin karaktäristik och fortsätter vara den officer och individ de vanligtvis är. 

Kvinnor struktureras utifrån kön i första hand varför deras militära kompetens marginaliseras. 

Detta skapar en hierarkisk ordning av de studerandes militära kompetens. Kontrasten skapar 

dubbla förväntningar på tokens, dels tillgodogöra sig utbildningen och bidra med specifik 

”kvinnlig kompetens”. Kontrasten eller olikheten som empirin påvisar att en token utgör, 

tydliggör majoritetens gemenskap vilket resulterar i att tokens kontrast ofta förstärks och 

majoritetens tillhörighet stärks. De manliga studerande har en social, såväl formell som 

informell, gemenskap som de känner tillhörighet till och trygghet i. Enskild token, vilket det 

oftast är i basgrupperna, påverkas av homosocialiteten i både den formella och informella 

gemenskapen. Formell isolering är en konsekvens av den särskilda fördelningen av kvinnor och 

informell isolering är en konsekvens av att män oftast väljer män framför kvinnor att samarbeta 

med.  
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4.5   Sammanfattning av resultat och analys 

Försvarshögskolan har ett homogent förhållningssätt till minoriteten kvinnor och hanteringen 

av densamma utifrån ett struktur- och kompetensperspektiv. Det påvisas i såväl den kvantitativa 

delen; avdelningslistorna, som den kvalitativa delen; intervjuerna. Endast ett fåtal fall 

identifieras som avvikande i den kvantitativa delen vilka särskilt studerats. De kan förklaras av 

att antalet kvinnor i enskilt fall varit betydligt högre än normalt eller att enskild avdelningschef 

har haft ett annat förhållningssätt till fördelningen av kvinnor än majoriteten av 

avdelningscheferna.  

Hanteringen av de studerande skiljer sig åt beroende på de studerandes könstillhörighet, detta  

systematiserade förfaringssätt skapar könssegregering. Kvinnor hanteras i första hand utifrån 

kön och därefter militär kompetens medan männen hanteras enkom utifrån militär kompetens. 

Alternativt kan man presentera resultatet att kvinnor i första hand hanteras utifrån kompetens 

och män utifrån militär kompetens, den stora skillnaden är att just kvinnligt kön anses som en 

typ av kompetens. Vad den kompetensen, som kvinnor specifikt har, omfattas av framgår inte 

av respondenterna förutom att den är annorlunda och olik. Det manliga könet omnämns inte 

särskilt vad det gäller kompetens vilket är förenligt med att de utgör normen. 

Kvinnor fördelas i avdelningar och basgrupper i syfte att så många basgrupper som möjligt 

innehåller den kompetensen. Samtidigt menar samtliga respondenter att kompetens inte 

omfattas av kön.  Motiven till fördelningen är att grupperna skall vara så allsidigt sammansatta 

som möjligt då de studerande uppnår bättre utbildningsresultat. Vilka som konkret omfattas av 

bättre studieresultatet framgår inte, någon skillnad mellan könen görs inte ur den aspekten eller 

utgår man från normen, d.v.s. majoriteten män. Gruppens studieresultat, effektivitet och en 

fungerande gruppdynamik är avgörande faktorer vid sammansättningen av grupper. Detta 

menar respondenterna baseras på beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet i empirin kan inte 

helt definieras enligt den allmängiltiga definitionen då det saknas såväl kvalitetssäkring som 

dokumentation. 

