
 

 

 

Självständigt arbete (15 hp) 

Författare  Program/Kurs 

1. Serg. Sebastian Holmqvist OP 13-16/SA 

Handledare Beteckning Kurskod 

Dr. Sofia Ledberg  1OP303 

 
YOU CAN BE MY WING[WO]MAN ANY TIME – SO WHY AREN’T YOU? 

En diskursanalytisk studie av Försvarsmaktens pilotrekrytering ur ett genusperspektiv. 
 
ABSTRACT: 
The issue of underrepresentation of women in male-dominated or so called non-traditional 
occupations is common in both military organisations and society in general. An example of 
this is the low number of female pilots in the Swedish Armed Forces. Previous studies have 
shown that the issue of underrepresentation of women, amongst other things, lies within 
women’s willingness to apply. Similar studies focusing on recruitment material suggest that 
military organisations employ different forms of masculinity in their recruiting strategies. 
However, what previous studies have not explored is the connection between masculine 
recruitment material and the will to apply. The purpose of this thesis is therefore to study 
this connection through a discourse analysis of the Swedish Armed Forces’ recruitment 
material for pilots from a gender perspective. The analysis reveals that the material 
implicitly conveys a masculine discourse with focus on challenges, missions and progress, 
almost exclusively within a flying context. This discourse in relation to feminine traits and 
values may therefore be a reason why many women do not apply to become pilots.  
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1. Inledning 

1.1 Problemområde 

År 1989 fick kvinnor formellt tillträde till Försvarsmaktens två sista befattningar som 

till dess enbart varit tillgängliga för män, nämligen stridspilot och ubåtstjänst.1 

Stridspilotbefattningen har alltså varit öppen för kvinnor i 27 år, men någon markant 

ökning av kvinnliga piloter har inte skett. Enligt ett nummer av Försvarsmaktens 

personaltidning, Försvarets Forum, från år 2012 har Sverige endast haft en kvinnlig 

stridspilot någonsin.2 Dessutom har i nuläget Försvarsmakten enligt myndighetens 

personalstab inte en enda färdigutbildad kvinnlig pilot i aktiv flygtjänst.3 Även i 

Försvarsmakten som helhet visar sig detta problem. Myndigheten hade år 2015 totalt 13 

procent anställda kvinnor i hela organisationen och mer specifikt 11 procent kvinnliga 

soldater och endast 6 procent kvinnliga yrkesofficerare.4  

 

Det är emellertid inte bara Försvarsmakten som har dessa problem. I övriga världen 

bedöms kvinnor utgöra mindre än sex procent av alla piloter och ungefär tre procent av 

all militär personal.5  

 

Underrepresentation av kvinnor är dock inte specifikt för varken militära organisationer 

eller flygverksamhet. I en rapport från Förenta Nationerna från år 2015 nämns yrken 

som maskinoperatör, montör och hantverkare som exempel på yrken där kvinnor är 

kraftigt underrepresenterade.6 Gällande Sverige så hade enligt Statistiska Centralbyrån 

endast 3 av landets 30 största yrken jämn könsfördelning (40-60 procent av vartdera 

könet) i den senaste statistiken (år 2013). Vidare hade de mest kvinnodominerade 

yrkena en fördelning på 97 procent kvinnor och 3 procent män, medan de mest 

                                                        

1 Sundevall, Fia. 2011. Det sista manliga yrkesmonopolet. Genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989. 
Stockholm: Makadam, s. 220. 
2 Bax, Mats. 2012. ”Luften är stor nog för fler som Anna.” Försvarets Forum, 2012:3, ss. 12-13, s. 12.  
3 LEDS PERS PLAN. Högkvarteret, Försvarsmakten. Mailkontakt 2016-05-18. 
4 FM 2015-14703:2. 2015. Försvarsmaktens årsredovisning 2015, Bilaga 2, s. 40. 
5 Goldstein, Joshua. 2001. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. Cambridge: 
Cambridge University Press, s. 10; Bridges, Donna, Neal-Smith, Jane och Mills, Albert J. 2014. 
“Introduction.” I Bridges, Donna, Neal-Smith, Jane och Mills, Albert J (red.), Absent Aviators: Gender Issues 
in Aviation. Farnham: Ashgate Publishing Limited, ss. 1-12, s. 2. 
6 Department of Economic and Social Affairs. 2015. The World’s Women 2015: Trends and Statistics. New 
York: United Nations, s. 100.   
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mansdominerade yrkena bestod av 1 procent kvinnor och 99 procent män.7 Problemet 

med underrepresentation av kvinnor är alltså vanligt både civilt och militärt samt både i 

Sverige och övriga världen. 

 

I Försvarsmaktens fall finns emellertid en officiellt uttryckt önskan om att ändra på 

denna situation. I ett styrdokument för jämställdhet från år 2012 uttrycks att 

myndigheten aktivt verkar för att både män och kvinnor skall finnas på alla befattningar 

och nivåer i syfte att skapa en mer effektiv organisation som dessutom speglar 

samhället.8 För att uppnå detta urskiljs två fokusområden, rekrytering samt behållande 

av personal. Kopplat till dessa två områden uttrycker Försvarsmakten dels att det 

behövs fler kvinnor som ansöker och dels att de kvinnor som redan är anställda ägnas 

särskild uppmärksamhet. En ökad andel kvinnor anses vidare medföra en större 

kompetensbas, öka organisationens attraktionskraft samt ge en ökad operativ förmåga.9 

 

Nuvarande situation är alltså som tidigare nämnts att kvinnor är kraftigt 

underrepresenterade i Försvarsmakten. Situationen blir dock ett uttalat problem först 

när den relateras till att myndigheten vill ändra på denna underrepresentation men inte 

lyckas. Problemet är således att Försvarsmakten vill öka antalet kvinnliga anställda, 

samtidigt som kvinnorna själva inte verkar intresserade. 

