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The Swedish Armed Forces work towards a gender balance among officers 

 
Abstract: 

 
The number of female officers employed in the Armed Forces is low. Of the total proportion 
officers, female stand for 4.8 %. The Armed Forces are currently working actively to level out 
the distribution. This paper is intended to create a better understanding of the slow increase in 
female officers in the Swedish Armed Forces. 
 
The study is qualitative and the results from the data collection have been based partly on a text 
analysis, partly on a theme-based group interview in which three themes have been discussed. 
The results are then analyzed through theories with the related areas: Organizations, gender 
and leadership. 
 
The study shows that there are no formal regulations that prevent women in the Armed Forces. 
However, it is possible to identify a number of factors that may affect efforts to achieve gender 
balance in the organization negatively. The experience of gender equality is not permeated 
throughout the organization suggests a lack of commitment of managers at different levels. 
Furthermore is the conscription system, which only affected men, a major contributing factor, 
where a broad basis for recruitment of female officers has been lost. Finally may be mentioned 
that the fact that the Armed Forces currently is engaged in a variety of organizational changes 
can lead to a marginalization of the gender mainstreaming in favour of the other changes. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten har under de senaste åren genomgått en rad stora organisationsförändringar. 
Från att ha varit ett invasionsförsvar är det numera fokus på ett insatsförsvar. 
Förändringsarbetet syftar till att öka förmågan till flexibla och rörliga förband som är beredda 
för insats.1 Ett nytt tvåbefälssystem har införts. En annan stor förändring som väntar är 
övergången från ett värnpliktsystem till ett system med kontraktsanställda soldater. Över tiden 
så bedrivs det ett jämställdhetsarbete som syftar till nå en jämnare könsfördelning samt att 
förbättra situationen för kvinnor och män på arbetsplatsen.2 
 
1980 blev det tillåtet för kvinnor att tjänstgöra i den svenska Försvarsmakten som officerare, 
dock med vissa begränsningar gällande befattningar. Sedan 1989 har det varit möjligt för 
kvinnor att tjänstgöra inom alla befattningar som officersyrket har att erbjuda. 
 
Försvarsmakten arbetar idag aktivt för att organisationen ska bli mer jämställd och det arbetas 
med åtgärder på det kvalitativa såväl som på det kvantitativa planet. Vid ingången av 2010 
var antalet anställda kvinnliga officerare 4.8%.3 Att jämföra med 2002 års redovisning där 
andelen kvinnliga officerare var 3.6%.4 Denna ökning är att betrakta som låg med tanke på det 
arbete som läggs ner på att öka andelen kvinnliga officerare.  
  
Det jag vill undersöka i den här studien är varför andelen kvinnliga officerare ökar så 
långsamt trots Försvarsmaktens gedigna jämställdhetsarbete. Detta ur ett perspektiv som 
bygger på organisationsteori kopplat mot genus samt ledarskap. 
 

1.2 Avgränsningar 
Jag har avgränsat denna studie så till vida att jag endast studerat förhållanden som råder i den 
svenska Försvarsmakten. Komplexiteten att jämföra med andra länder, i och med skillnader i 
möjligheter för kvinnor att söka befattningar, samt skillnader i de styrningar och riktlinjer som 
råder gällande kvinnors arbetsförhållanden anser jag vara för stora i förhållande till studiens 
omfattning. Det material som presenteras i studien avser tiden från år 2000 och framåt. 
 

1.3 Disposition 
I kapitel 1 så ger jag i Inledningen en kort bakgrund om organisationen samt ämnesområde 
som jag valt att studera. Inledningen avslutas med att mynna ut i den problemställning och 
problemformulering som studien kommer att behandla. Därefter så redogör jag för 
avgränsningar samt studiens syfte. 
                                                
1 www.forsvarsmakten.se 
2 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2009-2011, Hämtad från: 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/jamstalldhetsplan/jamst%c3%a4lldhetsplan-2009-2011.pdf 
3 Försvarsmaktens årsredovisning 2009, Hämtad från:     
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Årsredovisningar/Årsredovisning%202009/ÅR%2009%20b
ilaga%202.pdf 
4 Weibull, Louise (2005), Kvinnan på väg in i ledet: Intryck från mönstring och värnplikt hos en grupp kvinnor 
som mönstrat 1999-2002, Stockholm: Studentlitteratur, Sid. 3 
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I kapitel två presenteras den teoretiska ramen som studien omfattas av. I den första delen 
presenteras studier som berör Försvarsmakten ur ett genusperspektiv. I den andra delen så 
presenteras en modell som jag avser att använda mig av för att tolka resultaten. Modellen 
berör föreställningar om kvinnors möjligheter att utöva makt. I den tredje och sista delen i det 
här kapitlet så presenteras hur ledarskapet kan påverka ett förändringsarbete . Avslutnings så 
presenteras frågeställningarna. Förhoppningen är att det ska bli tydligare att se kopplingar mot 
teorin i och med detta. Därav placeringen. 
 
I kapitel tre så redogör jag för val av metod samt upplägg. Vidare så motiveras och kritiseras 
metoden. 
 
I kapitel fyra så presenteras inledningsvis resultaten från textanalysen av jämställdhetsplan 
samt resolutioner. Därefter presenteras resultatet av gruppintervjun. Det jag vill uppnå med 
detta upplägg är att Försvarsmaktens formella hållning i jämställdhet och jämställdhetsarbete 
presenteras först, vilket förhoppningsvis leder till att intervjuresultaten blir lättare samt mer 
intressanta att följa.  
 
I kapitel fem så förs inledningsvis en diskussion kring resultatet för att därefter följas av en 
diskussion som mer präglas av de reflektioner som framkommit i och med studien. 
Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning samt sammanfattning. 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att skapa en ökad förståelse för den långsamma ökning av kvinnliga officerare som 
råder inom Försvarsmakten. Detta utifrån ett perspektiv som baseras på blivande officerares 
åsikter, upplevelser och tankar kring detta samt organisationsteorier kopplat mot ledarskap 
samt genus.  

 

2. Teori  
I det här kapitlet kommer den teoretiska ramen för studien att presenteras. I den första delen 
presenteras studier som berört Försvarsmakten ur ett genusperspektiv. Med genus menas de 
föreställningar som är förknippade med vad som anses vara manligt respektive kvinnligt samt 
vilken värdering som läggs i dessa. Det avser alltså inte biologiska skillnader mellan könen.  
 
I den andra delen så presenteras en modell som jag avser att använda mig av för att tolka 
resultaten. Modellen berör föreställningar om kvinnors möjligheter att utöva makt. I den 
tredje och sista delen i det här kapitlet så presenteras hur ledarskapet kan påverka ett 
förändringsarbete . Avslutnings så presenteras frågeställningarna. Förhoppningen är att det 
ska bli tydligare att se kopplingar mot teorin i och med detta. Därav placeringen. 

2.1 Försvarsmakten och genus 
2002 genomförde Sophia Ivarsson en studie om vilka attityder män i Försvarsmakten har till 
kvinnor som officerare och värnpliktiga. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det 
socialt konstruerade könet, alltså vad vi anser vara manligt respektive kvinnligt och vidare 
vilken värdering vi lägger i dessa. Ivarsson lät i studien intervjua 34 män. Av dessa fanns 
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representanter från samtliga tre försvarsgrenar samt inom olika nivåer. Från instruktörer till 
chefer i ledningsfunktion på Högkvarteret.5 
 
Det studien visar på är bland annat att män på förband känner sig hotade av konkurrensen som 
en ökad andel kvinnliga officerare skulle utgöra. Vidare hinder för integreringen av kvinnor är 
att trots männens medvetenhet om de svårigheter kvinnor utsätts för i organisationen såsom, 
ett karriärsystem som är diskriminerande, höga prestationskrav och sexistiska attityder så 
uttrycks det av männen en ovilja att genomföra organisatoriska förändringar som skulle kunna 
underlätta och lindra dessa problem. Männen vill ha in kvinnor i organisationen som på 
frivillig basis sökt sig dit och som således ställer upp på de villkor som organisationen har. 
Här lyfts kvinnors möjlighet att positivt förändra organisationen med deras specifikt kvinnliga 
kvalifikationer.6 
 
Mäns attityder till kvinnor i Försvarsmakten påverkar möjligheten att skapa en mer jämställd 
och mindre diskriminerande organisation negativt. I och med att det finns en generell 
förväntan att kvinnor ska anpassa sig efter rådande organisationskultur så hotas ej den 
manliga normen.7  
 
2005 genomförde Louise Weibull en studie på kvinnor som mönstrat och genomfört värnplikt 
mellan åren 1999-2002. I ett försök att öka andelen kvinnliga värnpliktiga genomfördes det 
under år 2000 nio stycken så kallade tjejmönstringar. Denna mönstringsform innebar att 
endast kvinnliga mönstrande närvarade samt representanter av kvinnliga officerare och 
värnpliktiga som deltog i rollen som informatörer. Resultaten av dessa tjejmönstringar var att 
cirka 50% fler kvinnor skrevs in jämfört med de tillfällen som kvinnor mönstrat med männen. 
Weibulls studie syftar till att jämföra dessa två typer av kvinnliga värnpliktigas uppfattning 
om mönstring och värnplikt och det visade sig att de kvinnor som genomfört tjejmönstring 
upplever mönstringsformen som positiv. Det går även att se ett visst samband i att kvinnor 
som tjejmönstrat uppgav att de i lägre utsträckning blivit utsatta för sexuella trakasserier med 
antagandet att mönstringsformen bland annat är en åtgärd för att på det individuella planet 
stärka kvinnor.8  
 
Svaren på en av enkätfrågorna väckte mitt intresse särskilt. Frågan berörde vilka motiv 
kvinnorna såg bakom rekrytering av kvinnor. Totalt svarade 215 kvinnor. Nedan följer de fyra 
svarsalternativ som gavs följt av svarsfrekvens på respektive svarsalternativ. 
 

1. Främst en demokratisk rättighet:  
Kvinnor och män ska ha lika möjligheter på alla arbetsmarknadens områden (10%). 

 
2. Främst ett ökat rekryteringsunderlag:  

Försvaret får då de bästa männen och kvinnorna att välja på. Ingen skillnad på 
kvinnors och mäns kompetens (41,5%). 

