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ABSTRACT: 

The Swedish Armed Forces aims to have women represent at least twenty percent of its employed 

military personnel.  A significant amount of effort is put into attracting and recruiting women and 

once employed; a large amount of money is spent on training and education. Despite these 

investments, the percentage of women within the Swedish Armed Forces has never reached beyond 

fifteen percent. Perhaps not enough is done to keep the women within the forces? This essay aims 

to answer what makes women stay in the service and what actions the Swedish Armed Forces could 

take to preserve its female resources.  

The research consists of a four step method combining both qualitative and quantitative 

measurements. The initial step is a meta-analysis of pre-existing surveys performed by the Swedish 

Armed Forces analysing notable differences between men’s and women’s incentives to stay or leave 

the service. In the second step, a number of women informants are interviewed to research and 

support a preliminary theory originating from step one. The third step correlates the first two steps 

to determine specific women’s incentives to staying or leaving.  In the fourth and final step, a 

conclusion is made and a recommendation is brought forth on what could be done in order to keep 

women employees within the Swedish Armed Forces. 

The results show that three factors above others tend to influence women's incentives to stay or leave 

the service: firstly the relationship to the closest commander, secondly; an equal opportunity work 

environment, and thirdly; long term personal development and career planning.  
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1. Inledning 

Efter mer än femton år som officer och chef är jag förvissad; mångfald berikar ett militärt 

förband och gör det bättre ur en rad hänseenden. Om vår Försvarsmakt speglar det samhälle 

vi rekryterats ur och åtagit oss att försvara, har vi goda förutsättningar för att angripa och lösa 

uppgifter och problem i det samhället. Mångfalden bidrager också till ökad balans, trivsel och 

harmoni på arbetsplatsen. En viktig förutsättning för mångfald är en jämställd arbetsplats 

präglad av likabehandling; en miljö att vistas i där vars och ens värde och möjlighet att 

accepteras, utvecklas och uppskattas är jämbördigt oavsett kön, etnisk tillhörighet eller annan 

diskrimineringsgrund.  Sverige som nation och Försvarsmakten är samstämmiga och har 

nogsamt kungjort ambitionen att eftersträva jämställdhet.  

Försvarsmakten anser att verksamheten blir mer effektiv med en jämnare 

könsfördelning och en breddad rekrytering. Trakasserier och annan diskriminering 

förekommer sällan i miljöer med en bred personalsammansättning. Jämställdhets- 

och jämlikhetsarbetet är även viktiga områden i vårt arbete med att försvara 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, såväl nationellt och 

internationell.1 

Försvarsmakten verkar aktivt för att såväl kvinnor som män finns på alla 

befattningar och nivåer inom vår organisation och därför inriktas rekryteringen till 

att skapa förutsättningar för att försvarsmakten har en personal som speglar 

samhället.2 

[Denna] jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten [har] inarbetats i 

organisationen genom två spår; gender och FN resolution 1325 i ett 

insatsperspektiv, samt långsiktigt jämställdhetsarbete i ett nationellt 

personalförsörjnings- och likabehandlingsperspektiv.3   

Den som drages med spörsmål kring ovan må lära något om FN och Säkerhetsrådets 

Resolution 1325 vars införande och efterlevnad Sverige som nation ej endast åtagit sig att 

följa, utan dessutom varit drivande och tongivande i.    

 

                                                           
1 Försvarsmakten. Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014. Stockholm: 

Försvarsmakten, 2012, 2. 
2 Ibid, 8. 
3 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014-2019. Stockholm: 

Försvarsmakten, 2013, 1. 
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Resolution 1325 betonar vikten av att kvinnor som berörs 

av konflikter också deltar i lösningen av dem och att 

kvinnor finns representerade som aktörer i det 

internationella samfundets insatser för att skapa fred. 4  

En betydligt större andel kvinnor deltar i internationella 

freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Dessa genomförs 

med ett genusperspektiv i syfte att öka insatsernas 

effektivitet.5  

Kvinnors fulla och lika deltagande i konfliktförebyggande, 

krishantering, konfliktlösning och fredsbyggande bidrar 

till internationell fred och säkerhet.6  

 

Målet är tydligt: större andel kvinnor i Försvarsmakten och större andel kvinnor i det 

internationella arbetet med fred och demokrati. Föreliggande uppsats har för avsikt att 

efterforska och visa något om vad som får kvinnor att välja Försvarsmakten, vad incitament 

de har att stanna kvar samt hur Försvarsmakten bättre kan behålla dem.  

1.1. Historik 

Kvinnor i försvaret: från sextonhundratalstross till specialförband  

Sedan 1600- och 1700-talet har kvinnor tjänstgjort och deltagit i den svenska militära styrkan, 

företrädelsevis inom trossen som sömmerskor, sadelmakare eller i andra hantverkssysslor, 

och senare också inom sjukvård, förplägnad mm.7 Kvinnor medgavs söka sig till officersyrket 

först år 1981 och inte alla officersbefattningar var sökbara för kvinnor; stridspilot till exempel 

var det inte stor idé att utbilda en kvinna till. Dåvarande Överbefälhavaren framlägger följande 

argumentation för stadsrådet Roine Carlsson som vid tiden utreder frågan:  

Tiden som aktiv stridsflygare är förhållandevis kort. [Den] tiden sammanfaller i 

stort med kvinnans fertila period. 8  

                                                           
4 Regeringen. Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 

1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet. Stockholm: Regeringen, 2009, 4. 
5 Ibid, 8 
6 Ibid, 4 
7 Sundevall, Fia. Det sista manliga yrkesmonopolet. Halmstad: Makadam, 2011, 14-16.   
8 Regeringen. Regeringens proposition 1988/89:52 om vissa personalfrågor inom Försvaret. Stockholm: 

Regeringen, 1988, 9 

Kvinnlig FN-soldat. Foto: FN. 
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Tjugo år senare fanns något fler kvinnor ibland officerarna. Försvarsmaktens årsredovisning 

år 2001 redogör för hur arbetet med att rekrytera fler kvinnor till officersyrket:  

Från 2000 till 2001 ökade Försvarsmaktens rekrytering av kvinnor med 18 % 

fördelat på samtliga försvarsgrenar. Den procentuella ökningen är stor men ger 

endast 6 st. individer.9 

Vid det laget fanns totalt knappt 400 kvinnor i den svenska officerskåren. År 2005 var 

kvinnorna 498 st. av 10762 officerare, det vill säga 4,6 %.10 Andelen kvinnor bland officerare 

placerade vid Försvarsmaktens centrala ledning var för övrigt vid det laget 20 av 1004, knappt 

2 %. 2010 redovisar Försvarsmakten 4,9 % kvinnor bland yrkesofficerarna och 8,2 % bland 

specialistofficerarna.11  

2016 talas inte längre om stängda befattningar och fertilitetsperioder. Kvinnorna är behöriga 

och uppmanas att söka motsvarande tjänster som männen och finns representerade i så gott 

som hela Försvarsmakten. Hela spektret av tjänster och befattningar är alltså idag sökbart 

oavsett kön och Försvarsmakten markerar därmed sin hållning: stridspiloter som tar ledigt för 

graviditet och barnafödande är inte ett problem. Problemet förefaller istället vara ett annat: 

att attrahera, rekrytera och dessutom behålla tillräckligt många kvinnor i Försvarsmakten.   

1.2. Problembeskrivning 

Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet angav redan 2009 att andelen 

kvinnor i myndigheten behövde öka: 

Försvarsmaktens målsättning är att bland de som rekryteras till gruppbefäl, 

soldater och sjömän (GSS) samt de som genomför kompletterande militära 

utbildningen (KMU) är minst 20 % kvinnor år 2014.12 

Försvarsmakten nådde emellertid inte upp till målet 20 % kvinnor bland GSS. Bland 

kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän utgjorde andelen kvinnor år 2013 

endast 11 % och siffran har inte förändrats under vare sig 2014 eller 2015.13 Andelen kvinnor 

                                                           
9 Försvarsmakten. Försvarsmaktens årsredovisning 2001 - Bilaga 5. Stockholm: Försvarsmakten, 2001, 12. 
10 Försvarsmakten. Försvarsmaktens årsredovisning 2006 - Bilaga 3. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, 3. 
11 Försvarsmakten. Försvarsmaktens årsredovisning 2010, - Bilaga 2. Stockholm: Försvarsmakten, 2010, 21. 
12 Försvarsmakten. Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet, 8. 
13 Försvarsmakten. Försvarsmaktens Årsredovisning 2015, bilagor 2-4, 17. 
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bland gruppbefäl, soldater och kvinnor är alltjämt 11 %. Icke uppfyllda mål är ett uppenbart 

problem, som torde tala för sig själv. År 2015 redovisar Försvarsmakten följande siffror:  

 
                 Figur 1 Fördelning kvinnor och män i Försvarsmakten 201514 

 

Av Försvarsmaktens sammanlagt drygt 9000 kontinuerligt tjänstgörande officerare är 2015 

endast 6 % kvinnor. Bland kontinuerligt tjänstgörande soldater (GSSK) är siffran 11 % enligt 

ovan. Bland elever vid militära utbildningar är 2015 andelen kvinnor 13 % i senast inryckta 

utbildningsomgång vid Officerprogrammet och 14 % vid Specialistofficersutbildningen. Vid 

Stabsutbildningen utgör kvinnor 8 % och vid Högre Stabsutbildning 7 %. Den anpassade 

specialistofficersutbildningen, där soldater med lång erfarenhet genomgår utbildning till 

Specialistofficer har i senast inryckta kull 3 % kvinnor.  

                                                           
14 Försvarsmakten. Försvarsmaktens Årsredovisning 2015, bilagor 2-4, 16. 
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1.3. Problemformulering och syfte 

Den grundläggande problemformuleringen i detta arbete är vad som får kvinnor att stanna 

kvar i Försvarsmakten och hur Försvarsmakten skall agera för att behålla de kvinnor man en 

gång attraherat, rekryterat, utbildat och investerat i.   

Forskningen syftar till att öka förståelsen kring vad som får kvinnor att bibehålla sitt 

engagemang för Försvarsmakten, samt att stärka Försvarsmaktens förmåga att behålla dem. 

Forskningsområdet är initierat av HKV LEDS INRI och rubricerat Ett långsiktigt och hållbart 

personalförsörjningssystem inom Försvarsmakten – utmaningar och möjligheter.15 

1.4. Motivering: jämställdhet är krigsvetenskap! 

Vad är krigsvetenskap? 

Det krigsvetenskapliga området, d.v.s. studiet av krig och militär maktutövning är brett 

ämnesområde. Krigsvetenskapens koppling till jämställdhet är uppenbar om än måhända i 

behov av ett klarläggande.  Försvarshögskolan och ämnesrådet i krigsvetenskap utfäster 

nedan satser om ämnet.16  

Krigsvetenskap är en samhällsvetenskap i den meningen att krig, krigföring och 

väpnade konflikters dynamik och aktörer ofta analyseras i en vidare social, politisk 

och kulturell kontext.  

Forskning som rör ett så komplext fenomen som krig måste med nödvändighet 

inkludera flera olika kunskapsperspektiv – alltifrån den militära professionens 

praktik till mera generiska kunskapsperspektiv från de vidare samhälls- och 

humanvetenskaperna. 

 Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels 

användbarhet, militära organisationers modus operandi och hur militära förmågor 

skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser. 

Krigsvetenskapen studerar också drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets 

villkor, och hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig. 

                                                           
15 Hansson, Johan. Militärstrateg, HKV LEDS INRI. Samtal 2016-04-11.  
16 Försvarshögskolan. Krigsvetenskap. http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/krigsvetenskap/ 
(hämtad: 2016-04-27) 
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Carl von Clausewitz, preussisk general och militärteoretiker, erkänd och välkänd i synnerhet i 

krigsvetenskapliga sammanhang, myntar i sitt verk Om Kriget följande ivrigt citerade tankar 

kring vad krig är för något:  

Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel.17 

Den svenska politiken, och Sverige, leds år 2016 av en partipolitisk konstellation som valt att 

definiera sig som världens första feministiska regering.18  Att med utgångspunkt i detta, samt 

ämnesrådets egen definition av krigsvetenskap negligera betydelsen av och det nödvändiga i 

studium av jämställdhet och genus kopplat till krig (förlängningen av Sveriges feministiska 

politik, men med andra medel) och militär maktutövning vore oaktsamt, om inte försumligt 

och rent av ödesdigert.   

Jämställdhet är krigsvetenskap. Ett annat forskningsprojekt skulle dock kunna ge sig i kast med 

frågeställningen om krigsvetenskapen är jämställd. 