 

Denna uppsats vill sammanfattningsvis bidra till en förståelse kring kvinnlig 

underrepresentation i yrkeslivet och som exempel på detta omfattande och 

komplicerade problem så undersöks Försvarsmaktens pilotbefattning. Hur kommer det 

sig att kvinnor är underrepresenterade i Försvarsmakten trots myndighetens ambition? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Richard Anker som bedriver forskning inom mansdominerade (även kallade icke-

traditionella) yrken menar att det finns två områden som förklarar yrkessegregation 

                                                        

7 Statistiska centralbyrån. 2013. De 30 största yrkena 2013. Hämtad 2016-04-25 från Statistiska 
centralbyrån: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Fordjupningar/I-och-
utanfor-arbetskraften/Den-konssegregerade-arbetsmarknaden/De-30-storsta-yrkena-2013/. 
8 FM 16 100:54891. 2012. Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014, Bilaga 
1, s. 2, 8. 
9 FM2015-1597:2. 2015. Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015, Bilaga 1, s. 46-48. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Fordjupningar/I-och-utanfor-arbetskraften/Den-konssegregerade-arbetsmarknaden/De-30-storsta-yrkena-2013/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Fordjupningar/I-och-utanfor-arbetskraften/Den-konssegregerade-arbetsmarknaden/De-30-storsta-yrkena-2013/


Sebastian Holmqvist 01JUN16 1OP303 

Sida 6 av 44 

baserat på kön. Det ena är labour supply och det andra är labour demand. Labour supply 

kretsar kring faktorer om varför kvinnor föredrar vissa yrkestyper, exempelvis på grund 

av att de är lämpliga att kombinera med föräldraskap. Labour demand fokuserar på 

förklaringar kring varför arbetsgivare föredrar att anställa kvinnor för vissa yrkestyper 

och varför kvinnor och män har olika karriärmöjligheter inom samma yrke.10 

 

Vidare forskning delar in de påverkande faktorerna i två liknande områden, 

individual/choice och constraints/barrier. Individual/choice behandlar varför kvinnor är 

ovilliga att välja ett yrke medan constraints/barrier utgår från hur arbetsplatsens 

medvetna eller omedvetna sociala utformning gör att yrket blir en ohållbar karriär för 

kvinnor.11  

 

Båda teorierna ovan menar alltså att ena halvan av problemet är att individuella 

faktorer gör att kvinnor inte självmant söker (individual/choice eller labour supply), och 

andra halvan att utformningen av arbetsplatser gör att kvinnor inte vill vara kvar 

(constraints/barrier eller labour demand). Dessa områden går vidare att koppla till 

Försvarsmaktens fokusområden, att rekrytera och behålla personal. I nuläget finns det 

som tidigare nämnts nästan ingen kvinnlig pilot att behålla och rekrytering är därmed 

det första steget som gör att behållandet av kvinnor kan bli aktuellt. Därför är området 

individual/choice mest relevant för denna undersökning. 

 

En forskare som är verksam inom detta område är Deanne Gibbon som genom 

intervjustudier har undersökt både varför vissa kvinnor ansöker till pilotyrket och 

varför majoriteten inte gör det. Hon tar upp bland annat barndomsdrömmar, kontakt 

med flygverksamhet, stöd utifrån samt personlighetsdrag som avgörande faktorer för 

att kvinnor skall vilja bli piloter.12 Dessa faktorer betonar även Jane Neal-Smith i sin 

                                                        

10 Anker, Richard. 2001. “Theories of Occupational Segregation by Sex: An Overview.” I Loutfi, Martha 
Fetherolf (red.), Women, gender and work: What is equality and how do we get there?. Genève: 
International Labour Office, ss. 129-155, s. 130. 
11 Bridges, Neal-Smith och Mills, 2014, s. 5-6. 
12 Gibbon, Deanne. 2014a. “Difficult, Dangerous, Not a Job for Girls: Factors Impacting Women and Girls’ 
Orientation Towards Pilot Careers.” I Bridges, Donna, Neal-Smith, Jane och Mills, Albert J. (red.), Absent 
Aviators: Gender Issues in Aviation. Farnham: Ashgate Publishing Limited, ss. 43-72, s. 48-55. 
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forskning men identifierar också kvinnliga förebilder som en faktor.13 Anderson och 

Pucel förstärker tidigare forskares bild men framhäver en kontrasterande faktor, 

nämligen vikten av mentorer och förebilder av motsatt kön.14 Sammanfattningsvis så 

har Germain et al. kommit fram till att uppmuntran från bägge könen har en stor 

påverkan på valet att bli pilot, men att den från män väger tyngst.15  

 

Anledningar till att kvinnor inte söker sig till pilotyrket sammanfattar Gibbon till 

uppfattningar om att det är svårt, farligt och inte ett yrke för kvinnor.16 Någon djupare 

diskussion om vad dessa uppfattningar kan bero på tas dock inte upp, varken av Gibbon 

eller av övriga nämnda forskare. Detta är även något som Gibbon får kritik för, då det 

anses att hennes undersökning hade gynnats av en bredare teoretisk grund och en 

större omfattning samt att det lilla urvalet av kvinnliga piloter som finns skapar både ett 

praktiskt och metodologiskt problem.17 

 

En faktor som däremot anses ha stor påverkan både negativt och positivt är rekrytering. 