 
3. Kvinnor tillför försvaret ett särskilt bidrag, unik kompetens och perspektiv som 

skiljer sig från männens (21,5%). 
 

                                                
5 Ivarsson, Sophia (2002), Diskurser om kvinnor i uniform: Om attityder till kvinnor som officerare och 
värnpliktiga bland män i försvarsmakten, Stockholm: Försvarshögskolan 
6 Ibid. Sid. 28 
7 Ibid. 
8 Weibull (2005)  
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4. Kvinnor bidrar med alternativa värden och ståndpunkter. Om andelen kvinnor i 
försvaret ökade, skulle troligen organisationen genomgå betydande förändringar 
(26,9%).9 

 
Ca 52% av kvinnorna valde svarsalternativ ett eller två, som kan sägas stå för en könsneutral 
syn. Där ingen skillnad görs på kön och kompetens. De övriga ca 48% valde svarsalternativ 
tre eller fyra, där det är olikheterna mellan könen som lyfts som motiv till rekrytering av 
kvinnor. 
 
2002 skrev Anders W Berggren en doktorsavhandling som studerar den svenska 
Försvarsmakten ur ett genusperspektiv, den baseras på tre separata studier.  
 
Den första studien behandlar kvinnliga officerares karriärmöjligheter samt på vilka platser i 
organisationen, och i vilken befattning och grad som kvinnor återfinns. Studien visar att det 
råder en underrepresentation av kvinnor på de högre graderna, de har svårare än männen att 
bli befordrade, trots en vilja och ambition att bli så. Vidare så har inte kvinnorna 
chefsbefattningar i lika hög utsträckning som männen även fast kompetensen finns där.10 
 
Den andra studien analyserar ett projekt som antogs av Försvarsmakten som heter KREOL 
(Den kreativa olikheten). Det som framkommer ur analysen är hur diskursen om genus 
övergår till att handla om mångfald vilket leder till att kvinnors integrering i Försvarsmakten 
hamnar utanför blickfånget.11 
 
Den tredje studien behandlar organisationskultur och hur den påverkar situationen för 
kvinnliga officerare. Det visar sig att kvinnor i och med rådande organisationskultur utesluts 
ur verksamheten och deras primära uppgift bör vara att utgöra en resurs som tillgodoser 
männens behov.12 
 
Resultatet av studien är att kvinnor i den svenska Försvarsmakten som grupp är segregerade 
och marginaliserade. Den starka organisationskultur som råder har en direkt negativ effekt på 
kvinnors möjligheter inom yrket.13  
 

2.2 Föreställningar kring kvinnors möjligheter till makt 
Alvesson och Billing har i sin bok Kön och organisation identifierat och kritiskt granskat fyra 
grundläggande ståndpunkter som berör ämnet kvinnliga chefer. Varje ståndpunkt behandlar 
och argumenterar för kvinnors möjligheter att utöva makt och nå chefspositioner i 
organisationer. Dessa fyra ståndpunkter bör ses som hjälpmedel för att tolka och förstå 
empiriska resultat.14 
 
 
 
 
                                                
9 Weibull (2005), Sid. 49-50 
10 Berggren, Anders W (2002). Undercover Operations in No-women`s Land: The Swedish Armed Forces 
through a gender lens, Stockholm: Försvarshögskolan 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne (1999), Kön och organisation, Lund: Studentlitteratur, Sid. 168 
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De lika möjligheternas ståndpunkt 
 
Att andelen kvinnliga chefer är så pass låg går att förklara på olika sätt. Diskriminering som 
förvägrar kvinnor samma karriärmöjligheter som män har samt konservativa tankar som 
hindrar kvinnor tillträde på de höga chefspositionerna är några. Det finns även ett 
konkurrensperspektiv där män tenderar att hålla varandra bakom ryggen. Även de som 
förespråkar lika möjligheter bortser inte från andra förklaringar så som att kvinnor kanske inte 
prioriterar karriär i lika hög utsträckning som män samt investeringar i relevanta utbildningar. 
Dock så påpekar förespråkarna för denna ståndpunkt att detta bara delvis förklarar kvinnors 
underrepresentation.  I jämförelser mellan män och kvinnor med samma erfarenhet, ålder, 
kvalifikationer så framkommer det att männen är de som vinner mer framgång. En annan 
viktig aspekt är att andelen kvinnor på lägre chefsnivåer har ökat tydligt medan på högre nivå 
är det fortfarande en mycket låg andel. Detta visar på vilka karriärsvårigheter som kvinnor 
stöter på i arbetslivet.15 
 
Det fokuseras ofta av forskare på att diskriminering och stereotypa föreställningar är 
förklaringen till att män och kvinnor behandlas olika. Det är de yttre faktorerna som påverkar 
mest medan faktorer så som skillnader i kvinnor och mäns motivation, bakgrund, socialisation 
och egenart tonas ner. De menar att det inte finns några betydelsefulla eller verkliga 
psykologiska eller inställningsmässiga skillnader till arbetet. Ståndpunkten är att i och med att 
det inte finns några avgörande skillnader mellan kvinnor och män kopplat mot ledarskap så är 
det en självklarhet att kvinnor ska inneha högre chefsposter i större utsträckning. Problemet 
ligger i idéer av stereotyp kulturell art, sociala irrationella processer samt strukturella 
förhållanden. Detta leder till en favorisering av manliga kandidater till högre uppsatta poster. 
För att få bukt med problemet rekommenderas bland annat att utse kommittéer som kan 
övervaka organisationen, stödgrupper för kvinnliga chefer och kampanjer för att påverka 
attityder. Grunden till varför det är viktigt att söka åtgärda dessa problem är, hos dem som 
innehar de lika möjligheternas ståndpunkt, främst av politisk och moralisk natur.16  
 
Den meritokratiska ståndpunkten 
 
Denna ståndpunkt går ut på att öka effektiviteten. Det uppnås genom att det som hindrar ett 
fullt utnyttjande av kompetenta och kvalificerade mänskliga resurser bekämpas. De anser att i 
och med att det endast finns ett fåtal kvinnor på ledande poster så finns det en stor 
rekryteringsgrupp bland kvinnor till just dessa poster. Fokus är som sagt på att nå effektivitet 
och inte som i den lika möjligheternas perspektiv moraliskt och politiskt.17 
 
Forskare inom de ovan nämnda perspektiven delar intresse i vissa frågor. Båda är medvetna 
om de missförhållanden som råder och vad det är som gör att villkoren att nå tillträde till de 
höga posterna skiljer sig mellan män och kvinnor. Skillnaden ligger i deras bakomliggande 
intresse. De lika möjligheternas ståndpunkt delas i regel av sociologer och politiker i och med 
att det är rättviseaspekten och demokratin som står i fokus. Medan den meritokratiska 
ståndpunkten generellt innehas av näringslivet och företagsekonomer som utgår i en strävan 
efter effektivitet. En annan tydlig skillnad är att de med en meritokratisk hållning ser ett ökat 

                                                
15 Alvesson & Due Billing (1999), Sid. 169-172 
16 Ibid. 
17 Ibid. Sid. 172-176 
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antal kvinnliga chefer som ett medel för organisationens utveckling där de med det lika 
möjligheternas ståndpunkt ser det som ett mål i sig.18 
 
Det särskilda bidragets ståndpunkt 
 
Då de två tidigare nämnda perspektiven fokuserar på likheterna mellan könen presenteras här 
ett perspektiv som lägger fokus på olikheterna och vad det innebär. Feministiska författare har 
börjat hävda att det finns skillnader i kvinnor och mäns erfarenheter från familj, barndom och 
närsamhälle. Istället för att söka nå likheter så lyfts här fördelarna med den kvinnliga 
skillnaden. En föreställning som delas av relativt många (främst kvinnor) är att kvinnors 
specifika bidrag är väsentligt till organisationer. Uppfattningen är att kvinnor påverkar den 
sociala strukturen och kan förändra ett rådande arbetsklimat med mer fokus på empati och 
intuition. Vidare så uppfattas det hos kvinnor en inriktning mot en demokratisk och 
personorienterad ledarstil. Samhällets förändringar bidrar till en ändring av ledarstilar som är 
lämpade för de typiskt kvinnliga attributen. I det här perspektivet lyfts kvinnornas särskilda 
bidrag som skiljer sig från männens. Det är alltså inte, som i de två tidigare perspektiven fallet 
att kvinnor ska tävla med män på lika villkor. Strukturella ändringar i organisationen är 
således inte nödvändiga utan det är kvinnors särskilda kompetens som är till grund för 
avancemang.19 
 
De alternativa värdenas ståndpunkt 
 
Även i det här perspektivet så lyfts skillnader mellan könen. Här påpekas att det råder en 
väsentlig skillnad dem emellan. Män och kvinnor har olika attityder till livet, prioriteringar 
och intressen. Kritiska åsikter och inställningar till mansdominerade institutioner råder. De 
alternativa värdenas ståndpunkt har sitt ursprung i ståndpunktsfeminismen. Allt ifrån den 
tidiga barndomens socialisering till delade kvinnliga erfarenheter sett ur ett historiskt 
perspektiv som underordnad mannen påverkar dessa skillnader. Störst tonvikt läggs dock på 
att det är de sociala förhållandena och den ofördelaktiga ställning som kvinnor generellt har 
som påverkar könsskillnaderna och kvinnors särskilda orientering mest. Vidare så menar de 
som har detta perspektiv att de kvinnor som lyckas nå höga chefspositioner har påverkats och 
socialiserats av den manliga norm som råder. Därför så är förespråkarna för det alternativa 
värdenas ståndpunkt mer intresserade av att utforma andra sociala institutioner där kvinnor 
kan integreras, istället för att de ska integreras i redan befintliga.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Alvesson & Due Billing (1999), Sid. 172-176 
19 Ibid. Sid. 176-181 
20 Ibid. Sid. 181-186 
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Figur 1. Olika sätt att närma sig en förståelse av kvinnor och ledarskap21 

 

2.3 Ledarskapets påverkansmöjligheter  
Yukl skriver i sin bok Leadership in organizations om ledarens roll och påverkansmöjligheter 
att lyckas med förändringar. Han har identifierat att en mängd åtgärder bör tas till för ett 
lyckat förändringsarbete. Dessa åtgärder har han sedan delat upp i två tydliga kategorier som 
samspelar med varandra. Åtgärderna kommer nedan att presenteras som riktlinjer för ett 
lyckat förändringsarbete. De två kategorierna är politiska/organisatoriska åtgärder och 
personalinriktade åtgärder. Där den förstnämnda kategorin som namnet avslöjar behandlar de 
politiska aspekterna samt de strukturella inom organisationen. Med personalinriktade åtgärder 
menas bland annat motivation och stöd åt personalen. Personalinriktade åtgärder är viktiga till 
alla i organisationen även till de som redan är positiva till förändringen. Detta för att de skall 
bibehålla sin positiva inställning när motgångar och svårigheter dyker upp, för det kommer 
det att göra.22 
 
Riktlinjer för politiska/organisatoriska åtgärder 
 

1. Fastställ vem som kan motsätta eller underlätta en förändring. 
2. Bygg upp ett brett stöd för förändringen. 
3. Tillse att nyckelpositioner erhålls av kompetent personal. 
4. Använd arbetsgrupper som kan påverka förändringen åt rätt håll. 
5. Gör drastiska symboliska ändringar som påverkar arbetet. 
6. Följ upp förändringsarbetet. 