1.5. Frågeställningar 

Följande öppna frågeställningar har formulerats utifrån perspektivet att rekrytera och 

behålla kvinnor i Försvarsmakten: 

Vad utmärker kvinnors incitament att söka sig till Försvarsmakten? 

Vad utmärker kvinnors incitament att stanna i Försvarsmakten?  

Vad utmärker kvinnors skäl att sluta i Försvarsmakten? 

Hur kan kvinnors incitament att stanna i Försvarsmakten påverkas? 

1.6. Avgränsningar 

Ett av två tänkbara kön 

Arbetet avhandlar kvinnor med befintligt eller avslutat engagemang inom Försvarsmakten. 

Endast kontinuerligt tjänstgörande personal har innefattats; tidvis anställd personal 

inkluderas ej i studien. Ej heller civilt anställd personal.   

                                                           
17 Widén, Jerker, och Jan Ångström. Militärteorins Grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, 23. 
18 Regeringskansliet. Feministisk regering. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/ 
(hämtad: 2016-04-18) 
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En av tre tänkbara lösningar på problemet 

Problemet med för få kvinnor kan lösas på flera sätt, till exempel genom att attrahera och 

rekrytera fler kvinnor till Försvarsmakten och att behålla de kvinnor som redan tjänstgör där. 

En tredje variant vore att avskriva/nedskriva målet med 20 % anställda kvinnor. Detta arbete 

fokuserar på att behålla befintliga kvinnor, men behandlar även delvis hur de attraheras.  

Metastudiens omfattning och urval 

Källmaterial som nyttjats i arbetet utgör endast en bråkdel av befintligt och tillgängligt dito. 

Avgränsning till aktuellt urval av undersökningar har skett på grund av tids- såväl som 

utrymmesskäl. Undersökningar som exempelvis FM Vind hade varit relevanta att ta med i 

arbetet men hör till material som av ovan anledningar fått exkluderas. Avgränsning avseende 

urvalet har skett i samråd med HKV, LEDS PERS.19 Studien är en så kallad metastudie som 

innebär att det som studeras är resultaten i andra studier, i huvudsak försvarsmaktsinterna 

undersökningar. Undersökningarnas resultat granskas i en vidare kontext och försök görs att 

sätta in enskilda resultat i ett vidare sammanhang.  

Fältarbete avgränsat i tid och rum 

Empiriskt kvalitativt fältarbete av den typ som företages inom ramen för detta arbete; 

strukturerade intervjuer, bör ha tillgång till ett brett fält av tillräckligt många informanter med 

god representativitet. I detta arbete har entalet informanter av tids- och utrymmesskäl 

begränsats till 30; en siffra som skall vara känd, men emellertid alls icke utgör någon 

begränsning i sig.20 Urvalet av informanter har i rum avgränsats till personal tillhörande endast 

en organisationsenhet och i tid till en tvärsnittsstudie genomförd vid ett tillfälle (maj-juni 

2016). Avgränsning avseende fältarbetets urval har skett i samråd med HKV, LEDS PERS21 samt 

Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen22. 

                                                           
19 Edman Freudenthal, Christian. HR-strateg, HKV LEDS PERS. Samtal 2016-04-13. 
20 Johannessen, Asbjörn, Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, 83.  
21 Claréus, Anders. Forskningssamordnare, HKV LEDS PERS. Samtal 2016-05-17. 
22 Johansson, Stefan. Universitetslektor matematik, Försvarshögskolan. Samtal 2016-05-24. 
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1.7. Begrepp och definitioner 

Militära anställningskategorier 

 
Figur 2 Militära anställningskategorier 

Genus  

Genus är det sociala könet som skapas av handlingar och föreställningar om kvinnlighet och 

manlighet i samhället. Genus har inget att göra med det biologiska könet.23 

Jämlikhet 

Innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter utan åtskillnad av något 

slag enligt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Uppsatsen refererar till jämlikhet utifrån 

de sju diskrimineringsgrunderna24 kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder.25 

Jämställdhet 

Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet som rör alla människors lika värde men 

jämställdhet är förbehållet förhållandet mellan könen. Jämställdhet betyder ur ett juridiskt 

perspektiv att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 

livets alla områden.26  

Likabehandling 

Likabehandling är den metod vi använder för att nå jämställdhet och jämlikhet. Det betyder 

inte att alla personer skall behandlas lika, utan att varje person ges möjligheter att, utifrån 

individuella förutsättningar, utföra ett likvärdigt arbete oberoende av diskrimineringsgrund.27 

                                                           
23 Försvarsmakten. Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet, bilaga 2, 1. 
24 Ibid, 2. 
25 Regeringen. Diskrimineringslagen, SFS 2014:958. Stockholm: Kulturdepartementet, 2009. 
26 Försvarsmakten. Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet, bilaga 2, 2. 
27 Ibid, 3. 
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1.8. Tidigare forskning på området  

Försvarsmakten har i sitt eget arbete med långsiktig och hållbar personalförsörjning 

genomfört en rad undersökningar. Sådan tidigare forskning har denna studie nyttjat som 

källmaterial i inom ramen för metastudien. Demoskops kvantitativa undersökningar och 

Beyond Researchs kvalitativa dito är exempel på sådant forskningsmaterial.  

1.9. Disposition 

I arbetets första kapitel presenteras bakgrunden till valt forskningsområde och ämnesval. 

Kapitlet redogör för frågeställningar, definitioner och avgränsningar. I arbetets andra kapitel 

presenteras och redogörs för ett urval av teoribildningar på forskningsområdet och 

vetenskaplig förankring i arbetet. Metodkapitlet redovisar arbetets forskningsdesign. I kapitel 

fyra redogörs för metastudien och formuleras en preliminär teori varefter kapitel fem redogör 

för resultatet av undersökningens fältarbete, en tvärsnittsundersökning av kvinnors 

incitament att stanna i eller lämna Försvarsmakten. I arbetets sjätte kapitel prövas 

metastudiens preliminära teori mot fältarbetet. Kapitel sju redogör för de slutsatser 

förevarande analys givit vid hand och konkretiserar vad Försvarsmakten kan beakta i syfte att 

öka kvinnors incitament att stanna. I kapitel åtta förs en diskussion kring kvinnors incitament 

att stanna i Försvarsmakten. Kapitlet redogör också kort för författarens tankar kring vidare 

forskning på samma område. Kapitel nio och tio förtecknar litteratur och de källor som nyttjats 

i arbetet, respektive dess bilagor.  
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2. Teoribildning 

Förelagda arbete ansätter en empiribaserad teoriutveckling som metod. Härav tages inget 

avstamp i någon specifik teoribildning, istället definieras arbetets teori i form av författarens 

egen preliminära teori (vilket beskrivs mer ingående i kapitel tre).28  

Arbetet saknar emellertid ej koppling till vedertagen teoribildning på området.  Teorier om 

kön och genus samt också människans grundläggande behov och hennes tillhörighet och roll 

i en organisation nyttjas senare i forskningsprocessen, varpå intressanta och nydanande 

tankemönster kan väckas.  

2.1. Teoribildning om kön och könsstruktur 

Många alternativ står till buds för den som vill studera kön och könsstrukturer i samhället. 

Feminism är en åskådning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, 

sociala o. politiska) likställighet med mannen.29 Feminismen kan i sig delas in i flera typer eller 

underideologier. Likhetsperspektivet, olikhetsperspektivet och det postmoderna 

genusperspektivet är några av dessa vilka förtjänar att här nämnas något.  

Likhetsperspektiv 

Likhetsperspektivet, eller likhetsfeminism, är könsneutralt och bortser från eventuella 

skillnader könen emellan. Perspektivet kallas också konstruktivistisk feminism.  

[...] skiljer mellan biologi och kultur. Enligt den har män och kvinnor olika biologiska 

kön, men de föds inte med egenskaper som är speciella för deras kön. [...] det är 

historien och samhället som har skapat skillnader mellan könen och vad som 

uppfattas som manligt och kvinnligt.30  

Olikhetsperspektiv 

Olikhetsperspektivet utgår som namnet antyder ifrån att det finns skillnader mellan könen, 

och att dessa ej saknar betydelse. Enligt detta perspektiv, som även benämns 

särartsperspektiv eller essentialistisk feminism;  

                                                           
28 Johannesen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 106-108. 
29 Svenska Akademien. Feminism. http://www.saob.se/feminism/. Hämtad 2016-05-16.  
30 Feminism. Ideologiskolan, http://ideologiskolan.se/feminism. Hämtad 2016-05-05. 
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[...] finns det grundläggande skillnader mellan kvinnor och män som är biologiska, 

alltså något man föds med. Kvinnor anses till exempel födas med moderliga 

egenskaper. Sådana kvinnliga egenskaper är minst lika mycket värda som de 

egenskaper män anses födas med.31 

Postmodernt perspektiv: Kön => Genus 

Postfeminismen, som är ytterligare ett namn på det postmoderna perspektivet kompletterar 

begreppet kön med ytterligare ett; genus. Jämför med engelskans sex och gender. Louise 

Weibull, universitetsadjunkt i sociologi vid Försvarshögskolan förklarar de tre perspektivens 

förhållande till varandra;   

En vanlig sammanfattning och beskrivning av feminismens olika inriktningar är 

distinktionen mellan s.k. "likhetsfeminism" och "olikhetsfeminism”. Ytterligare ett 

perspektiv, det postmoderna perspektivet, som i mycket står i konflikt med de 

tidigare nämnda, kan sägas dominera forskningen idag.32 

 [det postmoderna perspektivet] visar på den mängd tolkningar och förförståelser, 

samt sociala och kulturella konstruktioner som hänger samman med vår förståelse 

av kön och begrepp som kvinnligt och manligt.33 

[...] innebär ett ifrågasättande av existerande könskategorier och dess innehåll 

och har resulterat i nya teorier om kön, exempelvis [...] genusbegreppet och 

queer-teori.34 

Också Försvarsmakten har anammat skillnaden mellan genus och kön. Begreppen är idag 

tydligt definierade i Försvarsmaktens publikationer.   

Genus är det sociala könet som skapas av handlingar och föreställningar om 

kvinnlighet och manlighet i samhället. Genus har inget att göra med det biologiska 

könet.35 Det finns två biologiska kön, kvinna och man.36 

 

                                                           
31 Feminism. Ideologiskolan, http://ideologiskolan.se/feminism. Hämtad 2016-05-05. 
32 Weibull, Louise. Kvinnobilder i försvarets rekrytering. Stockholm: Stockholms Universitet, 2000, 11. 
33 Ibid, 13. 
34 Ibid, 13. 
35 Försvarsmakten. Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet, bilaga 2, 1. 
36 Ibid, 3. 
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2.2. Teoribildning om människans incitament att stanna kvar  

Abraham Maslow 

Abraham Maslow, känd för bl.a. behovshierarkin och behovstrappan (eller behovspyramiden), 

delar in människans behov i fem kategorier och ordnade i pyramidform illustrerande i vilken 

ordning behoven torde påverka oss. Pyramidens bas utgörs av våra fysiologiska grundbehov 

som syre, vatten och föda, fortsätter uppåt via kategorierna trygghet och säkerhet, kärlek och 

gemenskap samt uppskattning, till toppen: självförverkligande.  

 

Maslow menar att de mänskliga behoven behöver vara tillgodosedda underifrån och uppåt i 

pyramiden; att varje kategori förutsätter att underliggande behovskategori är tillgodosedd.37 

Hans teorier har använts och används ännu bland annat vid ledarskapsutbildning i 

Försvarsmakten38, men är också kritiserade såsom kategoriska. Professorn i psykologi Lennart 

Sjöberg anför sådan kritik bland annat i sin artikel Maslowmyten och menar att teorin;  

[...] måhända har sin största brist i att den inte uppmärksammar hur djupgående 

skillnaderna i själva verket är mellan människor. Maslow försöker fånga alla i 

samma schema, [...]. I själva verket strävar vi efter olika mål, var och en styrd av 

det kaos som vår komplexitet skapar, i bästa fall på väg mot ännu större kaos och 

ännu högre grader av komplexitet.39 

                                                           
37 Bolman, Lee  och Terrence Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur, 2003, 
154. 
38 Larsson, Gerry, och Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, 97. 
39 Sjöberg, Lennart. Maslowmyten. http://www.vof.se/folkvett/ar-1999/nr-2/maslowmyten/. Hämtad 2016-04-
22. 

Figur 3 Maslows Behovspyramid 
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Bolman & Deal 

Det strukturella perspektivet 

Det strukturella perspektivet handlar om att skapa och upprätthålla ordning och reda. Struktur 

och formell ordning, rationalitet och systematik antages maximera effekt och minimera 

problemuppkomst.40 

HR-perspektivet  

HR-perspektivet fokuserar på människans och individens plats och behov i förhållande till en 

organisation. HR-perspektivet placerar i sina grundläggande antaganden förhållandet mellan 

människa och organisation i fokus.41 HR-perspektivet kan med fördel studeras med i Abraham 

Maslows behovspyramid i åtanke.   