Davey och Davidson menar exempelvis att organisationer måste bedriva rekrytering på 

ett sätt som lockar kvinnor och på platser där kvinnor vistas.18 Denna slutsats drar 

också Neal-Smith och Gibbon i deras respektive forskning, men ingen av dessa studerar 

rekrytering på ett djupare plan.19 

 

                                                        

13 Neal-Smith, Jane. 2014. “Flying through Barriers: Identifying Issues for Female Airline Pilots.” I Bridges, 
Donna, Neal-Smith, Jane och Mills, Albert J. (red.), Absent Aviators: Gender Issues in Aviation. Farnham: 
Ashgate Publishing Limited, ss. 187-207, s. 193-194. 
14 Anderson, Steven L. och Pucel, David J. 2003. ”An Investigation Into Factors Influencing Men and 
Women in Becoming Professional Pilots.” Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 12:3, Spring 
2003, ss. 31-42, s. 38. 
15 Germain, Marie-Line, Herzog Ronan, Mary Jean och Rafferty Hamilton, Penny. 2012. “Women employed 
in male-dominated industries: lessons learned from female aircraft pilots, pilots-in-training and mixed-
gender flight instructors.” Human Resource Development International, 15:4, September 2012, ss. 435-353, 
s. 441. 
16 Gibbon, 2014a, s. 58-65. 
17 Martinussen, Monica. 2015. ”Why don’t Women Fly?” Aviation Psychology and Applied Human Factors, 
5:1, ss. 62-63, s. 63. 
18 Davey, Caroline L. och Davidson, Marilyn J. 2000. “The Right of Passage? The Experiences of Female 
Pilots in Commercial Aviation.” Feminism & Psychology, 10:2, May 2000, ss. 195-225, s. 220. 
19 Neal-Smith, 2014, s. 202; Gibbon, Deanne. 2014b. “Leaving Gender ’In’: The Royal Australian Air Force’s 
Project to Increase the Representation of Female Pilots.” I Bridges, Donna, Neal-Smith, Jane och Mills, 
Albert J. (red.), Absent Aviators: Gender Issues in Aviation. Farnham: Ashgate Publishing Limited, ss. 287-
312, s. 290. 
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Detta gör emellertid Melissa Brown som menar att rekrytering är ett av militära 

organisationers främsta sätt att synas och ett sätt att informera, legitimera sin existens 

samt skapa stöd hos allmänheten.20 Den analys hon gjort på bland annat amerikanska 

flygvapnets rekrytering belyser att det rekryteringsmaterial organisationen distribuerar 

i huvudsak nyttjar olika former av maskulinitet för att skapa intresse, men också i 

huvudsak aktivt inriktar sig på män. Kortfattat så använder sig exempelvis det 

amerikanska flygvapnet av maskulinitet baserad på teknologi, kompetensutveckling och 

karriärmöjligheter för att tilltala dominans, makt och skicklighet hos främst män inom 

arbetarklassen i samhället.21 Det Brown får kritik för är hennes uteblivna fokus på 

relationen mellan materialet och samhället i stort. Hennes undersökning studerar inte 

vilken påverkan materialet har, då hennes fokus är på dess innehåll.22 

 

1.2.1 Forskningslucka 

Gibbon med flera har som nämnts ovan undersökt faktorer som påverkar viljan hos 

kvinnor att söka, med fokus på vad som påverkar denna vilja i positiv bemärkelse. Det 

som inte studerats i lika stor omfattning är dock vad som påverkar viljan negativt, alltså 

anledningar till att kvinnor får en uppfattning om att det inte är ett yrke för dem.  

 

Vidare har Brown kommit fram till att maskulinitet i huvudsak används i 

rekryteringsmaterial för militära organisationer och att män ofta är målgruppen. 

Hennes undersökning problematiserar däremot inte hur detta kan påverka exempelvis 

rekrytering och samhället i stort. 

 

Vad tidigare forskning således inte belyser är kopplingen mellan utformningen av 

rekryteringsmaterial och kvinnors syn på yrket. Ett maskulint rekryteringsmaterial kan 

vara en anledning till att kvinnor tycker att det inte är ett yrke för dem och därmed 

påverka deras vilja att ansöka. 

 

                                                        

20 Brown, Melissa T. 2012. Enlisting Masculinity: The Construction of Gender in U.S. Military Recruiting 
Advertising during the All-Volunteer Force. New York: Oxford University Press, s. 8-9. 
21 Ibid., s. 155-157. 
22 Conroy, Amanda. 2012. ”Melissa T. Brown. Enlisting Masculinity: The Construction of Gender in U.S. 
Military Recruiting Advertising during the All-Volunteer Force.” International Feminist Journal of Politics, 
14:4, ss. 578-580, s. 579-580. 