 
 
                                                
21 Alvesson & Due Billing (1999),  Sid. 188 
22 Yukl, Gary (2006), Leadership in organizations, Sixth edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall,  
Sid. 301-302  
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Riktlinjer för personalinriktade åtgärder 
 

1. Skapa en känsla av att förändringen är av stor angelägenhet. 
2. Förbered personalen på att de måste anpassa sig till förändringen. 
3. Hjälp personalen att hantera negativa känslor som förändringen kan föra med sig. 
4. Tillse att möjligheten till tidiga framsteg i förändringsarbetet finns. 
5. Håll personalen uppdaterad på hur arbetet går. 
6. Påvisa ständigt engagemang i arbetet. 
7. Ge personalen förtroende och möjligheten att implementera förändringen. 

 
Nedan kommer jag att kort förklara varje riktlinje.  
 

2.3.1 Politiska/organisatoriska åtgärder 
 
Fastställ vem som kan motsätta eller underlätta en förändring 
 
För att utreda huruvida olika förändringsstrategier är genomförbara eller ej så är det av vikt att 
ledaren har insikt i det politiska läget samt vilka personer som är nödvändiga att ha på sin sida 
för att förändringen ska bli möjlig. Det gäller även att identifiera eventuella motståndare och 
vidare vad som krävs för att de ska övergå till anhängare.23 
 
Bygg upp ett brett stöd för förändringen 
 
Det är av stor vikt att så många som möjligt övertygas och stödjer förändringen. Detta gäller 
både inom och utom organisationen. Förutom hos ledningens toppskikt så bör stödet även 
finnas längre ner i ledningen såsom mellanchefer och lägre. Om dessa chefer även har 
förmåga och kompetens i förändringsarbetet så ökar det möjligheten till ett lyckat resultat.24 
 
Tillse att nyckelpositioner erhålls av kompetent personal 
 
Personerna på dessa positioner måste stödja förändringen både i ord och handling. Är det så 
att en person som innehar en nyckelposition motsätter sig förändringen så ska den så snart det 
är möjligt ersättas med någon som inte gör det. Vidtar du som högste ledare dessa åtgärder 
snabbt så signalerar du till övriga att du är seriös med förändringen.25 
 
Använd arbetsgrupper som kan påverka förändringen åt rätt håll 
 
Att använda sig av tillfälligt sammansatta arbetsgrupper är ofta användbart. Grupperna bör 
bestå av representanter från olika avdelningar och nivåer i organisationen. Att det är en 
spridning bland nivåerna inom gruppen ökar möjligheten till en positiv inställning till 
förändringen då de känner sig delaktiga och det tas hänsyn till olika gruppers intressen. 
Arbetsgruppens uppgifter kan vara att utforma praktiska riktlinjer för implementeringen av 
förändringen samt vilka nya belöningssystem som bör införas.26 
 

                                                
23 Yukl, Gary (2006),  Sid. 302 
24 Ibid. Sid. 303 
25 Ibid. Sid. 303-304 
26 Ibid.  
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Gör drastiska symboliska ändringar som påverkar arbetet 
 
Ändringarna ska påvisa att ett stort åtagande till det nya som förändringen innebär finns. Det 
kan röra sig om förändringar i ceremonier och riter men även förändringar i hur arbetet utförs 
och vem som är ansvarig för vad.27  
 
Följ upp förändringsarbetet 
 
Det är omöjligt att förutse alla hinder och svårigheter som kommer att dyka upp på vägen. 
Många lärdomar dras på vägen och ett kontinuerligt uppföljningsarbete möjliggör en 
identifiering av dessa svårigheter och hinder. Det finns olika sätt att följa upp arbetet. Ett är 
att regelbundet ha uppföljningssamtal med personer på nyckelpositioner.28 
 

2.3.2 Personalinriktade åtgärder 
 
Skapa en känsla av att förändringen är av stor angelägenhet 
 
Som ledare är det viktigt att kunna motivera varför förändringen sker. Om personalen inte 
förstår varför är det svårt att få med sig dem på sin sida. Här bör även förklaras vilka 
nackdelar den nuvarande organisationen har.29 
 
Förbered personalen på att de måste anpassa sig till förändringen 
 
Även nödvändiga och lönsamma förändringar kräver att personalen måsta anpassa sig på 
något sätt. Det gäller att göra personalen medveten om att hinder och svårigheter kommer att 
dyka upp på vägen. Finns en medvetenhet så underlättar det arbetet när problem uppstår. Till 
exempel så kan personer som varit med om liknande förändringar få berätta om sina 
upplevelser och lärdomar. Upprätta stödgrupper som kan hjälpa personalen att hantera 
motgångar. Använda ett internt nätverk där organisationens medlemmar kan få råd och stöd 
av och från varandra.30 
 
Hjälp personalen att hantera negativa känslor som förändringen kan föra med sig 
 
När stora förändringar sker är det många som blir påverkade. Detta oavsett om förändringen 
handlar om strategibyte, ny utrustning och teknik, ny arbetsledning, nya befattningar eller ett 
helt nytt arbetssätt. Ceremonier och möten kan användas för att minnas det gamla.31 
 
Tillse att möjligheten till tidiga framsteg i förändringsarbetet finns 
 
Självförtroendet hos en grupp eller hos individer kan förstärkas om de upplever framgång i ett 
tidigt skede i förändringen. Vissa skeptiker till förändringen kräver tidiga resultat för att de 
ska gå över till den positiva sidan. Det rekommenderas att förändringsarbetet delas upp i 
mindre delar där möjligheten till framgång blir mer gripbar i varje del.32 
                                                
27 Yukl (2006), Sid. 303-304 
28 Ibid. Sid.304-305 
29 Ibid. 
30 Ibid. Sid. 305 
31 Ibid. Sid. 306 
32 Ibid. 
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Håll personalen uppdaterad på hur arbetet går 
 
Stora förändringar kan orsaka oro och stress hos berörd personal. En ny strategi kanske inte 
kräver så många synliga och för personalen märkbara förändringar I ett tidigt skede. Då är det 
viktigt att kontinuerligt uppdatera personalen på läget. Uppdateringarna bör innehålla 
information om vilka förändringar som är klara samt vilka förbättringar det resulterat i. Håll 
även samlingar med samtliga anställda där framsteg framhålls och där individer eller grupper 
uppmärksammas för deras positiva insatser.33  
 
Påvisa ständigt engagemang i arbetet 
 
Vid en förändring så är det många som har en stor påverkan och ansvar på arbetet. Dock så är 
det primära ansvaret chefens. Chefen måste under hela förändringsprocessen påvisa 
engagemang. När svårigheter och hinder som tidigare nämnts uppkommer, vänds blickarna på 
chefen som då kan lugna personalen med att visa fortsatt engagemang och tro på 
förändringen. Om chefen däremot uppvisar ointresse och ett bristande engagemang så 
genererar det negativa följdeffekter nedåt i leden. Att visa på engagemang inför förändringen 
är mer än att bara prata om hur viktig förändringen är. Chefen måste ta sig tid och resurser för 
problemlösning och komma förbi svårigheter i förändringsarbetet. När så är möjligt, närvara 
och medverka i aktiviteter som har med förändringen att göra. Detta har även ett symboliskt 
värde då chefen i och med detta signalerar till övriga att förändringen är viktig.34 
 
Ge personalen förtroende och möjligheten att implementera förändringen 
 
Det är sällan optimalt att chefen i detalj styr hur implementeringen skall ske på respektive 
avdelning inom organisationen. När det är möjligt bör befogenheter att fatta beslut rörande 
implementeringen av förändringen delegeras till individer eller grupper som är ansvariga för- 
eller närmast berörd av respektive del i förändringen. 35 
 

2.4 Frågeställningar 
För att närma mig syftet har jag valt att använda mig av nedanstående frågeställningar. 
 

- Vad förväntas en ökning av kvinnliga officerare bidra med? 
- Går det att identifiera några specifika faktorer som påverkar den långsamma 

ökningen?  
- Ändras motiven till en ökning av kvinnliga officerare i och med det ökade fokus som 

råder på internationella insatser? 
 

                                                
33 Yukl (2006), Sid. 306-307 
34 Ibid. 
35 Ibid. Sid. 307 
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3. Metod  

3.1 Design 
Utifrån mitt syfte att öka förståelsen för den långsamma ökningen av kvinnliga officerare så 
har jag valt att använda mig av en kvalitativ inriktning. Den kvalitativa inriktningen motiveras 
med att syftet är att förstå.36 För att sedan kunna svara på frågeställningar och syfte gjordes 
bedömningen att intervju samt textanalys med inriktning på innehållsanalys, var den 
lämpligaste metoden. Mitt empiriska material grundar sig på en gruppintervju som 
genomfördes med fyra stycken blivande officerare samt utifrån huvudpunkter i 
Försvarsmaktens jämställdhetsplan samt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325, 1820, 1888, 
1889. Den teoretiska ramen för min analys är organisationsteori kopplad mot ledarskap och 
genus. 
 