Det politiska perspektivet 

Detta perspektiv tar sin utgångspunkt i att en organisation är ett slags maktkamp, en politisk 

arena i vilken individer, koalitioner, sammansvärjningar och intressegrupper strider och 

kämpar mot varandra i ett intrikat konfliktmönster. Målet med konflikten: makt.42  

Det symboliska perspektivet 

Det symboliska perspektivet tar sitt avstamp i hur människan söker förstå, och förstår sin 

omgivning. Mening, övertygelse och tro är centrala begrepp inom perspektivet, liksom också 

hjältinnor, hjältar, symboler och myter.43  

Perspektiv på chefskap 

Bolman & Deal beskriver i sitt verk The Wizard and the Warrior två teoretiska typer av, eller 

drag hos chefer och ledare: Magikern och Krigaren (förf. översättning). De två, som mycket 

väl kan inrymmas i en och samma person, fungerar (eller fungerar inte) i växelverkan och 

gestaltas symboliskt i uttrycket ”välj din strid”. Krigaren i oss väljer striden, magikern söker en 

annan lösning.44  

                                                           
40 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 75. 
41 Ibid, 154-153. 
42 Ibid, 233. 
43 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 75, 294. 
44 Bolman, Lee och Terrence Deal.  The Warrior and the Wizard. San Francisco: Jossey-Bass, 2006, 15. 
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3. Metod 

3.1. Forskarens föresats 

Forskarens föresats är att genomföra en metastudie av ett urval av Försvarsmaktens befintliga 

undersökningar på området personalförsörjning, och utifrån denna utarbeta en preliminär 

teori kring vad som får kvinnor att söka sig till och stanna, eller sluta i Försvarsmakten. Denna 

prövas mot forskarens egen informantgrupp som intervjuats kring sagda ämne. En analys av 

den preliminära teorin visavi fältarbetets resultat ger vid hand ett antal slutsatser som 

redovisas och diskuteras. 

 

 
Figur 4 Metoden visualiserad 

 

3.2. Forskningsdesign 

Arbetet innebär en induktiv form av kvalitativ komparativ studie. Den är induktiv, men också 

abduktiv; den går från empiri mot teori dvs. en enkel tillämpning av Grounded Theory.45 

Metoden nyttjar vidare ingen särskild teoribildning som mätinstrument, utan närmar sig 

teoribildning först mot slutet, i arbetets analysdel. Metoden inbegriper både kvalitativa och 

kvantitativa delelement.  

Grounded Theory  

Arbetet inleds med studium av empiri, för att i ett senare skede belysa arbetet med befintlig 

teoribildning. Ett sådant induktivt tillvägagångssätt kan benämnas empiribaserad 

teoriutveckling eller grounded theory. Tillvägagångssättet nyttjas i syfte att inte låta 

                                                           
45 Johannesen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 106-108. 
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teoribildningen i alltför hög grad påverka den egna forskningen. Metoden är också abduktiv 

emedan abduktion kan sägas vara;  

[...] när en (förvånande) upptäckt leder till en teori – som, om den vore sann, kan 

förklara fenomenet i fråga.46 

Kvalitativt, komparativt och kvantitativt 

Arbetets kvalitativa ansats innebär att ett i första hand hermeneutiskt perspektiv anläggs på 

studien av kvinnors incitament att stanna i Försvarsmakten. Arbetet har för avsikt att förstå. I 

synnerhet under fältarbetets intervjuer läggs stor vikt vid att lyssna, förstå och tolka 

informanternas svar och resonemang. Arbetets komparativa ansats innebär att arbetet 

ansätter en jämförande och granskande vinkel. Det som arbetet avser jämföra är 

arbetsgivarens, respektive eget empiriskt underlag kring kvinnors incitament att stanna i 

Försvarsmakten. Arbetet tar likväl en kvantitativ ansats då det svårligen kunde genomföras 

utan att mäta och räkna. Hårda data utvinns ur det empiriska fältarbetet i form av statistik och 

värden som kan jämföras och kvantifieras.47   

3.3. Steg ett: Metastudie 

Metastudiens källmaterial omfattar kvalitativa undersökningar utförda av Beyond Research 

och kvantitativa undersökningar utförda av Demoskop. Undersökningarnas resultat studeras 

och korreleras inbördes varvid skapas en preliminär teori. 

Urvalskriterier 

Källmaterialet har valts ut baserat på validitetskravet att de mäter och redovisar skillnader 

mellan kvinnors och mäns svar, och därtill mäter och redovisar minst ytterligare ett av nedan:  

 Incitament att stanna i och/eller skäl för att lämna Försvarsmakten. 

 Jämställdhet, jämlikhet och/eller likabehandling inom Försvarsmakten.  

 Incitament till karriär inom Försvarsmakten.  

                                                           
46 Johannesen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 106-108. 
47 Ibid, 24. 
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3.4. Steg två: Fältarbete  

Med utgångspunkt i den preliminära teori som är produkten ur steg ett, genomförs 

strukturerade kvalitativa intervjuer, det vill säga intervjuer som utgår ifrån ett och samma 

förutbestämda frågeformulär.48 Informantgruppen bestod av 30 kvinnor med pågående eller 

avslutad anställning i Försvarsmakten.  

Metod för datainsamling 

Frågeformuläret (bilaga två) är testat mot fem försöksinformanter i form av pilotintervjuer, 

syftande till att studera hur intervjusituationen utvecklar sig utifrån val och formulering av 

frågor och relationsparametrar som val av lokal, tidpunkt klädsel etcetera.49  Frågeformuläret 

är fastställt först efter steg ett i arbetet i syfte att möjliggöra för empirin och eventuella 

intressanta upptäckter däri att påverka inriktningen av intervjuerna.50  Intervjuerna har 

genomförts antingen på plats tillsammans med informanten eller som telefonintervju i de fall 

informanten ej varit geografiskt tillgänglig för intervju.  Intervjuarens klädsel har varit likvärdig 

vid intervjutillfällena; civil och neutralt vårdad. Medvetet har uniform med gradbeteckning 

och andra symboler valts bort i syfte att inte skapa barriärer eller bidra till känsla av rang och 

beroendeställning.51 Lokal för intervjuer och dess inredning har inte kunnat vara densamma, 

men har i varje fall eftersträvats vara kollegial och informell. Gott om tid till förfogande, 

enskildhet, avskildhet samt lugn och ro har härskat i varje intervjusituation. Ljudupptagning 

har ej tillämpats, främst på grund av utrymmes- och tidsskäl, men också med det faktum i 

åtanke, att en intervjusituation som spelas in och sparas mycket väl kan hämma och besvära 

informanten.52 

Strategiskt val 

Arbetet använder sig av ett teoretiskt urval, det vill säga en kombination av flera 

urvalskriterier.53 Kvotering av informanter sker såtillvida att en individ kan väljas ut för intervju 

endast om den tillhör kategorin kvinnor som innehar eller har haft anställning inom 

                                                           
48 Johannesen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 97. 
49 Ibid, 100. 
50 Ibid, 106. 
51 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 1993, 54. 
52 Ibid, 50-51. 
53 Ibid, 86. 
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Försvarsmakten.54  Arbetets frågeställningar och teoribildning rör första hand kvinnor och 

kvinnors incitament att stanna i Försvarsmakten. Härav är valet att intervjua enkom kvinnor 

att betrakta också som typologibaserat.55 I syfte att vidga tillgång till relevant fält nyttjas 

slutligen också snöbollsmetoden på det att informanter i samband med egen intervju erbjudits 

möjligheten att föreslå ytterligare informanter.56  

3.5. Steg tre: Analys 

Författarens preliminära teori från steg ett prövas här i ljuset av resultatet från fältarbetet i 

steg två. Då befintlig teoribildning nalkas empirin först i det tredje steget av arbetet befästs 

den induktiva/abduktiva ansatsen ytterligare; risken för att terrängen utformas efter kartan57 

minskar.  

3.6. Steg fyra: Slutsatser 

Utifrån förevarande tre delsteg presenteras i här slutligen ett antal slutsatser som ett led i att 

svara på arbetets huvudsakliga frågeställning och konkretiserar förslag på de åtgärder 

slutsatser ger vid hand att Försvarsmakten kunde vidta i syfte att öka kvinnors incitament till 

att stanna.  

3.7. Metodens svagheter  

Ett metaproblem  

Ett problem med problemet i sig är det paradoxala i att undersöka vad som utmärker kvinnor 

i ett eller annat avseende samtidigt som det själva underliggande syftet med forskningen är 

att eftersträva en målbild (fler kvinnor i Försvarsmakten) formulerad och utfäst bland annat 

på ett teoretiskt likhetsperspektiv som ogiltigförklarar andra skillnader mellan könen än rent 

fysiologiska. Av denna anledning bekänner sig arbetets författare inte till någon särskild 

teoribildning på området utan intar en så långt det är möjligt neutral hållning.  

                                                           
54 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 1993, 85. 
55 Ibid, 86. 
56 Ibid, 85. 
57 Ibid, 107. 
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Anonymitet; ett forskningsetiskt moment 22 

I detta arbete konfronteras författaren av ett forskningsetiskt moment 22; ju mer förvånande 

och uppseendeväckande resultat som kommer till ytan, desto mer intressant är det för arbetet 

men också exponerande för den informant som öppnat sig och mot löfte om anonymitet 

berättat om sig själv för författaren. Somligt som sagts och anförtrotts under arbetets gång är 

av sådan karaktär att det svårligen kunde omnämnas i texten utan att blotta sageskvinnan. 

Genom anonymisering av informanterna är författarens förhoppning att ingen av dem skall 

kunna lastas för sin öppenhet och beredvillighet att bidra till studien. Anonymiseringen har 

dock ett pris i form av något vagare möjlighet till klustring och exponering av informanternas 

information. För att ändå lämna något som påvisar informanternas bakgrund och 

erfarenhetsnivå anges anställningskategori och ungefärligt antal år i Försvarsmakten då citat 

från intervjuerna redovisas. Antal år i Försvarsmakten redovisas i klustren 1-5, 5-10, 10-15 

respektive 15-20 år. Anställningskategorierna soldater och rekryter refereras båda, då de 

citeras, till soldat (med hänsyn taget till att antalet intervjuade rekryter är så lågt). 

Svagheter i metastudien 

De undersökningar som i egenskap av källmaterial ligger till grund för detta arbete är 

genomförda med vetenskapliga ansatser och av välrenommerade undersökningsföretag som 

Demoskop och Beyond Research. Trots detta finns vissa förutsättningar i undersökningarnas 

genomförande som måste beaktas vid bedömning av vetenskapligheten. Strategiskt urval och 

storlek på urval (antal utfrågade informanter) är exempel på faktorer som måste inkluderas i 

bedömningen av ett visst svar. Inte minst blir detta viktigt då olika undersökningars resultat 

vägs mot och jämförs med varandra.   

De kvalitativa undersökningarna är ofta baserade på ett relativt begränsat antal intervjuer, 

medan de kvantitativa undersökningarna baseras på enkätsvar, där enkäterna besvarats av 

avsevärt fler informanter. Det strategiska urvalet av informanter adderar ytterligare en 

parameter; informanterna kan vara av vitt skilda typer. Således uppstår ett 

reliabilitetsproblem då resultat från flera undersökningar jämförs.  

Reliabiliteten och validiteten i en viss undersökning i sig kan vara acceptabel, men komma till 

korta om resultatet viktas exakt likadant som resultatet från en helt annan undersökning.  
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Exempel: Djupintervjuer med tre officerare som är kvinnor ger vid hand resultatet 

A. Samma ämnesområde avhandlas i en webbaserad enkätundersökning som 

besvaras av 500 FM-anställda, utan möjlighet att särskilja hur kvinnor respektive 

män svarar. I enkätundersökningen indikeras resultatet B.  

Om forskaren i fallet ovan drar slutsatsen att A = B finns en uppenbar risk att reliabiliteten i 

hans svar är alltför låg. Om forskaren istället i sitt arbete tydliggör att A endast jämförs med 

B, utan att för den skull likställa de två, så ökar chansen att hans slutsats blir tillförlitlig.  