Sebastian Holmqvist 01JUN16 1OP303 

Sida 9 av 44 

1.3 Syfte och frågeställning 

Kopplat till krigsvetenskap är undersökningens syfte att utifrån rekryteringsmaterial 

belysa möjliga anledningar till varför kvinnor inte söker Försvarsmaktens 

pilotutbildning. En studie av detta ger underlag till en eventuell förändring av 

Försvarsmaktens rekrytering i syfte att tilltala fler kvinnor och därmed också 

ansökningar. Ett ökat antal ansökningar gör att Försvarsmakten kan testa och anställa 

de bästa individerna som samhället har att erbjuda vilket slutligen ökar det underlag 

som ligger till grund för skapandet av militära förmågor.  

 

Det bredare vetenskapliga syftet är att bidra till forskningsläget kring rekrytering av 

kvinnor till mansdominerade yrken. Detta görs genom att undersöka den lucka som 

identifierats vilken är kopplingen mellan rekryteringsmaterial och kvinnors motivation. 

Avsikten är att studera detta genom att analysera Försvarsmaktens 

rekryteringsmaterial för pilotyrket utifrån ett genusperspektiv och problematisera hur 

detta kan tänkas påverka kvinnors syn på yrket och därmed också deras vilja att ansöka.  

 

Avslutningsvis kan det betonas att undersökningen inte syftar till att förklara 

anledningen till ett problem, utan att lyfta och problematisera en situation. Detta görs 

utifrån en tolkning av material med syfte att belysa möjliga kopplingar mellan 

rekryteringsmaterial och ansökan. 

 

Utifrån uppsatsens problemområde, tidigare forskning och syfte har följande 

forskningsfråga formulerats. 

 

1.3.1 Forskningsfråga 

 
På vilka sätt relaterar Försvarsmaktens pilotrekrytering till maskulinitet och 

femininitet med hänsyn till rekryteringsmaterialet, den egna organisationen 

och samhället? 

 

1.4 Begränsningar 

Denna undersöknings största begränsning berör exaktheten i statistik på antalet 

ansökningar och anställda piloter uppdelat på män och kvinnor. Detta trots kontakt med 
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exempelvis Rekryteringsmyndigheten samt Försvarsmaktens Högkvarter, HR-avdelning 

och avdelning för specialurval (som sköter ansökan och antagning för 

pilotbefattningarna). Den statistik som tillhandahållits, som endast är ungefärliga siffror, 

visar att totala antalet ansökningar minskat från kring 1300 på 80-talet, 800 på 90-talet 

och 400 på 00-talet. Avseende könsfördelning så har andelen kvinnor som ansökt sedan 

1989 maximalt varit tio procent, i medel varit fem procent och som minst två procent.23 

 

Avseende statistik på antalet anställda piloter i Försvarsmakten så har exakta siffror på 

detta varit olämpliga att ge ut, då detta kan avslöja Sveriges väpnade förmåga.24  

 

Efter kontakt med Specialurval och Försvarsmaktens personalstab kompletterat med 

egen förkunskap och insyn i verksamheten så har den sammanvägda bedömningen 

resulterat i att de ungefärliga siffrorna stämmer och problemet med 

underrepresenterade kvinnor i Försvarsmaktens pilotyrke därmed är en realitet. Det 

övergripande intrycket är dock att Försvarsmakten inte har särskilt bra uppföljning på 

detta problem, trots att underrepresentation av kvinnor är något myndigheten 

uttryckligen vill förändra. 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats inleddes med en beskrivning av ett problemområde som blev 

utgångspunkten för genomförd undersökning. Därefter beskrevs tidigare 

forskningsläge, den forskningslucka som identifierats och slutligen uppsatsens syfte och 

frågeställning utifrån tidigare forskning. Efter denna inledning följer nu avsnitt två som 

presenterar undersökningens filosofiska grundförutsättningar och metod då dessa är 

centrala i studiens genomförande. Därefter kompletteras metodpresentationen av 

avsnitt tre som handlar om det teoretiska ramverk som metoden är beroende av. Avsnitt 

fyra beskriver därpå undersökningens material och metodens tillämpning för att ge 

läsaren förförståelse inför analysen. I avsnitt fem så beskrivs analysen av materialet 

samt undersökningens resultat. I uppsatsens sista del, avsnitt sex, redovisas en 

                                                        

23 Specialurval. Försvarsmakten. Mailkontakt 2016-04-20. 
24 LEDS PERS PLAN. Högkvarteret, Försvarsmakten. Mailkontakt 2016-05-18. 
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sammanfattning, diskussion och reflektion kring undersökningen, resultatens betydelse 

för yrkesutövningen samt förslag på fortsatt forskning. 

 

2. Metodologiska förutsättningar 

Detta avsnitt inleder med att redogöra för de filosofiska utgångspunkter som 

genomsyrar uppsatsen utifrån epistemologi och ontologi. Därefter beskrivs den metod 

som undersökningen använder sig av och den modell av metoden som används. 

Avsnittet avslutas med en diskussion kring uppsatsens metodval. 