3.2 Gruppintervju 
Mitt intervjumaterial har behandlats utifrån en teoretisk analys som i mitt fall innebär att 
ingen specifikt analytiskt verktyg har använts.37 Detta i syfte att inte begränsa mig vid endast 
en analysmodell då jag i min analys söker finna varierande kopplingar dels mellan 
intervjuresultat och teori, dels mellan jämställdhetsplan och resolutioner.  
 
Intervjun är uppbyggd runt tre olika teman. Dessa teman avser spegla respektive 
frågeställning: 
 

1. Tema: Kvinnliga chefer - Vad förväntas en ökning av kvinnliga officerare bidra med? 
 
2. Tema: Hur ska andelen kvinnliga officerare ökas? - Går det att identifiera några 

specifika faktorer som påverkar den långsamma ökningen?  
 

3. Tema: Kvinnor och utlandstjänst: Ändras motiven till en ökning av kvinnliga 
officerare i och med det ökade fokus som råder på internationella insatser? 

 

3.2.1 Urval och urvalskriterier 
Mitt urval består av fyra stycken blivande officerare. De läser den sista terminen av sex på 
Officersprogrammet 07-10. Samtliga intervjuade är män. Vad gäller mina kriterier för urvalet 
så har jag gjort ett medvetet val av intervjupersoner. Anledningen till att jag valde att 
intervjua män var att jag ville jämföra mina resultat mot de resultat som presenterades i 
Louise Weibulls studie angående motiven till kvinnor i Försvarsmakten samt att urvalet var 
större, vilket gjorde det enklare att täcka in de kriterier som jag hade för intervjupersonerna. 
De intervjuade har förutom genomförd värnplikt samt Officersprogrammet, en blandad 
kompetens och erfarenhet från utlandstjänst, befälsförstärkningsavtalet (BFA), samt tidigare 
arbete för Rekryteringscentrum. Åldersspannet hos de intervjuade är från 24 till 27 år. 
 

                                                
36 Trost, Jan (1993), Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, Sid. 13 
37 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, Sid.  
251 
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3.2.2 Datainsamlingsmetod 
Den metod som användes för att samla in data var en temabaserad gruppintervju. Utifrån tre 
stycken teman så lyftes sedan olika frågor. Till min hjälp hade jag en intervjuguide (se bilaga 
1) samt en diktafon med en usb-anslutning för att spela in intervjun. Kort efter det att 
intervjun var avslutad så började jag att transkribera den. Utvalda delar har sedan presenterats 
i empirikapitlet. Att transkribera tidsmässigt kort efter intervjun upplevde jag som något 
positivt i och med att den stämning och känsla som rådde under intervjun låg färskt i minnet.  
 

3.2.3 Genomförande 
Undersökningen inleddes med att jag kontaktade de personer som jag hade tänkt intervjua. I 
och med att jag själv läser på Officersprogrammet så hade jag inblick i vilka personer som var 
intressanta för min intervju. Jag förklarade kort intervjuns innehåll och syfte och frågade 
därefter om de hade möjlighet att ställa upp. Samtliga fyra tackade ja och därefter så bokade 
jag ett grupprum i kadettflygeln på Karlbergs slott där sedan intervjun genomfördes. Inför 
intervjun så förberedde jag rummet med att flytta ihop borden så att de bildade en kvadrat och 
ställde ut stolar. Jag själv hade förberett mig på så sätt att jag försökte vara så påläst som 
möjligt. Detta i syfte att öka förutsättningarna till att ställa relevanta följdfrågor på för studien 
intressanta svar och synpunkter från intervjupersonerna.  
 
Väl på plats så hälsade jag samtliga välkomna och inledde med en mer ingående beskrivning 
av min studie samt vad intervjun syftade till. Därefter informerades om att intervjun skulle 
spelas in med hjälp av en diktafon. Trots en medvetenhet i att inspelningsutrustning vid 
intervjuer kan hämma frispråkigheten hos de intervjuade så valde jag alltså detta. Fördelarna 
med att fullt ut kunna koncentrera sig på att lyssna på vad som sägs och hur det sägs samt att 
iaktta kroppsspråket vägde över i mitt fall.  
 
Efter det att diktafonen startades så började jag med att informera om de forskningsetiska 
principer som jag avser att följa i denna studie. Dessa principer innefattar fyra stycken 
huvudkrav som avser att skydda individen: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.38 Detta innebar att jag inledningsvis informerade 
om att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 
De uppgifter som insamlas under intervjun kommer inte att användas för något annat syfte än 
för forskning. Vidare så kommer det inspelade materialet endast att användas utav mig och 
kommer att efter det att studien är klar och betygsatt att raderas från min hårddisk. Inte heller 
kommer några namn att presenteras i texten.  
 
Under intervjun sedan så försökte jag att skapa en miljö med ett naturligt samtalsklimat där 
varje intervjuperson hade möjlighet att uttala sig. Intervjupersonerna fick vid ett tillfälle under 
intervjun besvara en fråga med fyra stycken svarsalternativ. Frågan är hämtad ur Louise 
Weibulls studie från 2005 och berör motiv till att rekrytera kvinnor till Försvarsmakten. Innan 
intervjun avslutades så frågade jag om det var något som de ville tillägga eller tyckte att jag 
hade missat. Därefter avslutades intervjun och jag tackade så mycket. 
 

                                                
38 Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från: 
http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf 
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3.3 Textanalys 
Textanalysen har utförts i syfte att undersöka hur jämställdhetsplanens innehåll står sig i 
förhållande till de styrningar som återfinns i resolutionerna, samt för att kunna presentera 
Försvarsmaktens formella hållning i frågan kring jämställdhet och jämställdhetsarbete. I och 
med att jämställdhetsplanen revideras vart tredje år så innebär det att rådande 
jämställdhetsplan (2009-2011) är aktuell och speglar den hållning Försvarsmakten står för och 
arbetar mot idag. Efter att ha läst och analyserat innehållet har huvudpunkter ur 
jämställdhetsplan och resolutioner presenterats. 
  

3.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  
Denna studie grundar sig på textanalys med fokus på innehåll, samt intervjuer med fyra 
stycken blivande officerare. Med tanke på det begränsade urvalet samt upplägget och 
strukturen på intervjun så anser jag att det inte går att generalisera resultatet. Dock så har 
heller inte det varit syftet. Det jag vill uppnå är en ökad förståelse där djupet snarare än 
bredden eftersträvas.  
 
Vad gäller textanalysen så har jag tolkat utifrån texterna vad som är huvudpunkter och av vikt 
att presentera. Den fokusering som intagits mot studiens frågeställningar och syfte kan 
eventuellt ha påverkat objektiviteten vid min analys, vilket kan ha resulterat i att viktiga 
punkter och tolkningar missats. Den förförståelse som erhållits i och med inläsning inför 
studien kompenserar dock detta till del, anser jag. 
 
Att använda sig av gruppintervju som metod har sina brister. Det finns en risk att de som är 
tystlåtna inte kommer till tals medan de språksamma har en benägenhet att ta över. Vidare så 
finns en risk att grupprocessen som bildas under intervjun kan leda till att gruppen framför 
synpunkter som de egentligen inte enskilt sympatiserar med. En annan nackdel är att det kan 
vara svårare än vid enskilda intervjuer att få fram ”hemligheter” och känslig information.39 
Dessa nackdelar anser jag dock reduceras till del då samtliga intervjupersoner känner 
varandra och är vana vid tala inför andra. 
 
Fördelarna anser jag vara att i och med att en gruppintervju genomfördes så fick samtliga 
intervjupersoner samma upplägg. Det jag tänker på här är lokalen för intervjun samt hur 
frågorna ställdes vilket kan vara svårt att uppnå om jag hade valt enskilda intervjuer. Vidare 
så är gruppintervju en effektiv metod avseende tid. Det kan även påverka samtalet positivt att 
flera personer medverkar. Åsikter delas mellan respondenterna och samtalet hålls i och med 
detta levande. 
 
Avslutningsvis så vill jag lyfta några egna reflektioner angående min egen roll som 
intervjuare. Intervjuarens skicklighet är av stor vikt när det gäller intervjuer som inte baserar 
sig på fasta frågor och svarsalternativ. Att kunna tyda signaler och känna av när något är 
intressant att gräva djupare i kräver erfarenhet, känsla och en förmåga att lyssna. Att praktiskt 
öva är nog det enda sättet att bli riktigt duktig. Jag har varit påläst inför intervjutillfället och 
under intervjun hade jag min intervjuguide som stöd för att täcka in de teman som intervjun 
var tänkt att behandla.  

                                                
39 Trost (1993), Sid. 24 
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4. Resultat 
Inledningsvis i det här kapitlet kommer resultaten från textanalysen av jämställdhetsplan samt 
resolutioner att presenteras. Därefter presenteras resultatet av gruppintervjun. Det jag vill 
uppnå med detta upplägg är att Försvarsmaktens formella hållning i jämställdhet och 
jämställdhetsarbete presenteras först, vilket förhoppningsvis leder till att intervjuresultaten 
blir lättare samt mer intressanta att följa.  

4.1 Textanalys 
 Nedan kommer att undersökas hur jämställdhetsplanens innehåll står sig i förhållande till de 
styrningar som återfinns i resolutionerna. 

4.1.1Förvarsmaktens Jämställdhetsplan 
På central nivå samt på förbanden bedrivs ett jämställdhetsarbete som syftar till att uppnå en 
helt jämställd organisation där målsättningen är att Försvarsmakten ska vara en attraktiv 
arbetsplats för både män och kvinnor. Att sträva efter en jämnare könsfördelning är en viktig 
del i förändringsarbetet. Det ökar verksamhetens effektivitet, framförallt vid internationella 
insatser.40 Styrningar i vad som prioriteras för att nå dessa målsättningar återfinns i 
Försvarsmaktens Jämställdhetsplan. Vidare så beskriver och styr den över inriktningar för de 
lokala förbanden, centra och skolornas utformning av åtgärdsplaner. Den sträcker sig över en 
treårsperiod, därefter revideras den. Den i dagsläget aktuella Jämställdhetsplanen innefattar 
åren 2009-2011.41  
 
Jämställdhetsplanen grundar sig på de av regeringen uppsatta jämställdhetsmål som landet ska 
sträva efter att uppnå. 
 