Tonvikt har lagts på att vid studium av källmaterialet uppmärka (färgkoda) avsnitt och stycken 

som tack vare sitt innehåll förefallit relevanta att studera djupare. Anteckningar och 

noteringar har förts som kort redovisar vad som uppmärksammats och var. Då kvantitativa 

undersökningar ställt identiska frågor till antingen samma målgrupp men vid olika tid, eller till 

skiftande målgrupper, har resultaten på ett enklare vis kunnat jämföras, än då skiftande 

undersökningstekniker studerat olika fenomen. Genomgående i granskningen av 

källmaterialet har undersökningarnas svar ej kunnat ställas och jämföras direkt mot varandra, 

utan har istället tjänat som indikatorer på fenomen eller förehavanden som det varit relevant 

att studera vidare och ur ytterligare synvinklar. Då exempelvis en kvantitativ undersökning 

med grafer och diagram påvisar att relationen till närmsta chef i högre grad påverkat kvinnor 

än män i beslutet att lämna Försvarsmakten, har själva indikationen om detta fenomen tjänat 

som utgångspunkt för vidare studie av saken. I en annan, kvalitativ, undersökning indikerar 

informanter åter att relationen till närmaste chef är något viktigt, varpå någon form av 

sammanhang kunnat anses påvisat. Antaganden om sådana sammanhang från källmaterialet 

är vad som legat till grund för den preliminära teorin i steg ett.   

Svagheter i fältarbetet 

Intervjuer med informanter måste på något sätt dokumenteras för eftervärlden och därvidlag 

förläna arbetet någon grad av intersubjektiv prövbarhet. De i arbetet genomförda 

intervjuerna har skett som samtal, det vill säga att informanten har svarat muntligen, med tal, 

på frågorna varvid svaren nedtecknats. Brukligt hade här varit att spela in intervjuerna som 

ljudfiler och göra transkriberingar därav.58 Detta har av tids- och utrymmesskäl ej varit möjligt. 

                                                           
58 Nyberg, Rainer. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. Lund: Studentlitteratur, 2000, 106. 
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Istället finns forskarens egna transkriberingar från intervjuerna sparade. Dessa anteckningar 

har respektive informant efter genomförd intervju medgivits läsa igenom.  

Mäter arbetets strukturerade intervjuer vad avsikten är att mäta? Kopplat till svagheterna 

redovisade kring steg ett; metastudien föreligger här en uppenbar risk för att felaktig 

hantering och viktning av källmaterialet i steg ett kan skapa felaktigheter som följer med in 

också i steg två (och resten av processen). Intervjuernas frågeställningar är formade utifrån 

vad resultat metastudien givit vid hand. Om detta är till sin natur felaktigt, riskerar också 

intervjuerna att ställa fel frågor. Ytterligare en risk i sammanhanget är att frågorna som ställs 

vid intervjuerna blir vinklade eller ledande. Att ställa frågan ”Visst är det viktigt med gott 

ledarskap?” är uppenbart alltför ledande.  

Urvalets storlek och det faktum att samtliga informanter härrör från samma 

organisationsenhet vittnar i sig om att representativiteten i det samlade resultatet måhända 

kan diskuteras. Detta faktum är emellertid något som accepterats då det av tids- och 

utrymmesskäl vore svårt att inrymma intervjuer med ett urval informanter representativt för 

hela Försvarsmakten.  

I syfte att motverka validitetsproblematiken med vinklade och ledande frågor har 

frågeformuläret först prövats och förfinats ett antal gången genom så kallade pilotintervjuer. 

Frågornas karaktär har också formats på sådant sätt att de skall vara enkla, korta och öppna 

frågeställningar som i minsta möjliga mån leder informanten i en viss riktning.59 Inledande i 

varje intervju har varit en kort presentation av intervjuaren, intervjumetoden samt syftet med 

intervjun. Informanten har instruerats att gärna tänka efter innan svar gives, men att alltid 

försöka svara på just den fråga som ställts. Intervjuaren har å sin sida, i syfte att förenkla 

kommande jämförande analys av de olika intervjuerna, nogsamt eftersträvat att följa det 

förutbestämda frågeformuläret.  

Vad avser intervjusvar och analys av dessa har författaren tvingats till viss tolkning och 

klustring, något som riskerar färgas av forskarens subjektivitet. Exempelvis har somliga svar 

divergerat rent språkligt men haft samma eller liknande innebörd. När si eller så många 

                                                           
59 Johannesen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 100. 
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informanter svarar att specifikt utmaningen är vad som lockat dem till Försvarsmakten, är 

arbetet enkelt. Svårare blir det när några informanter på samma fråga anger en önskan att få 

testa mig själv och andra svarar att få göra något annorlunda. Olika svar, men båda svaren 

handlar om individens utveckling. Oftast har informanten själv genom uttömmande svar ändå 

förklarat vad innebörden i svaret är. 
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4. Metastudie 

4.1. Ingående undersökningar och källmaterial 

Bland de undersökningar som Försvarsmakten låtit genomföra, och som tjänat som 

källmaterial i detta arbete, finns enligt vad tidigare nämnts både kvalitativa och kvantitativa 

arbeten. Arbetena är genomförda som intervjuer, webformulär, telefonintervjuer, 

pappersformulär med kryssalternativ etcetera. Somliga riktar sig mot en viss åldersgrupp, 

andra mot ett visst kön. Vissa undersökningar vänder sig mot en yrkeskategori; exempelvis 

officerare, rekryter eller chefer, medan andra åter skär kakan på ett annat vis. Bredden, djupet 

och spridningen på källmaterialet är således i alla avseenden diger. Sammantaget för samtliga 

nyttjade undersökningar har emellertid varit att de alla på ett eller annat vis berört ämnet 

kvinnors incitament att stanna i Försvarsmakten.  

Kvalitativt källmaterial: 

Hur ska Försvarsmakten attrahera 
morgondagens anställda? 2010 

Slutrapport Hitta Fler Lämpliga 2012 

Uppföljning Hitta fler Lämpliga 2012 

Slutrapport Chefer och jämställdhet 2013 

Hur behålla rekryter 2014 

Samlad analys officer steg 1-3 2015 
 

Kvantitativt källmaterial: 

Avgångssamtal 2011-2015 

Slutrapport rekrytenkät 2012-2015 

Slutrapport Incitament 2014 

Slutrapport FOK-utvärdering 2013 

4.2. Sammanfattning metastudien: Nio faktorer 

I källmaterialet framträder nio genomgående drag, faktorer, som utmärker specifikt områden 

där kvinnors svar på frågor som rör relationen till, och upplevelser av, anställningen i 

Försvarsmakten skiljer sig från hur män svarat. Samtliga faktorer i den form de redovisas skall 

betraktas som kategorisering av sådana tendenser, drag och strömningar identifierade i det 

samlade källmaterialet. Det är alltså inget svar på frågeställningarna som redovisas nedan. 

Faktorerna har heller ej någon inbördes rangordning. 

Faktor ett: relationen till närmsta chefen  

Ledning och gott ledarskap bekräftas som viktiga parametrar i princip var man än vänder sig i 

källmaterialet. Särskilt framträder den närmaste chefen som en viktig person. Relationen till 

den närmaste chefen förefaller vara en stark drivkraft både till att stanna kvar i, eller lämna 
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sin anställning i Försvarsmakten.60 Detta gäller oavsett kön, men en tendens är att kvinnor 

förefaller mindre nöjda med just relationen till närmaste chef, än vad män är.61 Oförmåga och 

ovilja att hantera och visa känslor är exempel på faktorer som kvinnor upplevt som negativt 

hos (främst äldre) befäl.62 I en undersökning som gjorts med elever vid FOK (Fortsatt 

Officerskurs) framgår en tendens att kvinnorna upplever ett generellt större missnöje med 

sina plutonchefer än männen63, ett faktum som kan säga något om de aktuella cheferna, men 

också om vilka förväntningar kvinnor respektive män har på sina chefer. I samband med 

intervjuer med anställda som valt att lämna sin anställning i Försvarsmakten visar sig ett annat 

fenomen; kvinnor anger betydligt oftare än män att ledarskapet i allmänhet och den närmaste 

chefen i synnerhet utgör betydande orsaker i beslutat att avbryta anställningen.64  

Faktor två: jämställdhet och likabehandling 

Kvinnor tenderar att se Försvarsmakten som mindre jämställd och likabehandlande än vad 

män gör i samma undersökningar.65 Kvinnor förefaller härtill att reflektera mer än män kring 

vad jämställdhet innebär.66 Genomgående i källmaterialet är kvinnor den grupp som i högre 

grad utsätts för diskriminering och trakasserier av kamrater och kollegor, såväl som befäl och 

chefer. 67 I en specifik undersökning angav 15 procent av de deltagande (oavsett kön) att de 

under sin utbildning upplevt diskriminering från kamrater och kollegor, medan det bland 

kvinnorna var nästan den dubbla mängden, 28 procent som upplevt diskriminering från 

kamrater och kollegor.68  

Faktor tre: coacher och mentorer 

Chefers förmåga att se, coacha och återkoppla till sina anställda är något som kvinnor i 

undersökningsmaterialet lyfter fram som mycket viktigt69 men många gånger också 

                                                           
60 Beyond Research. Hur behålla rekryter? Stockholm: Försvarsmakten, 2014, 28. 
61 Demoskop. Slutrapport Incitament. Stockholm: Försvarsmakten, 2014, 104. 
62 Beyond Research. Uppföljning Hitta fler lämpliga. Stockholm: Försvarsmakten, 40. 
63 Demoskop. Slutrapport FOK-utvärdering. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, 7 och 20. 
64 Demoskop. Avgångssamtal 2015 kvartal 1, 2 & 3. Stockholm: Försvarsmakten, 2015, 25. 
65 Demoskop. Slutrapport FOK-utvärdering, 41. 
66 Beyond Research. Slutrapport Chefer och jämställdhet, Stockholm: Försvarsmakten, 2013, 19. 
67 Demoskop. Slutrapport Rekrytenkät. Stockholm: Försvarsmakten, 2015, 8. 
68 Demoskop. Slutrapport FOK-utvärdering, 69. 
69 Beyond Research. Slutrapport Chefer och jämställdhet, 24. 
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bristande70. I de fall chefer ej endast brister i att se och coacha, utan dessutom visar 

destruktiva tendenser belyser kvinnor också i högre grad än män innebörd och konsekvens av 

detta. Då anställdas incitament att söka sig vidare inom Försvarsmakten undersökts har det 

visat sig att kvinnor i högre grad än män anger att coachning från befäl och chefer har varit 

avgörande för att våga ta steget att söka officersutbildning.71   

Faktor fyra: personlig materiel och utrustning  

Det faktum att det på förbanden ännu inte existerar eller fattas personlig materiel och 

utrustning som är speciellt anpassad för kvinnor och kvinnors förutsättningar 

uppmärksammas som en starkt negativ kraft. Dels innebär illa anpassad materiel och 

utrustning sämre förutsättningar för att klara av och lyckas med tjänsten, dels innebär det 

ökad risk för skador och olyckor. Dessutom har materiel- och utrustningsfrågan också en stark 

symbolisk innebörd: problemet signalerar att kvinnor inte riktigt hör riktigt hemma i 

Försvarsmakten.72  

Faktor fem: tillgängliga befattningar 

Tillgänglighet till befattningar är en faktor som påverkar många kvinnor rent fysiskt i det att 

en persons faktiska kroppsstorlek kan vara till hinders när det kommer till att söka somliga 

tjänster och befattningar. Precis som man inte kan vara alltför lång om man skall sitta i ett JAS-

plan eller stridsvagn, så kan också andra fysiologiska faktum hindra andra tjänster. Tjänster 

och befattningar som ställer exceptionella krav på muskelstyrka och/eller kroppsstorlek 

missgynnar många kvinnor som stundtals helt enkelt saknar den ”fysiologiska behörigheten” 

att söka dessa tjänster. 73 Till syvende och sist förefaller det handla om hur många dörrar som 

finns öppna respektive stängda när den anställda blickar framåt i tiden.  

Faktor sex: kvinnor som förebilder  

Återkommande i underökningarna framkommer att kvinnor som goda exempel och förebilder 

uppskattas, men saknas.74 I synnerhet bland yngre kvinnor. Kvinnan som visar att det mycket 

                                                           
70 Demoskop. Slutrapport Incitament, 235 & 239. 
71 Beyond Research. Officer, samlad analys från tre undersökningar. Stockholm: Försvarsmakten, 2015, 46. 
72 Ibid, 53. 
73 Beyond Research. Slutrapport Chefer och jämställdhet, 54. 
74 Demoskop. Avgångssamtal 2015 kvartal 1, 2 & 3, 46. 
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väl går bra att vara kvinna med familj (se även Förutsättningar för familjebildning) och 

samtidigt göra bra ifrån sig som soldat75, officer eller på chefsbefattningar76 och som gör det 

lättare att identifiera sig som kvinna i Försvarsmakten. Inte för att befintliga kvinnor högre 

upp i organisationen skulle vara dåliga förbilder, utan helt enkelt för att de är alltför få och för 

att de inte syns eller når fram till sina yngre kollegor. 