Effekterna av synlighet, kontrast och assimilering, och även flertalet konsekvenser av 

effekterna framgår ur empirin. Uppfattningar om att de kvinnliga studerande bör ta för sig i 

större utsträckning är en effekt av sällsyntheten som leder till konsekvensen att tokens är mindre 

riskbenägna och strävar efter social osynlighet. Det begränsade handlingsutrymmet som skapas 

av de generella förväntningarna på tokens, kan även det vara ett resultat av uppfattningar att 

tokens är tillbakadragna i utbildningen. Dikotomin formaliseras genom den specifika 

fördelningen av tokens. I kombination med homosocialiteten innebär det en isolering av tokens 
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i såväl formell som informell gemenskap. Respondenterna ser minoriteten kvinnor som olika 

eller annorlunda i förhållande till majoriteten, normen. Ur ett organisationsperspektiv kan man 

enligt Lindgren (1985) konstatera att genussystemet är välutvecklat då normer och regler 

bekräftar dikotomin mellan könen, tokens sällsynthet ses som avvikande från majoriteten. 

Tokens kön prioriteras framför kompetens vilket skapar en hierarki mellan könen där mannens 

kompetens värderas högre än tokens.  

5 Diskussion av resultatet  

5.1 Resultaten skildras i teorin 

Resultatet av studien är att förutsättningarna att genomföra och fullfölja högre nivåhöjande 

militär utbildning skiljer sig åt mellan könen. Anledningar till detta kan till del härledas ur den 

systematiserade särskilda fördelningen av de studerande utifrån könstillhörighet. Styrda 

grupperingar av de studerande baserat på kön skapar i enlighet med teorin skeva grupper. Dessa 

skeva grupper missgynnar minoriteten kvinnor särskilt vad gäller studieresultat på grund av 

specifika prestationskrav, social isolering samt stereotypa förväntningar. Hur tokens 

studieresultat de facto förhåller sig till majoritetens har inte särskilt studerats varför det inte 

framgår av denna studie. Däremot kan specifika prestationskrav i from av stereotypa 

förväntningar och isolering, såväl formell som informell, påvisas i studien.  

Genom en uppdelning av de studerande baserat på kön och en hierarkisk ordning av könens 

militära kompetens resulterar i att genussystemet vidmakthålls. Försvarsmakten ska visserligen 

återspegla samhället, ”med svenska demokratiska värderingar, normer och principer” 

(Försvarsmakten, 2016a, s. 11). Likväl är ett vidmakthållande av den könsstruktur och 

könssegregering, som återfinns i samhället i övrigt, under utbildningen av Försvarsmaktens 

blivande högsta chefer, inte överensstämmande med Försvarsmaktens värdegrund. 

Tokens begränsas i sitt handlingsutrymme varför tokens utvecklig under högre militär 

utbildning kan hämmas. Detta kan göra att tokens inte uppnår ett studieresultat relativt sin fulla 

kapacitet vilket konkret innebär en begränsning av skapandet av militär förmåga. Den 

förutbestämda proportionaliteten av studerande i basgrupperna skulle kunna ske på bekostnad 

av en begränsad utveckling av framtida kvinnliga chefers förmåga. Att inte optimalt använda 

den underutnyttjade resursen kvinnor är ur ett militärt förmågeskapande perspektiv ett 

resursslöseri.  
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I den beprövade erfarenhet som respondenterna hänvisar till saknas ett genusvetenskapligt 

perspektiv, sannolikt utgör det perspektivet en del av Försvarshögskolans uppdrag i 

jämställdhetsarbetet vilket framgår i flertalet styrdokument: 

En kvantitativ kartläggning av könsfördelning på olika nivåer är ett viktigt led i ett 

lärosätes jämställdhetsarbete. Den hjälper till att synliggöra studenters och anställdas 

villkor utifrån ett könsperspektiv. (Universitets-och högskolerådet, 2018, s. 69) 

Identifiera hinder och förutsättningar för kvinnors och mäns lika deltagande och vidta 

åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning på beslutsfattande och 

ledarskapspositioner inom fred och säkerhet, samt bedriva en aktiv organisations- och 

personalpolitik som skapar icke-diskriminerande organisationsstrukturer. 

(Regeringskansliet, 2016, s. 14). 