 

2.1 Filosofiska utgångspunkter 

Rodney Åström menar att det vetenskapsteoretiska fältet går att dela in i tre nivåer, 

ontologi, epistemologi och metodologi och att varje arbete som gör anspråk på att vara 

vetenskapligt utgår från ställningstaganden inom dessa nivåer. Åström sammanfattar de 

två första begreppen som ”[…]vad för slags värld (ontologi) man söker vad för slags 

kunskap om (epistemologi)[…]” och det sista begreppet som ”[…] hur man går till väga 

(metodik).”.25 

 

I den litteratur denna undersökning baseras på används flera olika filosofiska 

utgångspunkter som exempelvis poststrukturalism, postmodernism och konstruktivism. 

Många av dessa har flera gemensamma ontologiska och epistemologiska förhållningssätt 

och sorteras ofta in under begreppet socialkonstruktionism. Vivien Burr menar att 

socialkonstruktionism är en teoretisk inriktning som ligger till grund för alla dessa ”nya” 

inriktningar.26 Så istället för att beskriva varje separat inriktning följer nedan en kort 

sammanfattning av socialkonstruktionismens förhållningsätt till kunskap och verklighet. 

 

Socialkonstruktionismen inbegriper ett kritiskt förhållningssätt till den hegemoniska 

(”självklara”) kunskapen baserat på tankar om att människans kunskap om världen inte 

är en objektiv sanning, utan snarare är ett resultat av hur individer kategoriserar 

verkligheten. Vidare så är denna kunskap historiskt och kulturellt specifik, vilket 

                                                        

25 Åström, Rodney. 2001. Ontologi, epistemologi och metodologi: En kritisk genomgång av vissa 
grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Rev. uppl. Göteborg: Göteborgs Universitet, s. 1. 
26 Burr, Vivien. 2015. Social Constructionism. 3. uppl. Hove: Routledge, s. 1. 
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innebär att den har och kan förändras.27 Kopplat till denna uppsats är således vad som 

är manligt och kvinnligt en konstruerad och föränderlig kunskap som är påverkad av 

historia och kultur, något som återkommer under avsnittet Teori.  

 

Förutom den ovan beskrivna inställningen till kunskap menar socialkunstruktionismen 

även att det finns ett samband mellan sociala processer, kunskap och sociala handlingar. 

Sociala processer (interaktion) skapar gemensamma sanningar och kunskap, och denna 

kunskap leder till att vissa handlingar är naturliga och vissa är otänkbara.28 Detta 

förhållningssätt menar alltså att den konstruerade kunskapen om maskulinitet och 

femininitet baseras på människors interaktion och bidrar till att individer handlar på ett 

visst sätt för att passa in, som exempelvis man eller kvinna.  

 

Eftersom denna uppsats utgår från att Försvarsmakten genom rekrytering (sociala 

processer) med ett visst material (konstruerad kunskap) kan påverka ansökan 

(tänkbara och otänkbara handlingar) urskiljs en socialkonstruktionistisk utgångpunkt. 

Det antas att det dels finns en koppling mellan sociala processer (rekrytering), kunskap 

(material) och handlingar (ansökan) samt att denna kunskap kan förändras och således 

öka antalet kvinnliga sökanden. 

 

Nu har uppsatsens epistemologiska och ontologiska förhållningssätt beskrivits, vilket 

gör att det som är kvar att redogöra för är undersökningens metodik. Detta avhandlas 

därför i resten av detta avsnitt. 

 

2.2 Diskursanalys 

Eftersom tidigare forskning fått kritik för att fokusera i huvudsak på innehåll och inte 

kontext kräver denna uppsats en metod som dels analyserar innehåll men också 

relaterar detta till någonting större. Det är inte rekryteringsmaterialet i sig självt som är 

intressant för att lösa problemet, utan hur detta påverkar ansökan. På grund av detta är 

diskursanalys en lämplig metod i denna undersökning. 

 

                                                        

27 Burr, 2015, s. 2-4. 
28 Ibid., s. 4-5. 
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Diskursanalys är en metod som i huvudsak fokuserar på undersökningsmaterialets 

implicita betydelse, inte dess explicita innehåll. Dekonstruktionen av data ska avslöja 

bland annat hur materialet skapar mening, reflekterar, genererar och förstärker 

budskap samt innehåller dolda innebörder.29 Med socialkonstruktionistiska begrepp så 

används således diskursanalys för att se hur kunskap och verklighet konstrueras.  

 

Centralt i diskursanalys är språk, vilket anses spela en aktiv roll i skapandet och 

förändringen av verkligheten och ger människan tillträde eller kunskap om denna 

verklighet.30 Kunskap och verklighet är alltså konstruerat via språket.  

 

Forskaren Norman Fairclough använder ett annat begrepp än bara språk, nämligen 

diskurs, som han menar är språk i form av social praktik. Denna sociala praktik, 

hädanefter benämnd diskurs, både skapar och representerar en verklighet och 

diskursanalys skall visa hur detta sker.31 Ett exempel kopplat till denna undersökning är 

att människors diskurs om maskulinitet och femininitet konstruerar en verklighet där 

det är skillnad på män och kvinnor. 

 

Fairclough beskriver en tredimensionell uppfattning om diskurs och menar att diskurs 

simultant skall ses som en text, en diskursiv praktik (produktion, distribution och 

konsumtion) och en social praktik.32 Genom att använda denna typ av diskursanalys så 

kan denna undersökning fokusera på det som Brown har kritiserats för, nämligen 

kopplingen mellan rekrytering och samhället. Den tredimensionella modellen tillåter 

denna studie att både analysera innehållet i rekryteringsmaterialet, undersöka hur det 

förhåller sig till samhället samt problematisera hur det kan påverka individer. 