Faktor sju: förutsättningar för familjebildning  

Tankar och frågor kring förutsättningarna för familjebildning i kombination med karriär inom 

Försvarsmakten är vanligt förekommande hos kvinnor i källmaterialets undersökningar, inte 

minst inför beslut om att ta ytterligare steg i karriären och kanske studera till officer.77 

Förutsättningarna för att (om än på sikt) bilda familj påverkar hur kvinnor ser på 

Försvarsmakten som långsiktig arbetsgivare.  Om en anställning skall kunna vara attraktiv på 

lång sikt så måste den erbjuda goda möjligheter att lyckas och prestera bra i kombination med 

att skaffa eller ha familj.78  

Faktor åtta: långsiktighet och planering av karriären 

Kvinnor har i källmaterialet utmärkt sig som i högre grad planerande, genomtänkta och 

långsiktiga i sina beslut än män i motsvarande situation/undersökning. Exempelvis finner 

underökningen Officer att de kvinnor som deltagit har lagt ned ett större arbete med att 

analysera och jämföra för- och nackdelar med officersyrket, än vad männen gjort. 79 De senare 

förefaller i högre grad ha fortsatt av bara farten in i yrket.80 Bland rekryter som intervjuats 

rörande fortsatt engagemang efter GMU har kvinnor i sina svar uppgivit att de två veckor som 

stått till förfogande för att fatta beslut om fortsatt engagemang efter GMU inte räckt till för 

att analysera erbjudandet och dessutom ordna med praktiska saker som rör livet runt omkring 

det militära.81 Konstruktiv vägledning och långsiktig planering redan så tidigt i karriären som 

under GMU vore att överväga.82 Kopplat till faktorn familjebildning är det också enkelt att inse 

                                                           
75 Beyond Research. Hur behålla rekryter?, 47. 
76 Beyond Research. Slutrapport Chefer och jämställdhet, 48. 
77 Beyond Research. Officer, samlad analys från tre undersökningar, 46. 
78 Beyond Research. Slutrapport Chefer och jämställdhet, 26. 
79 Beyond Research. Officer, samlad analys från tre undersökningar, 45. 
80 Ibid, 45. 
81 Beyond Research. Hur behålla rekryter?, 24. 
82 Ibid, 40. 
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varför planering och framförhållning framkommer som viktigt när kvinnor utfrågas om 

möjligheter till långsiktighet i Försvarsmakten.83  

Faktor nio: informella nätverk 

Generellt ratas i underökningarna de formella nätverken för kvinnor.84 Sådana nätverk 

upplevs exkludera och misstänkliggöra kvinnor istället för att stödja.85 Istället lyfter kvinnor 

fram informella nätverk som positiva forum för utbyte av tankar och funderingar.  

4.1. Metastudiens resultat 

Genomförd analys av Försvarsmakten insamlat undersökningsmaterial pekar på att kvinnors 

och mäns incitament att stanna kvar inom Försvarsmakten skiljer sig åt. Skillnaderna är långt 

ifrån omfattande och den individuella variationen är stor men; incitamenten skiljer sig åt.  

Svar på frågeställningar 

Den individuella variationen bland incitament att stanna i anställning är stor. Huvuddelen av 

incitamenten förefaller fördelas jämnt mellan könen, på ett antal områden framträder 

emellertid incitament för att stanna eller sluta som starkare eller viktigare för specifikt 

kvinnor. Det förefaller vara så att incitament att stanna eller sluta i Försvarsmakten kan vara 

baserade på samma fenomen eller faktor. Förekomst av positiva faktorer bidrar till incitament 

att stanna, avsaknad av dem bidrar till att lämna. Förekomst av negativa faktorer bidrar till att 

lämna och vice versa. Metastudiens preliminära teori är att nedanstående faktorer (utan inbördes 

ordning) starkare än annat påverkar kvinnor att stanna i eller lämna Försvarsmakten.  

 Relationen till närmaste chef 

 Coacher och mentorer 

 Jämställd och likabehandlande arbetsplats 

 Uniformspersedlar och personlig materiel anpassade för kvinnor 

 Lämpliga befattningar  

 Kvinnor som förebilder i organisationen 

 Förutsättningar för familjebildning 

 Långsiktighet och planering av karriären 

 Informella nätverk   

                                                           
83 Beyond Research. Slutrapport Chefer och jämställdhet, 58. 
84 Ibid, 26. 
85 Beyond Research. Slutrapport Hitta fler lämpliga, 23. 
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5. Fältarbete 

Det empiriska fältarbetet bestod i genomförande av formulärbaserade intervjuer med 30 

informanter. 86 Syftet var att insamla empiriska data för att i ett senare skede, utifrån vad 

fältarbetet visat, prova den preliminära teori arbetet skapat under metastudien. Urval av 

informanter, intervjumetod samt klustring av frågesvar finns närmare beskrivet i kapitel tre.  

5.1. Ingångsvärden avseende informantgruppen  

 Antal informanter: 30 

 Medelålder: 31,2 år 

 Medianålder: 28,5 år 

 Variationsbredd ålder: 22 år 

 Genomsnittlig tid inom 

Försvarsmakten: 8,2 år

 
Figur 5 Fördelning av informanternas anställningskategori  

 

 
Figur 6 Fördelning av informanternas befattningsnivå 

                                                           
86 Trost. Kvalitativa intervjuer, 21. 
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5.2. Intervjuresultat 

 
Figur 7 Resultat fråga 1 

 
Figur 8 Resultat fråga 2 

Ett svar per informant 
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Förutsättningarna för
familjebildning
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Figur 9 Resultat fråga 3 

 
Figur 10 Resultat fråga 4 

 
Figur 11 Resultat fråga 5 
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Figur 12 Resultat fråga 6 

 
Figur 13 Resultat fråga 7 

 
Figur 14 Resultat fråga 8 
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Figur 15 Resultat fråga 9 

 

5.3. Utmaning och utveckling 

I samband med fältarbetet uppenbarades ytterligare en faktor (utöver de nio redan 

identifierade) som var så starkt representerad att den omöjligen kunde lämnas därhän i det 

fortsatta arbetet. Denna faktor benämns Utmaning och utveckling. Faktorn inkluderas som 

avslutande del i analysen i följande kapitel.   
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6. Analys 

6.1. Den preliminära teorin prövas mot fältarbetet 

Analysen bestod i att respektive faktor från den preliminära teorin provades mot resultatet 

från fältarbetet, dvs. informantgruppens intervjusvar. Analysen strävade också efter att då så 

var möjligt sätta resultaten i samband med, och belysa kopplingar till befintlig teoribildning.  

Faktor ett: relationen till närmsta chefen  

Relationen till närmaste chef sticker i källmaterialet ut som mycket viktig för kvinnor av alla 

grupper och kategorier. Faktorn är också den som hos informantgruppen skattas 

genomsnittligt högst avseende vad som påverkar trivseln på arbetsplatsen. 16 av 30 

informanter (53 %) anger att relationen till närmaste chefen är det i särklass viktigaste för 

trivseln på arbetsplatsen. 21 (70 %) anger att denna faktor är en av de tre viktigaste. Omvänt 

är också relationen till närmsta chefen en absolut förutsättning för att man över huvud taget 

skall tänka sig att arbeta på en viss plats. Metastudien antyder hur relationen med närmsta 

chef varit avgörande för, eller spelat en viktig roll i många kvinnors beslut att lämna 

Försvarsmakten och informantgruppen bekräftar detta. Nära hälften av informanterna anger 

att dåliga och svaga chefer är vad som starkast påverkar dem att vilja lämna Försvarsmakten. 

Särskilt negativt utmålas chefer med konflikträdsla och underlåtenhet att hantera praktiska 

jämställdhetsfrågor och diskriminering.  

Jag blev gravid under min provanställning och då meddelade min chef att han skulle 

avbryta min provanställning, på grund av graviditeten. Jag talade med facket och 

det blev ett himla liv. Man ändrade sig, men jag fick ändå byta arbetsplats eftersom 

saken blivit så infekterad.87 

Nära till hands ligger att relatera de önskvärda egenskaperna hos chefen till Bolman & Deals 

magiker som leder med passion och genuinitet snarare än kraft och styrka.88 Å andra sidan 

eftertraktas emellanåt också ett mer kraftfullt ledarskap och tydliga styrkedemonstrationer; i 

hantering av missförhållanden på arbetsplatsen, diskrimineringsärenden exempelvis, 

uttrycker informantgruppen samstämmighet kring att krafttag och hårda nypor behövs.  

                                                           
87 Soldat. 1-5 år i Försvarsmakten.  
88 Bolman & Deal. The Wizard And The Warrior, 92. 
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Just bristen på mod att våga ta i värdegrundsrelaterade problem förefaller vara en 

återkommande orsak till att diskriminering tillåts fortgå och att de som gör fel uppfattas 

komma undan med det.  

Min före detta plutonchef sade rakt ut till mig att han ”har generellt väldigt svårt 

för att arbeta med kvinnor”. Det var mycket ”stumpan” och ”lilla vän” och ”min 

lilla flicka”. Jag kände mig värdelös; han gav uppgifter till killarna men inte till 

mig, han kunde ta med befälslaget på aktiviteter men bjöd inte in mig. Jag mådde 

så dåligt. Då det inte fungerade längre flyttade kompanichefen mig. Inte honom.89  

Faktor två: coacher och mentorer 

Metastudien angav att coacher och mentorer är viktiga för kvinnor i att de inspirerar och 

uppmuntrar till att våga ta steget till något nytt, exempelvis nästa steg i karriären.  

Informantgruppens syn på coacher och mentorer styrker tesen, men gruppen skiljer sig något 

åt mellan anställningskategorierna. Kategorierna soldater och rekryter läser många gånger in 

sin coach och mentor i den närmaste chefen (ofta plutonchefen) och tillskriver därför inte 

coachande någon annan betydelse än ordinarie ledarskap. Viktigt för denna kategori är ändå 

att bli sedd, uppskattad och få beröm för det man gör.  

Inför viktiga vägval och steg i livet och karriären ökar emellertid chefens roll som coach och 

mentor. Att fatta beslut om att söka sig till specialistofficersutbildning är exempel på ett 

sådant steg som kvinnor i kategorin soldater gärna tar först efter att ha uppmärksammats och 

uppmuntrats till det av sin chef. Nu i rollen som coach och mentor.  

Kategorin officerare tillskriver coacher och mentorer större betydelse.  I synnerhet kvinnor i 

chefsbefattning upplever en chefens ensamhet och reflekterar ofta över eller tvivlar på sin 

egen förmåga.  

Jag känner att jag har ett annat ledarskap [än männen] och att det inte är den typen 

av ledaregenskap som gör att man blir utsedd till chef med personalansvar. Jag 

tyckte det var jättejobbigt att lämna in min ansökan till nivåhöjande utbildning och 

tänkte: Varför ska väl jag?90  

                                                           
89 Specialistofficer. 5-10 år i Försvarsmakten. 
90 Officer. 15-20 år i Försvarsmakten. 
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Denna kategori kvinnor understryker värdet av och förtjänsten med mentorer som ser, 

uppmuntrar och peppar; får en att våga ta stegen man annars inte vågat ta.  

Jag tror många tjejer tänker att bara det perfekta är tillräckligt bra och där luras 

man sedan av självkänslan, känner att andra, alltså killarna, nog gör det bättre.91  

Många av de coachande dragen återfinns hos Bolman & Deals magiker men studiens resultat 

knyter också väl an till HR-perspektivet och Maslows behovshierarki. De båda resonerar kring 

det för individen helt vitala i den uppskattning och självkänsla ett coachande ledarskap kan 

förmedla.92  

Faktor tre: jämställdhet och likabehandling   

Jämställdhet och likabehandling framträder som viktigt i källmaterial såväl som för hela 

informantgruppen och kommer på andra plats då de faktorerna skattas. Faktorn framträder 

som något som, om den saknas eller inte fungerar, bidrar till att man överväger att lämna 

Försvarsmakten. Intressant är att synen på vad jämställdhet och likabehandling är för något 

förefaller divergera. I kategorin officerare framställs jämställdhet ofta som fler kvinnor i 

Försvarsmakten och i synnerhet då på framträdande chefsbefattningar. Likabehandling 

beskriver kategorin officerare som att inte hämmas i karriären på grund av sitt kön.  