– Jämn fördelning av makt och inflytande 
– Ekonomisk jämställdhet 
– Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra42 

 
Nedan kommer att redovisas vad jag anser vara huvudpunkterna i Jämställdhetsplanen. 
 
Försvarsmaktens fokusområden 
 
Fokus avseende jämställdhetsarbetet skall vara på organisatoriska och strukturella hinder som 
försvårar arbetet mot en högre jämställdhet. Tre stycken områden prioriteras särskilt. Det är 
trakasserier, arbetsförhållanden samt intern och extern rekrytering. Detta innebär att 
Försvarsmakten aktivt skall arbeta med att förebygga alla former av trakasserier. Vidare så 
skall en anpassad personlig utrustning finnas tillgänglig för såväl kvinnor som män. Ett 
genusperspektiv skall anläggas vid inskaffning av utrustning och materiel. Vad gäller 
rekrytering så är en fördubbling av andelen kvinnliga värnpliktiga, officerare och chefer 
målsättningen. Vidare så skall Försvarsmakten på ett aktivt sätt verka för att såväl kvinnor som 
män återfinns på samtliga nivåer och befattningar inom organisationen.43 
                                                
40 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Jamstalldhetsarbete/# 
41 Försvarsmaktens Jämställdhetsplan 2009-2011  
42 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp 
43 Försvarsmaktens Jämställdhetsplan 2009-2011  
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Arbetsmetod 
 
Utöver den centrala nivån skall det på respektive förband finnas handläggare som samordnar 
det lokala jämställdhetsarbetet. Det är förbandschefen som är ytterst ansvarig för 
jämställdhetsarbetet och har handläggaren som resurs för att driva arbetet framåt. Det åligger 
förbandschefen att tillse att handläggaren har den kompetens samt de möjligheter i form av tid 
och pengar som krävs för att aktivt kunna bedriva detta arbete. Vidare är det positivt för 
Försvarsmakten om viktiga nätverk kan skapas och erfarenhetsutbyten ske med andra förband, 
organisationer, myndigheter, kommuner och landsting.44 
 
Arbetsförhållanden 
 
Arbetsförhållanden har i jämställdhetsplanen presenterats i form av fem stycken punkter. Ur 
dessa punkter går att utläsa att Försvarsmakten skall skapa en arbetsmiljö och en organisation 
som är lämpad för kvinnor och män och som tar hänsyn till fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön. Ett aktivt arbete bedrivs för att förhindra och hantera situationer när sexuella 
trakasserier eller trakasserier uppstår. Vidare skall den enskilde ha möjlighet att kunna påverka 
sin arbetssituation och även det sätt vilka arbetsuppgifterna löses på. Alla chefer och 
arbetsledare skall inneha en grundläggande kompetens inom området som berör 
jämställdhetsfrågor. Avslutningsvis skall förutsättningarna inom Försvarsmakten förbättras 
avseende möjligheten att kombinera arbete och familj. Däri ligger även att föräldralediga inte 
skall hindras i sina kompetens-, löne- och karriärutvecklingsmöjligheter.45 
 
Rekrytering 
 
Den generella uppfattningen hos Försvarsmakten är att en jämnare könsfördelning leder till en 
effektivare verksamhet. En jämnare könsfördelning leder även till att förekomsten av sexuella 
trakasserier samt annan diskriminering på grund av kön minskar. När förhållandet mellan 
könen är 60/40 anses en jämn könsfördelning råda och detta är arbetsgivaren skyldig att aktivt 
arbeta för att uppnå. Några åtgärder som förbanden ansvarar för är: Att sträva efter att det 
underrepresenterade könet rekryteras och att anlägga ett genusperspektiv i rekryterings- och 
bemanningsprocesser. Vidare så skall kvinnor särskilt uppmuntras i att söka chefstjänster. 
Bemannings- och rekryteringsprocessens rutiner och policys skall kontinuerligt ses över och en 
kartläggning ske över annonsers utformning och var de publiceras.46  
 

4.1.2 Resolution 1325, 1820, 1888 och 1889 
En av grunderna i Försvarsmaktens internationella fredsarbete är FN:s säkerhetsråds resolution 
1325 som avser kvinnor, fred och säkerhet. Detta tillsammans med resolution 1820 som 
handlar om sexuellt våld samt säkerhet. I och med denna resolution så har kvinnors rättigheter i 
krigsområden stärkts. 
 
Utifrån resolution 1325 så ska samtliga länder som är medlemmar i FN aktivt verka för att: 
 

                                                
44 Försvarsmaktens Jämställdhetsplan 2009-2011 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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- Öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbefrämjande insatser och 
stödja lokala kvinnors fredsinitiativ i konfliktområden 

 
- Säkerställa att kvinnor deltar i institutioner och i beslutsfattande i konfliktsituationer 

och i övergångsprocesser från konflikt till fred 
 

 
- Stärka skyddet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och särskilda behov i 

samband med krig och konflikt 
 
- Integrera ett jämställdhetsperspektiv i freds- och säkerhetsfrämjande och humanitära 

insatser47 
 
Under hösten 2009 så antogs två stycken resolutioner till som syftar till att backa upp 
resolution 1325 och 1820. Den första är resolution 1888 som bygger vidare på tidigare 
resolutioner angående behovet av att stoppa det sexuella våld som kvinnor utsätts för under och 
efter konflikter. 1888 innebär bland annat att FN: 
 

- Tillsätter ett särskilt sändebud (special Representative) med uppdrag att leda och 
stärka FN:s samlade arbete med att stoppa sexuellt våld mot kvinnor 

 
- Bildar ett expertteam som skall bistå medlemsstaterna och FN:s missioner i deras 

arbete med att motverka sexuellt våld i väpnade konflikter 
 

- Utser rådgivare för kvinnors säkerhet i fredsbevarande insatser48 
 
 
Ett par dagar efter det att resolution 1888 antogs så antogs även resolution 1889 som handlar 
om kvinnors deltagande vid fredsprocesser. Den syftar till att stärka detta deltagande i 
fredsprocessens alla faser.49 
 

4.1.3 Sammanfattning textanalys 
När jag har läst och analyserat jämställdhetsplan och resolutioner så är det de ovan nämnda 
punkterna som framkommit som huvudpunkter. Tydliga likheter återfinns mellan 
jämställdhetsplan och resolutionerna. Exempelvis vikten av en ökning av kvinnors deltagande 
vid konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser. Vidare så förmedlas det i 
jämställdhetsplanen att Försvarsmakten på ett aktivt sätt skall verka för att såväl kvinnor som 
män återfinns på samtliga nivåer och befattningar inom organisationen. Detta går att jämföra 
med det som i resolution 1325 uttrycks som:  
 
– Säkerställa att kvinnor deltar i institutioner och i beslutsfattande i konfliktsituationer och i 
övergångsprocesser från konflikt till fred. 
 
Några direkta motsägelser mellan jämställdhetsplan och resolutionerna har jag inte funnit. 
Intressant i jämställdhetsplanen är den uttalade önskan att fördubbla andelen kvinnliga 

                                                
47http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Jamstalldhetsarbete/#  
48 http://www.operation1325.se/content/view/259/26/ 
49 Ibid. 
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officerare. I och med att den revideras 2011 och att det inte av planen går att utläsa något 
annat så tolkar jag det som att målsättningen är att ha uppnått detta 2011. För Försvarsmakten 
så innebär det att andelen kvinnliga officerare 2011 är ca 10 %. Med tanke på den ökningstakt 
som har varit de senaste åtta åren (se kapitel 1) så är målsättningen hög. Dock så återstår det 
fortfarande en bra bit till dess att siffran är mellan 40 och 60 %. 

4.2 Gruppintervju 
I det här kapitlet kommer jag att presentera resultatet av gruppintervjun. Valda delar kommer 
att lyftas och presenteras utifrån tre stycken teman, antingen i form av egen bearbetat text 
eller som citat. Frågeställningarna behandlas under respektive tema. Varje tema avslutas med 
en kort summering där kopplingar mot frågeställning sker. 

 
Respondenterna kommer att benämnas som person 1 2 3 och 4.  

4.2.1 Tema 1. Kvinnliga chefer 
Kretsar kring frågeställningen: Vad förväntas en ökning av kvinnliga officerare bidra med? 
 
På den inledande frågan om vilka tidigare erfarenheter de hade av kvinnliga officerare så hade 
person 1 och person 2 enbart positiva erfarenheter. Person 1 såg det som en naturlig del med 
kvinnliga officerare då han under värnplikten haft kvinnligt befäl under den Grundläggande 
soldatutbildningen (GSU) samt under den följande befattningsutbildningen. Person 4 
uttrycker sig som följer angående hans erfarenheter av kvinnliga officerare. 
 

Jag hade som närmsta chef under min tid som kvartermästare en kvinna. Hon var väldigt 
bra och vi hade en väldigt bra relation, arbetsrelation. En väldigt bra förebild. Det är den 
erfarenheten jag hade sen värnplikten. Sen som BFA anställd så fanns det på kompaniet, 
men jag har aldrig upplevt några större problem. Ja, god erfarenhet av kvinnor i 
Försvarsmakten.  
 

Person 2 hade inga erfarenheter av kvinnliga officerare under sin värnplikt. Person 3 hade 
blandade erfarenheter, både positiva och negativa.  
 

Mina erfarenheter är från värnplikten då jag hade en kvinnlig officer i ett ganska sent skede 
av GSU:n då man hade blivit ändå ganska mycket jag å du med de flesta officerare och 
kunde, kunde umgås på en ganska informell nivå ändå men fick en ganska dålig erfarenhet 
av henne då hon kom in och hade ett utbildningspass med oss. Så vi klev tillbaks in i 
inryckningsveckan i form av det ledarskap som hon använde. Hon höll oss ganska hårt i 
tyglarna och det blev ganska omtumlande i vår pluton då. Vi tyckte inte att det passade för 
vi ansåg att vi kommit längre. 