Det kan uppfattas besynnerligt med ett bristfälligt genusperspektiv då en tydlig uppgift är att 

öka just andelen kvinnor och kvinnliga chefer inom arbetet för fred och säkerhet. Sveriges 

feministiska utrikespolitik har genom uttryckliga styrningar prioriterat frågorna kring kvinnor, 

fred och säkerhet  (Regeringskansliet, 2016) varför de nationella besluten rörande utrikes- och 

försvarspolitik berör såväl krigsvetenskap som statsvetenskap (Försvarshögskolan, 2016, ss. 7-

8). Denna integrering mellan de båda ämnena återspeglas även av militärteoretikern Clausewitz 

(Om kriget, 2002, s. 70) som menade: ”För att föra ett helt krig eller ett av dess fälttåg till ett 

framgångsrikt slut krävs betydande kunskaper om den nationella politiken.”  

5.2 Kritik till vald metod 

Att inleda studien med att söka och konstatera strukturer ur det kvantitativa materialet kan 

påverka forskaren i vidare studier, å andra sidan hade inte belägg kring strukturerna kunnat 

påvisas under intervjuerna. Att studera och kritiskt granska en dikotomi som genussystemet kan 

bidra till att förstärka särskiljandet genom att påvisa den. Samtidigt, genom att konkretisera det 

faktiska förhållandet kan möjligen en ökad förståelse uppnås. 

Antalet intervjuer kan alltid ifrågasättas, i denna studie har jag arbetat utifrån två målsättningar; 

att erhålla mättnad avseende empirin och att söka finna förklaringar till den kvantitativa delens 

avvikelser. Bristen på kvinnliga avdelningschefer kan vara en felkälla kopplat till validiteten 

däremot återspelar respondenterna verkligheten varför det därmed går att generalisera 

resultatet. 

Både tokens och genussystemet är teorier framtagna av kvinnor vilket kan prägla teorierna ur 

minoritetens perspektiv. Anledningen till att det främst är kvinnor som forskar i genusvetenskap 
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kan vara ett direkt resultat som sammanfattas tydligt av Michael Kimmel (The Guardian, 2016), 

”Privilege is invisible to those who have it”. Att studera just kvinnliga vetenskapliga teoretiker 

kan dock vara på sin plats under utbildningen, då de hitintills har varit ytterst få. 

5.3 Fortsatt forskning 

Respondenterna är alla män och refererar själva till att de inte är kvinnor, varför det kan vara 

svårt att veta hur det de facto förhåller sig. Detta konstaterande torde skapa incitament till att 

göra studien med individ som analysnivå i syfte att undersöka och förstå både kvinnors och 

mäns upplevelser i frågan. Här är viktigt att inte bara undersöka kvinnors upplevelser utan även 

mäns upplevelser. Vidare studier bör därför bedrivas utifrån individnivå, ett 

mottagarperspektiv, i syfte att påvisa om de teoretiska konsekvenserna för minoriteten 

överensstämmer med empirin och inte enbart i form av en teoretisk diskussion utifrån ett 

organisationsperspektiv.  

Skillnader mellan högre och lägre nivåhöjande utbildning, en jämförelse utav denna studies 

resultat med officersprogrammet och/eller specialistofficersprogrammet, skulle eventuellt 

belysa olika tillvägagångssätt inom Försvarshögskolan och Försvarsmakten. 

Samma studie ur ett organisationsteoretiskt- och pedagogiskt perspektiv med fokus på 

minoriteter är relevant och kan komma att komplettera genomförd studie. Intressant ur 

ytterligare ett organisationsperspektiv kan vara att studera lärares erfarenheter, såväl kvinnors 

som mäns, officerare som akademiker. Huruvida de upplever någon skillnad på effektiviteten i 

basgrupper och avdelningar beroende av proportionaliteten ur ett könsperspektiv. 