 

2.3 Metoddiskussion 

Nedan följer en sammanfattning på vanlig kritik mot Faircloughs typ av diskursanalys 

som också kan appliceras på denna undersökning. En frekvent kritik är att metoden 

                                                        

29 Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 393-394. 
30 Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, s. 7, 15. 
31 Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, s. 63-64. 
32 Ibid., s. 72-73. 



Sebastian Holmqvist 01JUN16 1OP303 

Sida 14 av 44 

bara är en av många olika typer av diskursanalys.33 Ett lämpligt alternativ till 

Faircloughs modell hade varit att använda en socialsemiotisk typ av diskursanalys (som 

fokuserar mer på bilder än på text) eller kombinera dessa två metoder.34 Anledningen 

till att Faircloughs modell ändå valts är att undersökningens material i huvudsak består 

av text samt att han själv uppmuntrar till att använda både diskursbegreppet och 

diskursanalysen på andra typer av material.35  

 

Annan kritik kretsar kring att diskursanalysen handlar mer om tolkning än förklaring, 

då forskaren i de flesta fall själv tyder ett material, utan att ta hänsyn till varken 

produktions- eller konsumtionsprocessen som sker utanför forskningssituationen.36 För 

detta kan även denna studie kritiseras, eftersom undersökningen är begränsad till det 

material som analyseras. Detta val har gjorts på grund av den tid och de resurser som en 

undersökning av produktion och konsumtion hade krävt, och lämnar djupare analys till 

fortsatta studier med medel för en större omfattning. Dessutom är 

rekryteringsmaterialet vad som är själva utgångspunkten för denna undersökning. 

Slutligen är som tidigare nämnt syftet med denna undersökning att lyfta ett problem, 

inte förklara det, vilket hade krävt andra metoder. 

 

Ytterligare kritik riktas mot att diskursanalys kan vara för selektiv, partisk och 

kvalitativ, på så sätt att både material och teori väljs av forskaren i hopp om att få fram 

ett visst resultat, vilket också bidrar till en övertolkning av materialet.37 Liknande kritik 

kan också riktas mot denna uppsats, men de val som gjorts anses inte underminera 

undersökningen. Främsta tecknet på detta är att materialet som analyseras är det enda 

aktuella material som finns att tillgå, och därför inte selekterats med risk för partiskhet 

från forskaren.  

 

                                                        

33 Machin, David och Mayr, Andrea. 2012. How to do Critical Discourse Analysis: A Multimodal Introduction. 
London: Sage Publications Ltd., s. 208-209. 
34 Fairclough, Norman och Wodak, Ruth. 1997. “Critical Discourse Analysis.” I van Dijk, Teun A. (red.), 
Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2: Discourse as Social Interaction. London: Sage 
Publications Ltd., ss. 258-284, s. 264. 
35 Fairclough, 1992, s. 4. 
36 Machin och Mayr, 2012, s. 209-213. 
37 Ibid., s. 213-214. 
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Den selektering som däremot gjorts handlar om det teoretiska ramverket då en 

förutsättning för att diskursanalys är nyttjandet av begrepp och teorier som är 

fristående från det material som analyseras. Analysen måste bygga på befintlig kunskap 

om exempelvis samhället och dess kultur.38 Denna befintliga kunskap behandlar denna 

uppsats i det efterföljande avsnittet Teori, där också valet av teori diskuteras. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis den övergripande teorin om konstruktion av 

genus. Därefter delas genus upp i maskulinitet och femininitet samt maktrelationer 

inom genus beskrivs. Därpå ges en översikt över feminina och maskulina egenskaper 

och värderingar kopplat till kultur och slutligen förs en diskussion kring det teoretiska 

ramverket i stort. 

 

3.1 Genus 

Istället för en specifik teori förhåller sig denna uppsats snarare till ett teoretiskt 

ramverk. Undersökningen går ut på att med hjälp av diskursanalys tolka 

Försvarsmaktens rekryteringsmaterial utifrån maskulinitet och femininitet. Följaktligen 

spelar teorier om genus stor roll vad i studien går ut på att undersöka och dessutom 

kräver diskursanalysen, som nämnts ovan, fristående begrepp och teorier för att kunna 

genomföras. 

 

Inom feministiska traditioner diskuteras ofta två olika sätt att se på könens natur, 

antingen att det biologiska könet är vad som skapar skillnader i könens natur, eller att 

skillnaden mellan könen är socialt och historiskt skapad. I modern forskning är det 

senare synsättet dominerande och ordet kön byts ofta ut mot genus.39 Det är också den 

senare av dessa två synsätt denna uppsats utgår ifrån, i linje med den 

socialkonstruktionistiska ansatsen att kunskap är konstruerat. 