 
Person 3 påtalar dock att denna erfarenhet av en kvinnlig officer inte påverkar hans syn på 
kvinnliga officerare i sig något nämnvärt. Det var inte det faktum att hon var kvinna utan det 
var synen på ledarskap som påverkade negativt. Från Utlandsstyrkan har han positiva 
erfarenheter där han beskriver de kvinnliga officerarna som kompetenta. Varav ett befäl på en 
grannpluton nämns extra. Han säger att han såg henne som en förebild. Hon hade ett rättvist 
ledarskap samt förmågan att nå ut med sitt budskap och vilja trots svårigheterna med att vara i 
minoritet, i det här fallet kvinna. 
 
Vad gäller person 3 negativa erfarenheter av kvinnliga officerare från värnplikten så sa han att 
det inte påverkade hans syn på kvinnliga officerare. Där ställde jag en följdfråga om hur han 
tror att de andra på plutonen upplevde det hela. Han sa då att det var nog lättare att vända det 
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mot henne i och med att hon var kvinna och hon blev hårdare nervärderad och ifrågasatt än vad 
en man hade blivit. 
 
Den negativa erfarenhet som person 3 tog upp där han dock poängterade att hans uppfattning 
om kvinnliga officerare inte ändrats av den intresserade mig i och med svaret på min 
följdfråga om hur övriga på plutonen reagerade. Faktumet att han upplevde att officeren blev 
mer ifrågasatt och nedvärderad i och med att hon var kvinna går att koppla mot den 
diskriminering och stereotypa föreställningar om män och kvinnor som De lika 
möjligheternas ståndpunkt i Alvesson och Billings50 modell tar upp som en av förklaringarna 
på den låga andelen kvinnliga chefer. Vidare så tenderar män att hålla varandra bakom 
ryggen. 
 
Jag valde sedan att låta intervjupersonerna besvara följande frågeställning. Försvarsmakten har 
en uttalad vilja att öka andelen kvinnliga officerare. Vilka motiv ser ni till detta av dessa fyra 
alternativ? 
 

- Främst en demokratisk rättighet. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter på alla 
arbetsmarknadens områden. 

- Främst ett ökat rekryteringsunderlag. Försvaret får då de bästa männen och kvinnorna 
att välja på. Ingen skillnad på kvinnors och mäns kompetens. 

- Kvinnor tillför försvaret ett särskilt bidrag, unik kompetens och perspektiv som skiljer 
sig från männens. 

- Kvinnor bidrar med alternativa värden och ståndpunkter. Om andelen kvinnor i 
försvaret ökade, skulle troligen organisationen genomgå betydande förändringar. 

 
De motiv till att öka andelen kvinnliga officerare som framgick av svaren var varierande. En 
Respondent kryssade i det första svarsalternativet om att det var en demokratisk rättighet. 
Utifrån Alvesson och Billings modell51 kan sägas att hans motiv ligger i linje med De lika 
möjligheternas ståndpunkt. Respondent två valde svarsalternativ två som innebär att det 
främst handlar om ett ökat rekryteringsunderlag. Detta går att koppla mot Den meritokratiska 
ståndpunkten som strävar efter effektivitet. Respondent tre och fyra valde båda det tredje 
alternativet att kvinnor tillför försvaret ett särskilt bidrag . Vilket gör att de, kopplat till 
modellen placerar sig inom Det särskilda bidragets ståndpunkt. Bidrag i form av en unik 
kompetens och perspektiv som skiljer sig ifrån männens.  
 
Sammanfattningsvis om svaren kan sägas att 50 % valde svarsalternativ som kan sägas stå för 
en könsneutral syn. Där ingen skillnad görs på kön och kompetens. De övriga 50 % valde 
svarsalternativ där det är olikheterna mellan könen som lyfts som motiv till rekrytering av 
kvinnor. Jämförs dessa svar med svaren i Louise Weibulls studie från 200552 där kvinnor fick 
svara på samma fråga så går att se att resultaten är slående lika. 
 
Kopplat mot frågeställningen så visar ovan presenterade intervjuresultat på en delad 
uppfattning i frågan. Försvarsmaktens uttalade hållning är att en jämnare könsfördelning 
bidrar till ökad effektivitet.53 
 

                                                
50 Alvesson & Due Billing (1999) 
51 Ibid. 
52 Weibull (2005) 
53 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Jamstalldhetsarbete/# 
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4.2.2 Tema 2. Hur ska andelen kvinnliga officerare ökas? 
Kretsar kring frågeställningen: Går det att identifiera några specifika faktorer som påverkar 
den långsamma ökningen?  
 
Person 1 inledde med att om antalet kvinnliga officerare ökade och främst då på högre 
befattningar så skulle situationen för de kvinnliga anställda inom Försvarsmakten bli bättre. 
Detta på grund av att besluten då skulle grundas på en ökad förståelse för kvinnors behov. Till 
exempel utrustning. Storlekar, passform osv.  
 
Den här åsikten ligger i linje med föreställningen utifrån Alvesson och Billings54 modell att 
jämställdhet handlar om att omfördela makt. Här betonas just vikten av att det råder en jämn 
könsfördelning på höga befattningar där stora beslut fattas. Dock så är denna uppfattning 
vanligen tabubelagd bland organisationer i och med att den innebär i regel att män blir 
tvungna att offra vissa av sina privilegier. 
 
Något som därefter lyftes var vikten av att det blir en ökad representation av kvinnliga 
officerare för att organisationen ska förändras. Det räcker alltså inte med att besluta om hur 
situationen för underrepresenterat kön ska förbättras utan att en faktisk kunskap om vad som 
krävs för detta finns. Den ökade representationen av kvinnor skulle således möjliggöra 
förändringar på ett bättre sätt i och med att de besitter kunskapen om vad som ska förändras 
och hur. 
 
Person 2 uttalade sig på följande sätt angående hur förändringar uppnås. 
 

Jag tror inte att organisationen skulle ändras på nått radikalt sätt bara för att man byter ut 
dem som arbetar där. Från män till kvinnor. Utan jag tror att om man ska förändra en 
organisation så krävs det att man förändrar mål, uppgifter och arbetssätt snarare. Jag tror att 
det blir lite snävt om man bara fokuserar på vilket kön dem som jobbar där har. Jag tror inte 
riktigt att det är det som det hänger på utan snarare på vilka människor som jobbar där och 
vad de har för uppfattning om vad som ska göras och vad som ska uppnås. Så visst. Vissa 
förändringar skulle kanske ske men inga radikala för det är fortfarande målen och 
uppgifterna som styr.  
 

 
Något som motsätter detta uttalande vad gäller mål, uppgifter och även till del arbetssätt är att 
dessa tydligt är formulerade i jämställdhetsplanen. Däremot så är det nog så att det handlar 
om vilket intresse det finns att efterleva och följa upp dessa mål och uppgifter som påverkar i 
hög grad.  
 
Beslut om detta skulle tas på hög nivå så att det skulle genomsyra organisationen. Person 4 
påtalade här vikten av att båda könen skulle vara representerade när sådana beslut fattades. 
Person 3 hakade här på med att påvisa vikten av att andelen kvinnliga officerare ökar i syfte att 
öka möjligheterna för kvinnliga officerare att nå dessa höga positioner där beslut om dessa 
saker fattas. 
 
Därefter gick vi över på att diskutera anledningar till varför antalet kvinnliga officerare ökar så 
långsamt trots Försvarsmaktens arbete för att öka antalet. 
 

                                                
54 Alvesson & Due Billing (1999) 
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Här var samtliga intervjupersoner eniga i att det främst berodde på värnpliktssystemet som 
tidigare byggde på en värnplikt för män, som senare övergick till en mönstringsplikt. Kvinnor 
har på frivillig basis sökt mönstring och därefter värnplikt. Person 1 menade på att det inte är  
många av hans manliga kollegor på officersprogrammet som innan värnplikten hade som mål 
att bli officer utan det var något som växte fram under värnplikten. Bland kvinnor däremot är 
hans uppfattning att det är fler som innan de mönstrar och gör värnplikt har ambitionen att bli 
officer.  
 
Han fortsätter därefter med att tillägga, angående de värnpliktiga kvinnorna som presenterade 
för ÖB en lista på punkter som skulle förbättras. 
 

Det är såna här saker, som värnpliktiga i vintras. Det är ju inte bra PR för Försvarsmakten att 
de kvinnliga värnpliktiga går ihop och säger det att det funkar inte att vara kvinna i det här 
systemet. Såna grejer har väl också bromsat utvecklingen. Då speciellt när det egentligen är 
skitsaker som går att fixa till. 
 

Något som samtliga intervjupersoner var eniga i var att om Sverige hade haft en allmän 
värnplikt och sedermera allmän mönstringsplikt som innefattade båda könen så hade det varit 
positivt för jämställdheten och antalet kvinnliga officerare hade ökat. Person 3 uttryckte sig på 
följande sätt. 
 

Då hade vi absolut fått ut det bästa av de bästa ur bägge världarna. Alltså det totala 
rekryteringsunderlaget, så har man ju säkerligen kunnat gallra bort en hel del killar och 
fått en hel del tjejer som haft högre kompetens och då generellt fått upp kompetensbasen 
eller lämpligheten på värnpliktskullarna. 

 
Han fortsätter senare med. 

 
Jag kan tycka, det vore ju lite synd egentligen, när man hade en möjlighet i och med 
värnplikten. Det hade ju varit ett otroligt frikort att utnyttja då, att få ha haft en lika 
rekrytering av män och kvinnor. För då hade man kunnat göra en 
organisationsförändring, alltså med allt vad det innebar om man hade en pliktlag som 
gjorde att man kunde rekrytera. Men nu måste man ju faktiskt profilera sig och aktivt 
göra den organisationsförändringen såsom vilket företag som helst i näringslivet gör det. 

 
Att jämföra med Ivarssons studie55 där männen inte ville ha en värnplikt för kvinnor utan de 
skulle söka sig in på frivillig basis. 
 