Konkreta försök skulle kunna vara att, under ordnade former, skapa en basgrupp bestående av 

bara kvinnor, givetvis om den militära kompetensen medgav. Det hade varit intressant att 

jämföra dess resultat med en homogen grupp bestående av bara män och med en balanserad 

grupp. Detta förfaringssätt, att samla alla tokens, skulle dock ur ett holistiskt perspektiv göra 

hela kursen till en skev grupp. Med det argumentet skulle en jämn fördelning av alla minoriteter 

förordas. Något enklare ur forskningssynpunkt och mindre utsatthet för individen som 

försöksperson skulle vara att dölja förnamn vid den faktiska fördelningen av basgrupperna, att 

enkom utgå från militär kompetens och militär erfarenhet.  

  



Karin Törnblom Franzén 2018-02-26 Sida 38 av 43 

HSU 9 

 

 

 

5.4 Reflektion  

Risken finns att allting blir en fråga om kön, s.k. könsreduktionism, det bör undvikas. Däremot 

bör förfaringssättet medvetandegöras. Många individer, framför allt de som inte direkt omfattas 

av den särskilda hanteringen, uppfattar inte att könsmärkning finns omkring oss, reproduceras 

och begränsar oss (Alvesson & Billing, 2009, s. 29). Krävs det verkligen en särskild hantering 

av minoriteten? Vad skulle resultatet bli om samtliga studerande hanterades på likvärdiga 

grunder, skulle uppfyllanden av utbildningsmålen reduceras markant? Huruvida just 

särskiljandet av kön utgör en grundläggande princip ur ett organisationsperspektiv kan vidare 

diskuteras däremot utgör kön en centralt styrande princip varför den är väl värd att beaktas. En 

fråga som man bör reflektera över är; huruvida kvinnor de facto är olika som officerare eller 

om de görs olika utifrån generaliseringar och förväntningar. Högre nivåhöjande militär 

utbildning bör beakta det faktum att en särskiljning baserat på kön oavsett anledning snarare 

förstärker skillnader.  

Ska olika sociala kategoriers behov överhuvudtaget beaktas, vilket studien påvisar att man gör 

genom en särskild fördelning som beskrivs i Kanters teori om tokens, bör man beakta såväl 

majoritet som minoritet. Målet är att Försvarsmakten skall ha fler kvinnliga chefer, då bör 

förutsättningar för detta analyseras utifrån allehanda olika perspektiv i syfte att nå just det målet. 

Genusperspektivet kan därmed tillföra infallsvinklar som gör att kvinnor i större utsträckning 

utvecklar sin militära förmåga i förhållande till sin fulla kapacitet vid högre nivåhöjande militär 

utbildning.  

Kvinnor anses av flertalet respondenter redan som en utsatt grupp; för vems skull då, fördelas 

de särskilt? Gynnar det den redan utsatta gruppen eller görs fördelningen i syfte att gynna 

majoriteten? Gruppens syfte är att över sprida kunskap och utgöra ett stöd för gruppens 

medlemmar, i vilken utsträckning bedöms kvinnor respektive män erhålla effekt av dessa mål? 

Om vi generaliserar erhåller män erfarenhet av att arbeta med båda könen och de omges i 

huvudsak av likar som bekräftar dem då män generellt omfattas av homosocialitet, vilket 

innebär att de helst väljer att arbeta och umgås med män. Motivet till särskiljning, att skapa 

allsidigt sammansatta grupper, faller då kvinnliga studerande inte erhåller samma erfarenhet 

som männen att arbeta med båda könen då de genom särskiljningen oftast helt saknar erfarenhet 

av att samarbeta med andra kvinnor. Paradoxalt nog, skulle det innebära att manliga officerare 

erhåller mer erfarenheter av att arbeta med kvinnliga officerare under nivåhöjande utbildning 

än vad de kvinnliga officerarna själva erhåller.  
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Högre officerare förväntas med rätta utgöra en förebild för yngre kolleger och studier påvisar 

att yngre kvinnliga officerare saknar kvinnliga förebilder då antalet högre kvinnliga officerare 