 

En forskare som definierar genus som begrepp inom modern forskning är Raewyn 

Connell som menar att: 

                                                        

38 Denscombe, 2009, s. 395. 
39 Gemzöe, Lena. 2014. Feminism. 2. uppl. Stockholm: Bilda Förlag, s. 52, 83, 140-142. 
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Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, 
och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i 
sociala processer.40 

 

Denna definition förtydligas därefter till att genus handlar om hur samhället förhåller 

sig till den biologiska människokroppen och vilka konsekvenser dessa förhållningssätt 

får, för både individen och samhället.41 Kopplingen mellan genus och individen gör 

också Lena Gemzöe som menar att genus formar individens psykiska liv i förhållande till 

den sociala verkligheten, så att det inre är anpassat till det yttre.42 

 

Vidare menar Connell att ”tillståndet” man eller kvinna är under aktiv konstruktion, 

genus är ett blivande.43 Inom synsättet att genus är konstruerat existerar en rad olika 

uppfattningar på hur denna konstruktion går till. En uppfattning är att genus erhålls 

genom kulturell socialisering, en annan att genus erhålls utifrån ett språkligt nätverk 

som beror på vilket biologiskt kön en individ har och en tredje att genus skapas genom 

att diskurser får individer att agera på ett visst sätt som anses rätt.44 Eftersom denna 

undersökning baseras på en tanke om att diskurser påverkar kvinnors val att ansöka 

förhåller sig uppsatsen till den tredje uppfattningen. Ett exempel blir att samhällets 

genusdiskurser gör att kvinnor inte väljer ett visst yrke på grund av att det anses fel för 

dem. 

 

3.1.1 Genussystem 

Vidare beskriver Gemzöe ett tänkande som är vanligt i den västerländska kulturen som 

går ut på att kvinnligt förstås i förhållande till manligt och tvärtom, alltså ett 

motsatstänkande eller dualism. Kvinnor och kvinnlighet förknippas med vissa saker och 

män och manlighet med andra. Dessutom är ofta de kvinnliga egenskaperna lägre 

värderade eftersom manliga egenskaper anses som norm.45 Denna uppdelning och 

värdering definierar Yvonne Hirdman som genussystemet och dess två logiker. Den ena 

                                                        

40 Connell, Raewyn. 2009. Om genus. 2. uppl. Göteborg: Daidalos, s. 25. 
41 Ibid. 
42 Gemzöe, 2014, s. 86. 
43 Connell 2009, s. 18-19. 
44 Cranny-Francis, Anne, Waring, Wendy, Stavropoulos, Pam och Kirkby, Joan. 2003. Gender Studies: Terms 
and Debates. New York: Palgrave Macmillan, s. 3-4. 
45 Gemzöe, 2014, s. 86-87. 
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logiken är detta särhållande av manligt och kvinnligt och den andra är hierarkin där det 

manliga är norm.46 Detta utvecklas nedan som maskulinitet, femininitet och hegemonisk 

maskulinitet. 

 

3.2 Femininitet och maskulinitet 

Eftersom denna undersökning utgår från ett problem där män och kvinnor väljer olika 

måste någon form av uppdelning mellan genus göras. I västerländsk kultur antas som 

tidigare nämnts kvinnor och män ha olika uppsättningar av egenskaper beskrivna som 

maskulina och feminina. Kvinnor antas vara exempelvis känslosamma, omvårdande och 

intuitiva, medan män antas vara analytiska, rationella och aggressiva. Det ska dock 

betonas att det vanligaste resultatet i forskning om könsskillnader är just att det inte 

finns några större skillnader.47 Emellertid blir dessa uppfattningar om skillnader 

intressanta i denna uppsats på grund av dess stora genomslag i västerländsk kultur, 

trots att de egentligen saknar belägg. 

 

Förutom att dessa uppfattade skillnader helt saknar bevis så problematiseras 

genusdualismen ytterligare då maskulinitet värderas högre än femininitet. Ytterligare 

komplexitet uppstår då olika typer av maskulinitet i sin tur värderas högre än andra, 

vilket utvecklas vidare nedan. 

 

3.2.1 Hegemonisk maskulinitet 

Connell menar att det går att urskilja flera olika typer av maskuliniteter, som också har 

olika inbördes relationer och ifrågasätts av varandra. Den maskulinitet som är allmänt 

accepterad och samtidigt höjer sig över de andra blir per definition en hegemonisk 

maskulinitet. Kopplat till denna hierarki är det värt att nämna att dessa underordnade 

maskuliniteter ändå värderas högre än femininitet. Värderingen av manligt och kvinnligt 

exemplifieras således ännu tydligare genom att nedvärderingen av underordnade 

maskuliniteter (exempelvis homosexuell maskulinitet) sker genom relatera dem till 

                                                        

46 Hirdman, Yvonne. 1988. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning.” 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 9:3, ss. 49-63, s. 51. 
47 Connell, 2009, s. 86-88. 
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femininitet. Exempelvis är en vanlig uppfattning att homosexuella män är mer feminina 

än maskulina.48  

 

Kopplat till denna undersökning är det dessutom värt att nämna att bland annat Connell 

menar att militära organisationer är den arena som varit viktigast för definitionen av 

vad som är hegemonisk maskulinitet, i både europeisk och amerikansk kultur.49  

 

Förutom dessa teorier är det i denna uppsats också viktigt att förhålla sig till vad som 

faktiskt anses vara skillnaderna mellan män och kvinnor kopplat till maskulinitet och 

femininitet. Connell har själv skrivit att hon blivit kritiserad på grund av att hon inte 

tydliggör vad som är just hegemonisk maskulinitet och förenklar hela konceptet.50 För 

ha något tydligt att förhålla sig till med tanke på denna kritik nyttjas i denna 

undersökning Geert Hofstedes forskning om kulturella skillnader mellan maskulinitet 

och femininitet. 