Han ser dock även fördelar med att rekrytering numera sker på frivillig basis. Exempelvis det 
att Försvarsmakten nu måste göra sig så pass attraktiv att personalen stannar kvar och att det 
blir någon form av fri konkurrens. Vill då Försvarsmakten då ha fler kvinnliga officerare så 
måste de då anstränga sig för att göra organisationen attraktiv. Han säger vidare att 
organisationsförändringen mot en ökning av kvinnliga officerare inte riktigt genomsyrar hela 
organisationen utan är något som uttrycks på hög nivå men som inte alla är införstådda i 
och/eller accepterar. Han tror fortfarande att det är en tid kvar innan ansträngningar görs och 
befintlig personal engagerar sig fullt ut för att det ska bli som det är sagt att det ska bli. 
 
Detta kan förstås utifrån de teorier Yukl56 presenterar rörande organisationsförändringar. Yukl 
beskriver ledaren/chefens betydelse i att påverka personalen i rätt riktning. Exempelvis vikten 
av att ständigt visa på ett engagemang för förändringsarbetet. 

                                                
55 Ivarsson, Sophia (2002) 
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Person 4 lyfter vad han anser som två stycken bidragande orsaker. Det första är att 
Försvarsmakten har alldeles för många förändringsarbeten igång samtidigt. Exempelvis PRIO, 
nytt befälssystem och kontraktsanställda soldater. Det andra är hur det civila samhället ser på  
Försvarsmakten. Han menar på att den generella uppfattningen är att det är ett typiskt manligt 
arbete vilket leder till att få kvinnor söker sig till Försvarsmakten. De som söker vill således 
konkurrera med männen för att bevisa att de klarar av det.  
 
I och med mängden förändringsarbeten som är igång samtidigt så menas att 
jämställdhetsarbetet inte prioriteras i samma utsträckning vilket leder mot Berggrens studie57 
som visade på hur jämställdhetsarbetet marginaliserades när fokus började inriktas på mångfald 
istället för jämställdhet. 
 
Kopplat mot frågeställningen så kan några specifika faktorer som påverkar nämnas utifrån 
intervjun. Den största anledningen enligt samtliga är den värnplikt som berört män och inte 
kvinnor. Vidare så ansågs kvinnors underrepresentation på högre befattningar påverka 
ökningen av kvinnliga officerare negativt. Upplevelsen är också att jämställdhetsarbetet inte 
genomsyrar organisationen utan lever mest i de högre skikten. Avslutningsvis så nedprioriteras 
jämställdhet till förmån för andra förändringsarbeten. 

4.2.3 Tema 3. Kvinnor och utlandstjänst   
Kretsar kring frågeställningen: Ändras motiven till en ökning av kvinnliga officerare i och 
med det ökade fokus som råder på internationella insatser? 
 
Här började person 2 med att säga att han trodde att behovet nog var större i utlandsmissioner 
att ha officerare med kvinnligt kön än vad det är hemma på förband. Detta i och med att den 
praktiska nyttan i utlandsmissioner är större. Hemma på förbanden handlar det mer om vad det 
är för en människa som står där. Intervjuperson 4 fortsätter med att trycka på det särskilda 
bidrag som kvinnor ger i utlandsmissioner. Förmågan att samverka med civila i 
missionsområdet lyfts som en punkt där kvinnor är mer framgångsrika. Framförallt gäller det 
samverkan med civila av det kvinnliga könet där män inte har samma möjligheter att samverka. 
Person 1 kontrar här med att säga. 
 

Fast det tror jag är en parentes och framförallt en efterkonstruktion varför vi har kvinnliga 
officerare. Det är en liten del att söka kontakt med civila, female searcher och så vidare. 
Vi hade ju kvinnor långt innan vi började syssla med sånt i Kosovo, Afganisatan, 
bosnien. Så de är ju alltså de argumenten som har lyfts fram under vår tid här på skolan 
och för mig känns det som en efterkonstruktion varför vi har kvinnliga officerare och 
soldater. 

 
Han upplever att ledarskapsutbildningen på skolan lagt fokus på argument såsom nyttan med 
att ha en kvinna som kan visitera andra kvinnor samt förmåga att samverka med kvinnor i 
andra länder och kulturer. Att det ska vara det ända positiva med att ha kvinnliga officerare. 
Han menar på att det är en så liten del av arbetet och att kvinnliga och manliga officerare gör så 
mycket mer än bara detta. Person 2 följer upp med. 
 

Den här biten som vi pratar om nu, det går ju egentligen bara att vända på steken för i 
många religioner så då skulle inte kanske en byhövding eller motsvarande sitta och prata 

                                                                                                                                                   
56 Yukl, Gary (2006) 
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med en kvinna utan han måste prata med en man och han skulle nog inte kanske tillåta 
sig själv att bli sökt av en främmande kvinna till exempel. 

 
Person 3 fortsätter med att ta upp att det är olyckligt att Försvarsmakten har profilerat sig på så 
vis, att det är just saker som att det krävs en kvinna i gruppen för att ha möjligheten att visitera 
kvinnor inom vissa kulturer som motiverar att kvinnor behövs vid utlandsmissioner. Han ser 
istället en större nytta i att ha kvinnor på ledande befattningar i kombination med män vilket 
skulle leda till en större bredd i beslutsfattandet. 
 
Jag tycker att det var intressant att lyssna på diskussionen och hur det går att malla in dessa 
olika argument i de teorier som presenterats i tidigare kapitel. Tre av fyra ståndpunkter: De lika 
möjligheternas, Den meritokratiska och Det särskilda bidragets berörs. Denna skillnad i 
uppfattning är något som jag tror kan stämma överens med arbetstagare inom Försvarsmakten 
generellt. I jämställdhetsplanen betonas vikten av en jämnare könsfördelning, framförallt vid 
internationella insatser. Även de resolutioner som presenteras i inledningen av kapitlet påvisar 
detta med styrningen att alla FN:s medlemsländer aktivt skall verka för en ökning av kvinnors 
deltagande vid insatser. 
 
Kopplat mot frågeställningen så påpekas vikten av det särskilda bidrag som kvinnor kan tillföra 
i ett missionsområde i resonemanget ovan. Dock så framkommer det att det har fått en för stor 
roll i argumenten för kvinnliga officerare. Alltså, motiven ändras men borde inte göra det. 
 

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för den långsamma ökning av 
kvinnliga officerare som råder inom Försvarsmakten. På min väg mot denna ökade förståelse 
så har insikter kommit i den komplexitet ämnet för med sig. Det studien visar på är att det 
idag inte råder några formella styrningar som hindrar kvinnor i Försvarsmakten samt att det 
finns en uttalad vilja och åtgärdsplaner för en ökning av antalet. Detta till trots är 
ökningstakten långsam. Komplexiteten ligger alltså i att förstå vilka faktorer som kan påverka 
detta. För att komma närmare syftet så kommer jag nedan att diskutera kring de svar som 
framkommit från respektive frågeställning.  
 
Den första frågeställningen, som berör vilka förväntningar som finns avseende en ökning av 
antalet kvinnliga officerare samt på vilket sätt det skulle bidra till organisationen så tyder 
resultaten på att det bland blivande officerare råder en positiv inställning till kvinnliga 
officerare. Inte att förglömma är dock min begränsning avseende antalet respondenter men 
utifrån omfattningen av studien så tyder resultaten på detta.  
 
Utifrån den negativa erfarenheten som en respondent nämnde angående kvinnliga officerare, 
och då framförallt i och med den efterföljande reaktionen bland dem som ingick i plutonen, 
tror jag förutom kopplingen mot Alvesson och Billings modell58, går att förklara med det ”vi 
och dem” tänk som jag tror kan uppstå mellan soldater och officerare. Detta förstärks nog 
ytterligare när ”dem” i det här fallet utgörs av en minoritet i form av en kvinnlig officer. 
Risken är att den negativa bilden finns kvar och att liknande upplevelser i framtiden som kan 
bekräfta det negativa söks. 
                                                
58 Alvesson & Due Billing (1999) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
David Johagen  26(31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
När det sen kom till vilka motiv som finns avseende en ökning av kvinnliga officerare var 
svaren varierande. Hälften valde motiv som kan sägas vara könsneutrala medan den andra 
hälften valde alternativ som lyfter olikheter och det särskilda bidrag som kvinnor har att 
erbjuda. De som förespråkar könsneutrala motiv ser likheter snarare än olikheter mellan 
könen. I den andra kategorin där det är olikheter, och fördelarna med dessa som lyfts som 
motiv tror jag är att det är viktigt hur denna skillnad mellan könen värderas. Är det så att det 
särskilda bidrag som kvinnor har att tillföra värdesätts lika högt som männens? Har männen 
något särskilt bidrag? Om inte, så riskeras att kvinnors bidrag endast syftar till att fylla ut den 
del som männen inte riktigt kan lösa ut själva lika bra vilket i förlängningen kan leda till att 
kvinnor har svårigheter att nå höga chefspositioner.  
 
Om svaren avseende motiv jämförs med svaren i Louise Weibulls studie från 200559 där 
kvinnor fick svara på samma fråga så går att se att resultaten är slående lika. I och för sig så är 
omfattningen på min studie mycket mindre men jag tycker ändå att jämförelsen är värd att ta 
upp. Det ger ändå anser jag en fingervisning av att motiven kan skilja sig åt både hos kvinnor 
och män. Vilka konsekvenser kan då dessa skillnader i motiv få för kvinnliga officerare? Jag 
ser det som ett problem för kvinnor att inte veta vilka förväntningar som finns på dem. Ska de 
utgöra något speciellt, unikt? Eller är de en kvantitativ resurs? Yukl60 tar under kategorin 
personalinriktade åtgärder upp vikten av att som ledare kunna motivera varför förändringen 
sker. Det bör även förklaras vilka nackdelar den nuvarande organisationen har. Att en ovisshet 
råder i frågan innebär alltså inte bara ett problem för kvinnor utan även ett problem för 
jämställdhetsarbetet. När jag funderar vidare så tänker jag att det är nog inte bara för 
kvinnliga officerare inom Försvarsmakten som denna osäkerhet om vilken roll de förväntas ha 
gäller. Utan det är nog applicerbart för kvinnor i yrkeslivet överlag. Detta troligtvis på grund 
av att det är männen som utgör normen och således skall då kvinnan anpassa sig efter detta på 
olika sätt. 
 