Jag önskar att samtliga nomineringsnämnder och beslutande organ (som beslutar 

om skolgång och befordran) i sig vore jämställda. Lika tenderar att välja lika, och 

det är svårt för tjejer att komma fram.93 

Föräldraledighet konkurrerar dåligt när man ska bedömas mot killar i en 

nominerings- eller antagningsnämnd.94   

I kategorin soldater framträder bilden av både jämställdhet och likabehandling mer som att 

inte alls uppmärksammas och sticka ut på grund av att man är kvinna, utan enbart för vad man 

presterar.   

Jag tycker inte att man så mycket ska prata om könet kvinna, och gruppen 

kvinnor. Man är soldat i första hand, punkt slut.95 

                                                           
91 Officer. 5-10 år i Försvarsmakten. 
92 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 154. 
93 Officer. 15-20 år i Försvarsmakten. 
94 Officer. 10-15 år i Försvarsmakten. 
95 Soldat. 5-10 år i Försvarsmakten. 
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I denna faktor kan man alltså se ett tydligt mönster där yngre kvinnor resonerar kring 

jämställdhet och likabehandling utifrån ett likhetsperspektiv, och äldre kvinnor gör det utifrån 

ett olikhetsperspektiv.96  

Faktor fyra: personlig materiel och utrustning 

Uniformsfrågan är en symbolfråga som väcker känslor. I källmaterialet återkommer denna 

faktor i flertalet undersökningar. Påfallande många kvinnor i informantgruppen säger sig 

nöjda med befintlig utrustning och materiel och nämner att det ”ju faktiskt blivit bättre med 

åren. – När jag började så [...] så man borde inte klaga på utrustningen idag”. Ofta kommer 

dock samma person på andra tankar en stund in i intervjun och resonerar att det kanske är 

typiskt kvinnligt att tänka att man inte borde klaga trots att somlig utrustning inte alls är 

särskilt bra anpassad till kvinnor. Vissa informanter blir upprörda av frågans själva befintlighet 

och antyder att andra kvinnor som anmärker på utrustningen möjligen egentligen bara skyller 

egna tillkortakommanden på denna. Till syvende och sist kokar denna faktor ner till en 

symbolfråga; de flesta vill leva upp till sin egen sinnebild av hur en militär person ser ut, är 

klädd och för sig. Att behöva bära bylsiga plagg och illasittande persedlar som dessutom 

hämmar prestation och resultat känns löjligt och ovärdigt.  

Jag skulle skapa verkligt funktionella under- och mammakläder, av kvinnor för 

kvinnor. Idag verkar de designas av gubbar som inte vet vad de gör. Seriöst, varför 

måste jag se ut som ett tält bara för att jag är gravid och bär uniform?97 

Det symboliska perspektivet på organisationer fångar denna problematik, om än först efter 

djupare betraktelse. Symboliken i att bära en illa sittande och dysfunktionell uniform blir i sig 

en (anti)symbol för den tillhörighet uniformen egentligen skall symbolisera. Symbolernas 

symbolik, metasymboliken, förvaltas enligt teorin bäst av magikern98 som förstår och 

värdesätter den mening och kultur symboler erbjuder människorna i en organisation.99  

                                                           
96 Weibull. Kvinnobilder i Försvarets rekrytering, 11-12. 
97 Officer. 15-20 år i Försvarsmakten. 
98 Bolman & Deal. The Wizard And The Warrior, 151. 
99 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 297. 



KVINNA eller FÖRSVINNA 

En studie av kvinnors incitament till att stanna i Försvarsmakten 

 
  

38 
 

Faktor fem: tillgängliga befattningar 

Denna faktor uppbär ett starkt symboliskt värde. Det faktum att kvinnor idag kan söka samma 

befattningar som män är symboliskt viktigt ur ett jämställdshetsperspektiv och nästan 

självklart för en yngre generation. Så var det inte förr. Fortfarande hämmas dock många 

kvinnor av att somliga befattningar avkräver sökanden vissa uppmätta fysiologiska mått; 

längd, muskelstyrka etc. Här antager Försvarsmakten ett likhetsperspektiv.  

Kvinnor är välkomna att delta, men man ändrar ogärna på traditioner och ännu 

mindre på fysiska krav, trots att förutsättningarna, i varje fall i sistnämnda 

avseende, utestänger merparten kvinnor.100 

Emellertid förefaller det på bredd känt bland informantgruppens informanter att kvinnor idag 

är välkomna överallt och dessutom eftertraktade, inte minst i Försvarsmaktens kanske mest 

svårtillgängliga och kravställande förband: Särskilda Operationsgruppen. Symbolvärdet i 

gruppens annons är enormt.  

Underrättelseoperatör; befattningen är inriktad mot underrättelseinhämtning och 

är en av befattningarna för kvinnor som vill bli placerade i operativ tjänst. Målet är 

att specialförbanden ska bli ännu bättre på underrättelseinhämtning genom 

kvinnors förmåga och förutsättningar i de olika insatsområdena.101 

En intressant teorikoppling blir här liknelsen mellan specialförband och magikern. Bolman & 

Deal drar paralleller mellan just specialförband och magikern. De liknar specialförband vid 

japanska ninjas och lyfter fram likheter mellan de bådas gestalter och sätt att föra sin strid, 

vars själ de tillskriver magikern.102  

Faktor sex: kvinnor som förebilder  

Denna faktor sammansmälter under intervjuerna ofta med föregående faktor och 

fördelningen av svar blir liknande; yngre kvinnor (soldater och specialistofficerare) tillskriver 

kvinnor som förebilder och mentorer knappt något värde alls, emedan kvinnor med lång 

bakgrund i Försvarsmakten oftare anger att de saknar just kvinnor att se upp till, ta intryck av 

och hämta inspiration ifrån.   

                                                           
100 Weibull. Kvinnobilder i Försvarets rekrytering, 15. 
101 Försvarsmakten. Särskilda operationsgruppen SOG rekryterar. 
102 Bolman & Deal. The Wizard And The Warrior, 167. 
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Jag vet nog ingen kvinna här som ännu varit pluton- eller kompanichef, det hade 

varit så bra att ha någon som redan visat att det är möjligt med kvinnor som chefer 

med personalansvar, att kvinnligt ledarskap också fungerar.103 

De kvinnor som befunnit längre tid i Försvarsmakten uppvisar generellt en högre grad av 

reflektion kring bilden av den militära kvinnan än vad soldater och rekryter gör. Bland de 

senare förekommer några gånger också uppfattningen att kvinnan som kön inte alls bör 

studeras. Frågan förefaller vara laddad och funderingarna kring behovet av kvinnor som 

förebilder divergerar.  

Jag skulle vilja förändra bilden av kvinnan i Försvarsmakten till en mer realistisk 

bild; visualisera och synliggöra henne och visa att hon inte är och ser ut som Lara 

Croft. Man behöver inte vara 180 cm lång och jättemuskulös för att lyckas som 

kvinna. Jag vill få fram fler förebilder för kvinnor i Försvarsmakten. Våga tala om 

vad likabehandling är i praktiken och lyfta fram män som är äkta förebilder på 

området, inte nån general som pratar om jämställdhet bara för att han måste.104 

Ledningssystemchefen brigadgeneral Lena Hallin, omnämns flera gånger under intervjuerna. 

Särskilt gruppen officerare har uppmärksammat den kvinnliga generalen såsom varande en 

stark förebild som visat och visar kvinnor (och män!) att en kvinna kan vara en uppskattad och 

respekterad chef.  

[...] hon liksom visar att en kvinna visst kan vara en uppskattad chef som 

respekteras av alla. Det är skönt och inspirerande. Hon banar vägen liksom. Jag 

önskar att det fanns fler framstående kvinnor att se upp till också.105 

Bolman & Deals teori om symboler stärker och bekräftar officerens reflektioner kring sin 

kvinnliga förebild.  Hon sätter fingret just på vad det symboliska perspektivet utfäster i ett av 

sina grundläggande antaganden:  

Många händelser och processer är av större vikt för det som uttrycks än det som 

produceras. De bildar en kulturell gobeläng av sekulariserade myter, hjältar, 

hjältinnor, ritualer, ceremonier och historier som hjälper människor att finna glädje 

och mening både privat och i arbetslivet.106   

                                                           
103 Officer. 15-20 år i Försvarsmakten. 
104 Officer. 5-10 år i Försvarsmakten. 
105 Officer. 15-20 år i Försvarsmakten.  
106 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 232-233. 
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Faktor sju: förutsättningar för familjebildning  

Denna faktor värderas i studien olika baserat på var i livet den som utfrågas befinner sig. Flera 

av de yngre informanterna (företrädelsevis soldater och rekryter) tillskriver i de öppna 

frågorna kring incitament att stanna eller lämna Försvarsmakten faktorn inget eller lågt värde 

medan de kvinnor som står i anspråk att skaffa, eller redan skaffat barn och familj, oftare talar 

om denna faktor som en absolut förutsättning för att stanna. Faktorn kommer trots denna 

divergens avseende viktning i de öppna frågorna på fjärde plats då den skattas mot övriga 

faktorer i studien. Här sticker ingen särskild grupp ut svarsmässigt.  

Somliga kvinnor antyder en rädsla för att omplaceras och nedgraderas till följd av det faktum 

att de bildat familj.  

För mig är det viktigast att jag kan jobba kvar trots att jag skaffat familj och har 

barn. Att jag inte bara blir dumpad bakom ett skrivbord utan kan fortsätta med 

spännande arbetsuppgifter trots att jag är mamma.107 

Jag skulle skapa en möjlighet till nivåhöjande utbildning på distans, så att karriären 

inte behöver vara över när man skaffar familj. Jag känner bara till två kvinnor som 

är majorer här. Ingen av dem har barn.108 

Förutsättningarna för familjebildning kan sannolikt aldrig bli helt legitima om de inte införlivas 

i organisationens själva grundstruktur. Försvarsmakten har enligt studiens resultat en 

utmaning i att skapa sådana strukturella förutsättningar som gör att målet kan nås; att kvinnor 

och män är verkligt jämställda i fråga om bibehållen karriär och utveckling, visavi 

förutsättningar för familjebildning. Det strukturella perspektivet håller chefen ansvarig för att 

rätt struktur utformas och målen uppnås.109  

Faktor åtta: långsiktighet och planering av karriären 

En av de tre faktorer ur metastudien som hos informantgruppen vägde allra tyngst var att ha 

tydliga och uppsatta mål att arbeta mot och en överskådlighet av de närmaste åren. Så gott 

som alla informanter nämner vid något tillfälle vikten av just karriärplanering. Känslan av att 

bli sedd och hörd och tillsammans med sin chef få utstaka vägen framåt, omnämns 

                                                           
107 Specialistofficer. 5-10 år i Försvarsmakten. 
108 Specialistofficer. 15-20 år i Försvarsmakten. 
109 Bolman & Deal. Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 81-82. 



KVINNA eller FÖRSVINNA 

En studie av kvinnors incitament till att stanna i Försvarsmakten 

 
  

41 
 

återkommande vid intervjuerna. Denna faktor omnämns både som viktig för att man skall vilja 

stanna i Försvarsmakten, och som avgörande för att man slutat i Försvarsmakten.  

När vi kom hem från Afghanistan för andra gången så fanns liksom inget planerat 

vad vi skulle göra. Hade jag vetat att insatsen i Mali skulle komma så hade jag nog 

stannat ett tag till, kanske några år.110 

Det ankommer på cheferna att se och höra sina anställda, men också att äga förmågan att 

införliva dem i framtiden och integrera dem i organisationen. Enär andelen högpresterande 

individer förefaller vara hög i Försvarsmakten ställer det i sig höga krav på organisationens 

förmåga att tillgodose alla behov av utmaning, utvecklig och självförverkligande. Tryggheten i 

sig är, i synnerhet inte bland de yngre informanterna, tillräcklig bevekelsegrund för att stanna 

i Försvarsmakten. Utmaning och självförverkligande står i stället i centrum. Möjligen skulle en 

annan personlighetsprofil bland medarbetarna kunna flytta ner fokus från behovspyramidens 

topp, till en mer basal nivå där planering av långsiktig trygghet vore viktigare än planering av 

långsiktig utmaning.  

Faktor nio: informella nätverk 

I källmaterialet framträder hur de formella nätverken generellt ratas av kvinnor och hur istället 

informella nätverk uppskattas desto mer. 111 Informantgruppen tillskriver emellertid ej heller 

informella nätverk betydelse i någon högre grad. Yngre kvinnor är mer avogt inställda till 

nätverkande än äldre och förefaller stundtals undvika också informella nätverk. Här infinner 

sig dock frågan om det kan vara så att skillnaden mellan formella och informella nätverk är 

diffus, och att informella nätverk därför dras över en kam och ratas i enlighet med formella 

närverk. Vid den inbördes skattningen av de nio faktorerna hamnar nätverken sist.  