är ytterst litet (Linehagen, 2017, s. 42). Även av den anledningen är det viktigt att även kvinnor 

får erfarenheter av att jobba med just kvinnor. Därutöver sänder högre nivåhöjande militär 

utbildning även ett implicit budskap till Försvarsmaktens blivande högsta chefer rörande 

minoriteten kvinnor, nämligen att de ska hanteras särskilt. Detta förfaringssätt kan sedan 

komma att anammas i Försvarsmakten, därför är frågan av särskild vikt för såväl 

Försvarshögskolan som Försvarsmakten. 

 

Om särskiljning baserat på kön överhuvudtaget ska vara praxis vid högre nivåhöjande militär 

utbildning bör tillvägagångssättet, i större utsträckning än idag, grundas på beprövad erfarenhet 

vilket skulle ge en ökad förståelse och underbygga motiv till tillvägagångssättet. Oaktat 

huruvida spridning av minoriteten kvinnor är mest gynnsam för utbildningarna som helhet, 

påvisas en särskiljning i förhållande till majoriteten män. Den första frågan som måste belysas 

och beläggas är; i vilket syfte sker särskiljning baserat på kön? Finns beprövad erfarenhet för 

agerandet? Resultatet av denna studie påvisar att fördelningen i basgrupper och avdelningar 

sannolikt inte kan vara en slump.  

Som avslutande reflektion väljer jag att referera till Hirdmans jämförelse med det exempel som 

August Bebel (Hirdman, 2001, s.92) använde i diskussionen om vad som spelade en roll för 

utfallet, arv eller miljö:  

plantera en tulpanlök på husets nordliga baksida, i dålig jord och utan att vattna den. 

Plantera en annan på husets framsida, i god, mullrik jord, där solen lyser och där den 

kärleksfullt bevattnas. Gissa sen vilken blomma som blev kraftigast och vackrast.  
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7 Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsinformation. 

Namn, ålder, vapenslag/stridskraft 

Totalt antal år på Försvarshögskolan (FHS), avdelningschef för kurser, programchef för 

kurser 

Intervjufrågor  

1. Kan du berätta om hur ni gör indelningen av de studerande i basgrupper inför 

kurserna? 

a. Vilka är involverade? 

b. Vilka är de viktigaste parametrarna för indelning? 

c. Skiljer sig de viktigaste parametrarna åt mellan HSU och SU? 

d. Hur förklaras de strukturer som framgår av sammanställningar av 

gruppsammasättningar på HSU/SU? 

 

2. Det finns många förklaringar till hur grupper skall vara sammansatta för att nå bästa 

effekt. Vad gynnas bäst av den befintliga strukturen vid FHS?   

 

3. Hur skulle du definiera begreppet ”militär kompetens”? 

 

4. Försvarsmakten skall på uppdrag av regeringen öka andelen kvinnor i ledande- och 

chefsbefattningar. Könsneutral plikt, riktad rekrytering, positiv särbehandling är några 

medel som på sikt kan öka andelen kvinnor. Hur ser du att FHS kan bidra i uppdraget? 

 

5. Norge i form av Jegertroppen och USA i form av Marinkåren, även Sverige i form av 

MOT JULIET, har provat andra strukturer på utbildning, visserligen utbildning för 

konkret operativ tjänst , i syfte att dels möjliggöra utvecklingen för kvinnor och uppnå 

ökad operativ effekt. Finns det, inom ramen för nivåhöjande utbildning, några andra 

alternativa strukturer på utbildningen i syfte att stärka minoriteten kvinnor och hur 

skulle dessa kunna se ut?  

 

6. Kvinnliga officerare anger ofta att de känner sig synliga i förhållande till sina manliga 

kolleger. Uppfattar du att det stämmer, i så fall på vilket sätt har du uppfattat att 

minoriteten kvinnliga studerande utmärker sig? 