I den andra frågeställningen som berör faktorer som påverkar jämställdheten och vad som kan 
krävas för att förändringar ska införlivas så visar resultaten på en rad faktorer som kan 
påverka. Den viktigaste faktorn var enligt respondenterna värnpliktssystemet som endast har 
omfattat män. Kvinnor har på frivillig basis sökt sig in i Försvarsmakten. Att värnplikten 
endast omfattat män innebär att en stor rekryteringsbas av kvinnliga officerare gått förlorad. 
Detta av att intresset för officersyrket har väckts först under värnplikten. Det här anser jag 
också är en stor del i frågan varför ökningen av kvinnliga officerare gått så långsamt. Inte bara 
på grund av det minskade rekryteringsunderlaget utan även av de signaler och budskap som 
regeringen och Försvarsmakten sänder ut i och med detta. Enligt mig så har 
värnpliktssystemet varit en av den mest könsdiskriminerande styrningen i Sverige under 
senare tid. 
 
En annan påverkande faktor som även kan anses som en direkt följd av ovan nämnda är den 
låga andelen kvinnor på högre befattningar. En ökning av andelen skulle förbättra kvinnornas 
situation. Detta i och med att en ökad förståelse för vad som krävs för att en förändring mot en 
jämnare könsfördelning inom organisationen infinner sig.  
 

                                                
59 Weibull, Louise (2005) 
60 Yukl, Gary (2006) 
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Vidare så sades att jämställdhetsarbetet inte genomsyrar hela organisationen och är accepterat 
på alla nivåer. Yukl61 beskriver ledaren/chefens betydelse i att påverka personalen i rätt 
riktning. Exempelvis vikten av att ständigt visa på ett engagemang för förändringsarbetet. Jag 
upplever detta som en stor del av huruvida förändringsarbetet skall lyckas eller ej. I och med 
att de flesta chefspositioner inom Försvarsmakten innehas av män så finns alltså risken att 
intresset och engagemanget för jämställdhetsfrågor inte är särskilt högt. Vilket då således kan 
leda till att förändringsprocessen påverkas negativt. Å andra sidan så behöver inte det faktum 
att chefspositionerna innehas till stor del av män innebära ett svalare intresse för 
jämställdhetsfrågor. Dock så tror jag att en uppfattning om att jämställdhetsarbetet ska 
generera förbättringar både för kvinnor och män och inte enbart för kvinnor måste finnas för 
att så inte ska vara fallet. 
 
Avslutningsvis så togs antalet förändringsarbeten som pågår inom Försvarsmakten samtidigt 
upp som en faktor som påverkade. Här ser jag likheter med Berggrens studie62 som visade på 
hur jämställdhetsarbetet marginaliserades när fokus började inriktas på mångfald istället för 
jämställdhet. Risken är att motsvarande inträffar här. Mycket beror nog på vilka personer som 
sitter på nyckelpositioner i organisationen. Deras inställning och driv i jämställdhetsfrågan 
påverkar nog i allra högsta grad.  
 
I den tredje och sista frågeställningen som berör huruvida motiven till en ökning av kvinnliga 
officerare har ändrats i och med det ökade fokus som råder på internationella insatser så har 
vikten av det särskilda bidrag som kvinnor kan tillföra i ett missionsområde påpekats. Dock så 
anser majoriteten av respondenterna att det har fått en för stor roll i argumenten för kvinnliga 
officerare.  
 
Jag tror i likhet med det som framkom av Berggrens studie63 att, till förmån för annat så 
prioriteras jämställdhetsarbetet ned. I det här fallet syftar jag på, kanske lite tvetydigt, 
argumenten för kvinnor i internationell tjänst. Med detta menar jag på de argument som till del 
lyfts om fördelarna med kvinnor vid internationell tjänst. I och med dessa argument så räcker 
det med ett fåtal kvinnor inom respektive enhet för att syftet skall nås. Ett jämställdhetsarbete 
där en jämnare könsfördelning är målet hamnar således i skymundan.  
 

5.2 Reflektioner 
Den här studien har grundat sig på intervjuer av blivande officerare. Resultaten bör således 
tolkas utifrån detta faktum. Kan det vara så att blivande manliga officerare är mer positivt 
inställda till kvinnliga officerare än vad de anställda manliga officerare som arbetar i 
organisationen är? Mina resultat ger indikationer på att detta skulle vara fallet. Kan det vara så 
att blivande officerare inte än har påverkats i lika hög utsträckning av den starka 
mansdominerade och inspirerade organisationskultur som Berggren tar upp i sin studie64 som 
en orsak till kvinnors begränsade möjligheter i organisationen? Eller är det möjligtvis så att 
det är en generationsfråga? Att hävda det senare tror jag dock är ett för snävt argument som 
kan kritiseras i och med den långsamma ökningstakt som har varit. Vidare så innebär 
argumentet att jämställdhetsarbetet blir irrelevant och onödigt. Jag tror snarare att det är 

                                                
61 Yukl, Gary (2006) 
62 Berggren, Anders W (2002) 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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jämställdhetsarbetet som påverkar människor i positiv riktning mot en mer jämställd 
organisation. 
 
Yukls65 teori som presenterats grundar sig på den högste chefen. Dock så anser jag att den går 
att anamma och applicera på samtliga nivåer där någon form av beslut skall fattas. Framförallt 
då de personalinriktade åtgärderna som tas upp. Vad gäller de politiska/organisatoriska 
åtgärderna så ser jag där jämställdhetsplanens innehåll som ett resultat av de politiska 
målsättningarna som råder. Frågan är då huruvida Försvarsmaktens huvudambition är att 
verka jämställd, eller är det att de facto verka jämställt?  

5.3  Behov av ny forskning 
Under arbetets gång har, vad jag anser intressanta forskningsområden dykt upp. Utifrån det 
som framkom att jämställdhetsarbetet inte genomsyrar hela organisationen så ser jag ett behov 
av att undersöka hur implementeringen av jämställdhetsplanen sker på olika nivåer i 
organisationen. Vidare så skulle forskning kring de personer som på daglig basis arbetar med 
jämställdhetsfrågor i organisationen vara intressant. Vilka svårigheter/möjligheter upplever 
dem? 
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Sammanfattning 
 
Andelen anställda kvinnliga officerare i Försvarsmakten är låg och ökningstakten likaså. Av 
den totala andelen så står kvinnliga officerare för 4.8 %. Försvarsmakten arbetar idag aktivt 
för att jämna ut fördelningen. Uppsatsens syftar till att är skapa en ökad förståelse för den 
långsamma ökning av kvinnliga officerare som råder inom Försvarsmakten.  
 
Studien är av kvalitativ art och den datainsamling som gjorts har baserats dels på en 
textanalys med fokus på innehållsanalys, dels på en temabaserad gruppintervju där tre stycken 
teman avhandlats. Resultaten har därefter analyserats utifrån teorier som berör områdena: 
organisationer, genus samt ledarskap. 
 
Det studien visar på är att det idag inte råder några formella styrningar som hindrar kvinnor i 
Försvarsmakten. Dock så går det att identifiera ett antal olika faktorer som kan påverka 
arbetet för att nå en jämnare könsfördelning inom organisationen negativt. Upplevelsen av att 
jämställdhetsarbetet inte genomsyrade hela organisationen tyder på ett bristande engagemang 
hos chefer på olika nivåer. Vidare så ses värnpliktsystemet, som endast berört män som en 
stor bidragande faktor, där ett brett underlag till att rekrytera kvinnliga officerare gått förlorad. 
Avslutningsvis kan nämnas att det faktum att Försvarsmakten idag bedriver flera olika 
förändringsarbeten kan leda till att jämställdhetsarbetet marginaliseras och hamnar i skuggan 
av de andra. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Frågeställning/Syfte  Teori  Intervjuteman 
 
Syfte: Syftet är att skapa en 
ökad förståelse för den 
långsamma ökning av 
kvinnliga officerare som 
råder inom Försvarsmakten. 
Detta utifrån ett perspektiv 
som baseras på blivande 
officerares åsikter, 
upplevelser och tankar kring 
detta samt 
organisationsteorier kopplat 
mot ledarskap samt genus.  
 
Frågeställningar: 
 

- Vad förväntas en 
ökning av kvinnliga 
officerare bidra med? 

- Går det att identifiera 
några specifika 
faktorer som 
påverkar den 
långsamma 
ökningen?  

- Ändras motiven till 
en ökning av 
kvinnliga officerare i 
och med det ökade 
fokus som råder på 
internationella 
insatser? 

 
 
 
  
 

 
Alvesson/Billing: 
Presenterar fyra stycken 
grundläggande ståndpunkter 
som berör kvinnliga chefer. 
Modellen används för att 
tolka och förstå empiriska 
resultat. 
 
Yukl: Ledarens/chefens 
påverkan på 
förändringsprocessens utfall. 
Riktlinjer dels på det 
politiska/organisatoriska 
planet och dels på det 
personinriktade. 
 
Weibull: Vilka motiv 
kvinnor ser bakom 
rekrytering av kvinnor. 
 
Ivarsson: Attityder som män 
i Försvarsmakten har till 
kvinnor som officerare och 
värnpliktiga. 
 
Berggren: Kvinnor i den 
svenska Försvarsmakten som 
grupp är segregerade och 
marginaliserade. Den starka 
organisationskultur som 
råder har en direkt negativ 
effekt på kvinnors 
möjligheter inom yrket. 

 
Tema: Kvinnliga chefer 
- Vad förväntas en 
ökning av kvinnliga 
officerare bidra med? 
 
Tema: Hur ska andelen 
kvinnliga officerare 
ökas? - Går det att 
identifiera några 
specifika faktorer som 
påverkar den långsamma 
ökningen?  

 
Tema: Kvinnor och 
utlandstjänst: Ändras 
motiven till en ökning av 
kvinnliga officerare i och 
med det ökade fokus som 
råder på internationella 
insatser? 
 

 
 
 