Jag skulle undvika att trycka alltför mycket på olikheter mellan kvinnor och män. 

Inte tvinga iväg tjejerna på NOAK-möten och därmed skapa skillnader som kanske 

inte finns.112 

En utmärkande och avvikande grupp är dock kvinnor i chefsbefattning som ofta beskriver en 

känsla av ensamhet och utsatthet, och ett stort behov av andra kvinnor i liknande solitära 

                                                           
110 Soldat. 5-10 år i Försvarsmakten. 
111 Beyond Research. Slutrapport Chefer och jämställdhet, 26. 
112 Soldat. 5-10 år i Försvarsmakten. 
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roller att utbyta tankar och erfarenheter med. Dessa kvinnor talar med värme om 

erfarenheterna och stödet de fått från nätverk; formella såväl som informella, och uppvisar 

vemod över vad de uppfattar som en mycket missuppfattad och snedvriden bild av nätverk 

för kvinnor. Likhets- och olikhetsperspektiven kan åter skönjas då de yngre kvinnorna ogärna 

sticker ut som specifikt kvinnor, emedan kvinnor med lång karriär bakom sig och ofta i 

chefsposition i högre grad reflekterar över styrkan i at vara just kvinna och nyttan av 

olikheterna.  

Utmaning och utveckling  

Fältarbetet indikerar att utmaning och utveckling är drivande faktorer bakom kvinnors 

engagemang i Försvarsmakten. Det som i första hand lockat informantgruppens kvinnor till 

Försvarsmakten är just utmaningen. 28 av 30 informanter (93 %) hamnar utifrån sina svar i en 

kategori som i Försvarsmaktens egna undersökningar benämns prestationsinriktade.113 Vid 

studium av människor ur perspektivet presumtiv målgrupp för bland annat rekrytering till 

Försvarsmakten fann man att fyra typer av personlighetsprofiler utkristalliserade sig avseende 

drivkrafter och incitament. Kategorin prestationsinriktade individer var en av dessa. 114 

 Spänningssökaren 

 Den samhällsengagerade 

 Den rotlöse 

 Den prestationsinriktade 

 

Man fann att respektive personlighetsprofil drivs av sina egna incitament och krafter och 

intressant för detta arbete är att kvinnor befanns överrepresenterade i kategorin 

prestationsinriktade individer. 115 Vid en undersökning av rekryteringsbas och rekrytering till 

officersutbildning framträdde ett liknande mönster där kategorin prestationsinriktade 

individer dominerade bland de kvinnor som sökt sig till och påbörjat 

Specialistofficersprogrammet.116 Sammantaget förefaller i källmaterialet utmaning och 

utveckling vara starka drivkrafter bakom vad som får kvinnor att söka sig till och vilja stanna i 

Försvarsmakten. Detta visade sig under fältarbetsfasen korrelera mycket väl med 

                                                           
 
114 Augur. Hur ska Försvarsmakten attrahera morgondagens anställda? Stockholm: Försvarsmakten, 19. 
115 Ibid, 35. 
116 Beyond Research. Officer, samlad analys från tre undersökningar, 29. 
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informantgruppen vars svar kring personliga incitament att söka sig till Försvarsmakten i 

mycket hög grad markerade tillhörighet till kategorin prestationsinriktade individer. 

Prestationsinriktade individer vill  - Vara duktiga 
- Sticka ut 
- Få bekräftelse 
- Utmanas 
- Utvecklas och skaffa nya erfarenheter 
- Skaffa meriter 

Utmaning förefaller hos informantgruppen vara en förutsättning för att ens överväga 

engagemang i Försvarsmakten. Variationen i vardagen och arbetsuppgifterna, samt möjlighet 

att i och med detta utvecklas som person är ett vanligt svar på frågan om vad man uppskattar 

mest med Försvarsmakten. Också på frågan vad informanterna uppskattar minst med 

Försvarsmakten kommer utveckling och variation upp; nu som negativa faktorer då utveckling 

och variation uteblivit. Man vet vad man är frustrerad över och dominerande är en 

kombination av tungrodd byråkrati, administration och bristande resurser samt känslan av att 

göra meningslösa saker eftersom resurserna inte medger huvudtjänst. Lönen nämns också 

frekvent. Kategorin officerare nämner systemadministration som frustrerande och kategorin 

soldater anger inventering, och generellt ”onödiga uppgifter”. Samtliga informanter ur 

kategorin soldater som slutat i Försvarsmakten angav att det var specifikt bristen på personlig 

utveckling som orsakat detta varpå beslutet att lämna Försvarsmakten kommit krypande då 

alternativet att studera till officer ej lockat. Avseende de officerare som slutat är orsaken 

liknande; man har stannat i utvecklingen. Här upplevs det bero i första hand på kön och 

könsroll; föräldraledighetsuttag och anpassning till familjeliv har inte mottagits väl på 

arbetsplatsen och man upplever sig inte kunnat konkurrera om utvecklande befattningar och 

utbildningar. Intressant i sammanhanget är att i stort sett samtliga i informantgruppen anger 

utmaning som vad som lockade dem till Försvarsmakten. När kategorierna soldater och 

rekryter talar om vad som håller dem kvar i Försvarsmakten är det fortfarande utmaningen 

som drar, men då kategorin officerare (även soldater och specialistofficerare med många år i 

Försvarsmakten) talar om incitament att stanna så har utmaning bytts till utveckling. Båda 

begreppen skulle utifrån Maslows behovsteori hamna högt upp i pyramiden, men 

etymologiskt och språkligt samt baserat på innehållet i intervjusvaren förefaller utmaning 

befinna sig ett stycke högre upp i självförverkligandet än utveckling.  
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7. Slutsatser 

7.1. Utmaning lockar, trygghet och utveckling behåller  

Arbetets första delfrågeställning; Vad utmärker kvinnors incitament att söka sig till 

Försvarsmakten? besvaras tydligt. Det är utmaningen som lockar och förmår många kvinnor 

att söka sig till Försvarsmakten. Utmaningen förefaller också vara den starkaste drivkraften 

att stanna i Försvarsmakten, men inte hur länge som helst. Någonstans längs vägen får 

behovet av utmaning konkurrens av ett behov av trygghet. Skillnaden finns inte mellan 

anställningskategorierna i sig eller i någon viss grad, ålder eller erfarenhet. Skillnaden sitter 

snarare i vilken livssituation individen befinner sig i. Det vore frestande att ange att det är 

tiden för familjebildningen som utgör denna brytpunkt, men en sådan slutsats skulle kräva 

ytterligare forskning som dessutom inkluderar män och deras eventuella brytpunkter i livet. 

Oaktat vad brytpunkten beror på tycks behovet av utmaning övergå i ett behov av kombinerad 

utveckling och trygghet. Personen lämnar för den skull inte kategorin prestationsinriktade 

individer. Individens syn på utmaning transformeras snarare med tiden till ett ökat behov att 

utveckla sig. 

7.2. Tre faktorer framför andra påverkar kvinnors incitament 

Arbetets andra och tredje delfrågeställning; vad utmärker kvinnors incitament att stanna 

respektive skäl till att sluta i Försvarsmakten? besvaras såtillvida att det handlar om särskilda 

faktorer som påverkar dessa incitament. Ofta är det en och samma faktor som är av betydelse 

för incitament både att stanna och/eller lämna Försvarsmakten. Om faktorn är positiv bidrager 

den till att man stannar, om faktorn är negativ bidrager den på motsatt vis till att sluta.  

Av de nio faktorer som undersökningen funnit särskilt påverka kvinnors incitament att stanna 

eller sluta, framträder tre påtagligt framför andra:  

Relationen till närmsta chef 

En jämställd och likabehandlande arbetsplats 

Långsiktighet och planering av karriären 
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7.3. Vägen framåt – mycket handlar om cheferna 

Arbetets avslutande delfrågeställning hur kan kvinnors incitament [...] påverkas? besvaras 

genom en djupare återkoppling till respektive delslutsats:   

Rekrytera inte enbart prestationsinriktade 

Försvarsmakten torde analysera om det är specifikt prestationsinriktade individer som man 

vill locka och rekrytera. Knappast alla soldatbefattningar kan i långa loppet bjuda soldaten 

utmaning i någon större omfattning. Åtminstone inte i tillräcklig grad för de 

prestationsinriktade. Genom att attrahera och rekrytera fler kvinnor ur kategorin som 

benämns rotlösa individer skulle bilden förändras. Denna kategori människor söker enligt 

Försvarsmaktens studier i första hand något annat än utmaning och personlig utveckling. 117  

Den rotlöse söker -Sammanhang 
  -Mål och struktur 
  -Sysselsättning/lön 
  -Ett enkelt liv 
  -Gemenskap  

 

Genom att kommunicera sådana drivkrafter tydligare i rekryteringssammanhang kunde 

urvalet sökande kvinnor bli större och befattningar tillsättas mer utifrån individens lämplighet 

än baserat på kön. Tryggheten med fast anställning, lön varje månad och goda förutsättningar 

för familjebildning tidigt i livet skulle kunna vara ledord i en sådan vinkling av nuvarande 

rekrytering.  

Jag skulle satsa på att rekrytera tjejer som verkligen vill vara kvar länge. Jag skulle 

göra mindre reklam för civilt meritvärde eftersom det lockar tjejer som främst vill 

ha en merit i sitt cv.118 

Kvalitetssäkra närmsta chef 

Chefer måste vara professionella och agera föredömligt. De måste se och uppmärksamma sin 

underlydande personal och de måste våga ta i konflikter, hantera problem och stå upp för 

konkret likabehandling av alla underlydande. Chefer måste också ha tillräcklig personlig 

                                                           
117 Augur. Hur ska Försvarsmakten attrahera morgondagens anställda?, 30. 
118 Soldat. 1-5 år i Försvarsmakten. 
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mognad och utbildning för att vilja och kunna förstå betydelsen av Försvarsmaktens 

värdegrund och de måste vilja och kunna se och förstå sina underlydande.  

Det finns en underliggande hånfull och raljant attityd till värdegrundsfrågorna hos 

många chefer -och om inte cheferna tror på det så gör ingen det.119 

Studien pekar på att denna faktor inbegriper flertalet av övriga faktorer och utpekar således 

rekrytering av, och uttagning/utbildning till chefer som ett av de allra mest centrala områdena 

vad avser att bättre behålla kvinnor.  

En jämställd och likabehandlande arbetsplats 

I studien framkommer tendensen att vad yngre kvinnor, företrädelsevis soldater på 

plutonsnivån, mest uppskattar med jämställdhet och likabehandling är anonymiteten den 

erbjuder. Att sticka ut som specifikt könet kvinna skrämmer mer än det lockar. Av denna 

anledning infinner sig stundtals ett avogt, närmast aggressivt motstånd mot formella och 

påtvingade nätverk för kvinnor. Denna grupp kvinnors incitament bör betraktas ur ett 

likhetsperspektiv.  

Studien antyder också att kvinnor med längre livserfarenhet, chefsbefattning och/eller familj 

mer slår an på olikheter och i högre önskar grad bli sedda och uppskattade för vad just de 

representerar. De förefaller se det kvinnliga som en potentiell styrka i Försvarsmakten men 

hyser också tvivel kring om denna styrka verkligen ryms och uppskattas. Denna grupp kvinnors 

incitament att stanna i Försvarsmakten bör betraktas ur ett olikhetsperspektiv.  

I enlighet med föregående faktor ankommer också denna faktor i hög grad på chefer och deras 

förmåga att se och förstå sina underlydande. Utbildningsnivå och personlig mognad är vitala 

faktorer för att chefer skall kunna, våga och vilja hantera sådan kunskap.  

Jämställda nomineringsnämnder i syfte att främja jämställda nomineringar och nivåhöjande 

utbildning på distans i syfte att underlätta familjebildning och karriär är två konkreta förslag 

på jämställdhetsintegrering som framkommit under arbetets gång.   

                                                           
119 Soldat. 5-10 år i Försvarsmakten. 
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Långsiktighet och planering av karriären 

Att veta vart man är på väg är en viktig del i att känna sig sedd, behövd och uppleva 

uppskattning för den man är och det man gör. Studien visar att många kvinnor behöver veta 

vilka vägar som står dem till buds (redan från rekrytering/grundutbildning och vidare i 

karriären) och de behöver känna att den personliga utvecklingen är integrerad i och verkligen 

realiseras i anställningen i Försvarsmakten. Personal och medarbetare i allmänhet, och 

prestationsinriktade kvinnor i synnerhet, behöver mening och mål för att vilja stanna.   

Jag hade stannat om jag haft en långsiktig karriärplan som faktiskt fungerat. Om 

jag känt att det verkligen fanns en plan för mig. Femårsplanerna blir i regel aldrig 

realiserade utan är ofta kortsiktiga lösningar för att stilla oron.120 

Denna faktor ankommer i hög grad på föregående; om chefers förmåga att se och förstå sina 

underlydande, men också på rent strukturella betingelser som reell möjlighet för chefer att 

faktiskt skapa framförhållning och kunna genomföra långsiktig planering med sin personal.  

  

                                                           
120 Officer. 10-15 år i Försvarsmakten. 
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8. Diskussion  

Lika eller olika? 

Skillnader mellan könen är en omtvistad fråga. Det könsneutrala likhetsperspektivet antyder 

att inga skillnader utöver de fysiologiska finns; det handlar om social konstruktion. 

Olikhetsperspektivet anger tvärtom hur just skillnaderna är det väsentliga och kan utgöra både 

styrkor och svagheter. Postmodern feminism ifrågasätter könsbegreppen och introducerar 

genus i diskursen.  

Somliga skillnader i incitament att tjänstgöra i Försvarsmakten kan tvivelsutan tillskrivas 

fysiologiska egenskaper, det är svårt att köra ett JAS eller stridsvagn om armarna inte når till 

styrdonet.  Andra åter kan säkerligen tillskrivas sociala spekulationer kring vad som är manligt 

och kvinnligt. Emellertid, åberopar Försvarsmakten stundtals själv just de skillnader den 

annars är så rädd för att prata om.  

Särskilda Operationsgruppens annons antager ett uppenbart olikhetsperspektiv då den vädjar 

om och slår an på kvinnliga förmågor och förutsättningar som, om de kommer förbandet till 

gagn, kommer att göra det ännu bättre på underrättelseinhämtning.  

Kvinnor har enligt denna uppfattning något unikt att tillföra, och det är denna 

kompetens som är ett av skälen till att man vill få in fler kvinnor.121 

I detta arbete antyder intervjuerna med informantgruppen att uppenbara likhetsperspektiv 

såväl som lika uppenbara olikhetsperspektiv förekommer bland betraktelserna av kvinnans 

plats i Försvarsmakten. Den enda skiljelinje som kan skönjas i arbetets analys är att yngre 

kvinnor, ofta utan egen familj och ännu på väg mot ett mål någonstans (vanligen utanför 

Försvarsmakten) tenderar att föredra likhetsperspektivet. Kvinnor som levt längre, ofta skaffat 

egen familj och med många år bakom sig i Försvarsmakten, företrädelsevis i chefspositioner, 

tenderar att slå an ett olikhetsperspektiv.  

[…] som fänrik kände jag mig i första hand som instruktör och i andra hand som 

kvinna, men nuförtiden känner jag mig alltmer olik mina manliga kollegor. Jag 

känner att jag har ett annat ledarskap […]122  

                                                           
121 Weibull. Kvinnobilder i Försvarets rekrytering, 16. 
122 Officer. 15-20 år i Försvarsmakten. 
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Frida Linehagen, som i sin sociologiuppsats Om att (inte) passa in123 intervjuat ett antal 

kvinnliga officerare, ingen med färre än åtta år i Försvarsmakten, drar liknande slutsatser. 

Linehagen finner att kvinnor med lång erfarenhet av Försvarsmakten med tiden anpassat sig 

till en manlig norm och lärt sig använda styrkan i just olikheterna.  

Gemensamt för dem var att de genom åren ändrat sitt sätt att hantera den 

manliga norm som är tydlig inom Försvarsmakten och på så sätt påverkat 

maktförhållandet som därför, skiftat i sin karaktär. [...] En balans där officerarna 

[kvinnorna] funnit fördelar med rollen som outsider och lärt sig att använda dem 

på ett ekonomiskt sätt för att nå framgång i den manliga normen och bland de 

etablerade i organisationen.124  

Det förefaller sig vara som så att de etablerade [männen] och de etablerade 

outsiderna [kvinnorna] har synergieffekter på flera plan, både individuellt för varje 

person och organisatoriskt för Försvarsmakten.125 

Många förefaller överens om att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Det som skiljer 

svaren åt är huruvida dessa skillnader är viktiga eller ej för Försvarsmakten. Om förekomsten 

av sådana uppfattningar är följden av en djupt rotad social konstruktion eller ej får vara osagt.  

Ett förändrat sug efter utmaning 

Uppenbart är att utmaningen är vad som lockar en lejonpart av de kvinnor som söker sig till 

Försvarsmakten. Utmaning får sägas höra hemma högst upp i Maslows behovspyramid, 

tillsammans med andra självförverkligande faktorer. Kategorin prestationsinriktade individer 

förefaller ha klättrat upp dit, till pyramidens topp. Att de prestationsinriktade individerna 

befinner sig där skulle kunna tolkas som att de upplever sina övriga behov i livet 

tillfredsställda; de har mat och vatten, trygghet och gemenskap och uppskattning. De har 

nästan bara sig själv att tänka på och ta ansvar för. Återstår självförverkligandet; utmaningarna 

som sätter krydda på tillvaron.  

I den (topp)positionen söker sig den prestationsinriktade kvinnan så till Försvarsmakten. Här 

vill hon möta utmaningarna, sticka ut, lyckas och utvecklas vilket hon ofta gör. Gör hon det 

inte så stannar hon inte i Försvarsmakten, för då lockar den inte längre.  

                                                           
123 Linehagen, Frida. Om att (inte) passa in. Kalmar-Växjö: Linnéuniversitetet. 2016.  
124 Ibid, 32 
125 Ibid, 32 
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De kvinnor i föreliggande studie som stannat länge i Försvarsmakten har mycket riktigt 

utvecklats, fått mer ansvar och mött nya utmaningar i både liv och karriär. Informantgruppen 

anger allt ifrån utbildningar och kurser, utlandstjänst, nya eller spännande befattningar eller 

chefsroller med personalansvar, till nya betingelser också i privatlivet. Många berättar om hur 

de funnit en partner, har skaffat hus och/eller barn, eller på annat vis slagit rot i livet.  

Studiens resultat pekar på att föräldraskap och chefskap eller ansvarsfyllda befattningar i 

allmänhet förefaller ha mycket gemensamt i just ansvarsbördan, och med den över axlarna 

verkar något hända på behovspyramidens topp. Det blir trångt och ostadigt och 

självförverkligandet får inte lika mycket utrymme. Behovet av trygghet och gemenskap gör sig 

påmint. Det märktes inte särskilt starkt så länge det gick att fokusera på sig själv och vägen 

framåt, uppåt. Men med tungt ansvar, ofta för andras väl och ve, kanske många underställda 

eller ett litet barn, blir det så mycket mer kännbart. Informantgruppens kvinnor är fortfarande 

prestationsinriktade och behöver utmanas och utvecklas, men med alltmer ansvarsbörda över 

axlarna känner flera nu tydligt att trygghet i anställning och gemenskap med andra bidrar till 

att förstärka och förbättra pyramidens bas. Suget efter utmaning har inte försvunnit, men det 

har förändrats.  

Avslutning 

Diskussionen om likheter, olikheter, livsbetingelser och behov pekar otvetydigt tillbaks på de 

nio faktorerna som studien identifierat som framträdande för kvinnors incitament att stanna 

i eller lämna Försvarsmakten. I synnerhet på den starkast framträdande faktorn; relationen till 

närmsta chef. Dagens och morgondagens chefer måste veta mycket om både lik- och olikheter 

liksom de måste kunna och vilja växla perspektiv och betraktelsesätt inom ramen för sitt eget 

ledar- och chefskap.  

Vad avser frågan om prestationsinriktade eller rotlösa individer bör utgöra rekryteringsbas för 

Försvarsmakten återstår vidare analys. Tyvärr säger kanske redan benämningen på dessa 

individer; rotlösa, något om rådande förhållningssätt till dem. Måhända är det dags att 

omvärdera denna kategori medarbetare, lyfta fram dem, värdesätta dem och börja benämna 

dem trotjänare. 
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8.1. Vidare forskning 

Nya tider, nytt ledarskap? 

Med en värnpliktskull bestående av en majoritet män i 18-20 årsåldern krävdes och 

utvecklades en särskild form av ledarskap. Truppcharm som det kallas, bestod hårt beskrivet i 

att officeren med ett fast och säkert uppträdande kryddat med en uppsjö av kraftuttryck; 

sittkissare, grisfingrar osv. ”charmade” sitt manskap. En skicklig truppofficer kunde straffa 

truppen för olydnad eller misslyckande på ett sådant vis att det likväl älskades av soldaterna 

och kallades belöning.   

Idag är situationen en annan. Ingen är tvingad till Försvarsmakten och de som söker sig dit är 

väl motiverade att vilja lösa sin uppgifter. Med större mångfald och en allt jämnare 

könsfördelning infinner sig förhoppningsvis andra och mer moderna normer än en som mäter 

framgång endast i råstyrka och stridsvrål. Sakta men säkert tvinar de gamla kraftuttrycken och 

glöms bort. I morgondagens Försvarsmakt krävs sannolikt en helt ny form av ledarskap. Frågan 

är om Försvarsmakten ännu riktigt landat i vilket och vad ledarskap som passar den nya tiden. 

En specialistofficer bland informanterna drar sig till minnes sin vinterutbildning i Arvidsjaur 

där plutonchefen en dag i trettio graders kyla genomförde obligatorisk utbildning i hur det är 

att uträtta sina behov sittandes i snön. Ingen kadett hade under det aktuella dygnet tillåtelse 

att kissa annat än sittande på huk och syftet var berättar hon;   

[...] att hjälpa alla få upp ögonen och inse hur jävla krångligt det faktiskt kan vara 

att få av sig stridsutrustningen och alla lager kläder och sedan sätta sig där med 

vapnet, på huk i meterdjup snö och försöka skynda sig. Det tar lång tid, och man 

måste uppleva det själv för att förstå.126  

Enligt specialistofficeren emottogs undervisningsmomentet mycket väl av eleverna och ingen 

hade efteråt några starkare åsikter kring hur lång tid det rimligtvis kan tänkas ta att utföra sina 

behov i samband med vinterstrid. Måhända en ansats till värdegrundsintegrering i praktiken, 

i form av upplevelsebaserad trupputbildning. 

 

                                                           
126 Specialistofficer. 5-10 år i Försvarsmakten.  
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Kvinnligt ledarskap – finns det och vad är det? 

En av studiens informanter, en officer och kvinna med många år av erfarenhet i 

Försvarsmakten, reflekterade i samband med intervjun högt kring sitt ledarskap och satte 

ovetande om det fingret på vad som skulle komma att bli detta arbetes kvarhängande fråga.  

Hon är chef med personalansvar och känner sig stundtals mycket ensam i den rollen. I sina 

funderingar kring eget ledarskap visavi andras anförde hon följande:  

Jag känner att jag har ett annat ledarskap [än männen] och att det inte är den typen 

av ledaregenskap som gör att man blir utsedd till chef med personalansvar. Det 

hade varit så bra att ha någon som redan visat att det är möjligt med kvinnor som 

chefer med personalansvar, att kvinnligt ledarskap också fungerar.127 

Teoribildningen på området är inte dignande, det är däremot åsikterna. Vissa av kvinnorna i 

studien menar å ena sidan att de representerar kvinnligt ledarskap, kvinnliga ledarstilar och 

att ett särskilt ledarskap behövs för att nå fram till dagens och morgondagens mer jämlikt 

sammansatta truppskaror. Andra aktörer i åsiktsflödet deklarerar en helt avvikande bild. 

Det finns inte utrymme för kvinnor att hitta en individuell ledarstil inom 

Försvarsmakten. För att klara sig och avancera i en mansdominerad kultur formas 

kvinnorna redan från start till att utöva en manlig ledarskapsstil, som sedan 

upplevs vara för manlig och hård.128  

Samma attribut och egenskaper som upplevs positiva hos en manlig chef upplevs 

negativa hos en kvinnlig chef. Tydlig, rak och bestämd är egenskaper som upplevs 

positiva hos en manlig ledare, men hos en kvinna negativa.129 

Att titta på manligt och kvinnligt ledarskap är inte intressant. Det är 

organisationens kön, inte individens kön, som är viktigt att studera.130 

 

Huruvida kvinnligt ledarskap existerar, vad det i så fall är och hur det fungerar, bäst tillämpas 

och lärs ut, det utgör forskningsfrågor för nästa forskningsprojekt.  

  

                                                           
127 Officer. 15-20 år i Försvarsmakten. 
128 Beyond Research. Chefer och jämställdhet, 43. 
129 Ibid, 43. 
130 Chef.se. Kvinnligt ledarskap. http://www.chef.se/nej-kvinnligt-ledarskap-finns-inte/ (hämtad 2016-06-06) 
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