 

3.3 Feminina och maskulina kulturer 

Geert Hofstede har sedan 1980-talet undersökt flera olika dimensioner av kulturella 

skillnader och en av dessa kallar han Maskulinitet/Femininitet. Denna dimension består 

av faktorer som män och kvinnor i hans forskning i de flesta fall värderat olika.51 

 

Utifrån dessa faktorer och värderingar har Hofstede gjort en uppdelning mellan 

maskulina och feminina kulturer och det är denna uppdelning uppsatsens analys 

kommer förhålla sig till. Detta kommer ske på så sätt att Försvarsmaktens diskurs 

kommer relateras till hur lik den är maskulina och feminina kulturer. 

 

3.3.1 Femininitet 

Egenskaper och värderingar som kopplas till feminina kulturer är utifrån Hofstede 

bevarande av det som finns samt fokus på människor och relationer. Människor har 

                                                        

48 Connell, Raewyn. 2008. Maskuliniteter. 2. uppl. Göteborg: Daidalos, s. 114-117. 
49 Ibid., s. 222. 
50 Connell, R. W. och Messerschmidt, James W. 2005. “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept.” 
Gender & Society, 19:6, December 2005, ss. 829-859, s. 836. 
51 Hofstede, Geert. 1998. Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures. Thousand 
Oaks: Sage Publications, s. 10-11. 
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sympati för de svaga, är ödmjuka samt både män och kvinnor hanterar både förnuft och 

känsla. Övriga värderingar är att individen arbetar för att leva och föredrar ”litet och 

långsamt” samt att samhällets fokus ligger på medkänsla, jämlikhet, solidaritet och 

kvalité. I feminina kulturer är det dessutom möjligt samt till och med uppmuntras för 

både män och kvinnor att sträva efter dessa egenskaper och värderingar.52  

 

3.3.2 Maskulinitet 

Hofstede menar vidare att maskulina kulturer generellt betonar motsatta egenskaper 

och värderingar.  Framgång, utveckling, pengar och saker är viktigt och människor har 

sympati för de starka. Andra värderingar är att individen lever för att arbeta och 

föredrar ”stort och snabbt” samt att samhällets fokus ligger på rättvisa, tävling, och 

prestation. Maskulina kulturer förhåller sig även till ett dualistiskt tänkande där män 

skall vara exempelvis beslutsamma, ambitiösa, tåliga och förnuftiga medan kvinnor ska 

vara ömma, omtänksamma och emotionella.53 

 

3.4 Teoridiskussion 

Avseende genusteoriernas lämplighet i denna uppsats så finns det en rad anledningar 

till att teorierna bör och kan användas för undersökningen. Först och främst utgår 

problemområdet och forskningsfrågan från att det är en skillnad i mäns och kvinnors 

handlingar. Utifrån en socialkonstruktionistisk ansats kan dessa handlingar bero på den 

kunskap som finns och sprids i samhället genom diskurser. För att kunna analysera 

dessa används därför diskursanalysen som i sin tur är beroende av tillförda teorier. 

Eftersom det är just män och kvinnor som är centralt i problemet så är teorier om genus 

lämpliga att använda med betoning på maskulinitet och femininitet. För att därför 

tydligt klargöra vad som i aktuell kontext anses vara maskulint och feminint 

kompletteras teorierna med Hofstedes forskning. 

 

Att använda forskning som består av en uppdelning mellan maskulinitet och femininitet 

kan dock vara problematiskt då detta bidrar till ett fortsatt dualistiskt tänkande. En 

läsare kan få uppfattningen om att det faktiskt finns och bör finnas skillnader mellan 

                                                        

52 Hofstede, 1998, s. 16-17. 
53 Ibid. 
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män och kvinnor. På grund av detta understryks det återigen att den skillnad mellan 

maskulinitet och femininitet som denna uppsats förhåller sig till endast är socialt 

konstruerad och föränderlig.  

 

4. Tillämpning 

Detta avsnitt redogör inledningsvis för det material som kommer analyseras i 

undersökningen samt kritik mot detta. Dessutom nämns vilken typ av material som valts 

bort och varför. Därefter beskrivs tillämpningen av Faircloughs modell av diskursanalys.  

 

4.1 Material 

Det material vars diskurs kommer analyseras i denna uppsats är Försvarsmaktens 

webbsida Befattningsguiden.54 Befattningsguiden innehåller ett stort urval av 

myndighetens befattningar och består av två delar, dels en översikt på samtliga 

befattningar och dels en separat webbsida för varje befattning med fördjupad 

information. De fem sidorna om pilotyrkets olika befattningar består av text, bilder samt 

två filmer (helikopterpilot respektive transportpilot) och allt som analyserats finns 

sparat hos författaren.55 

 

Avseende bedömning av kvalitén på rekryteringsmaterialet så används John Scotts 

kriterier autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet så som de är 

citerade av Martyn Denscombe.56 Eftersom Befattningsguiden kommer direkt från 

Försvarsmakten så är autenticiteten bedömd som hög. Då källan är en internetsida kan 

den däremot förändras av tredje part utan att det tydligt märks. Då webbsidan 

administreras av Försvarsmakten och kontinuerligt uppdateras ses dock denna risk som 

låg, dessutom har informationen bedömt lågt värde för en tredje part. Avseende de 

andra kriterierna används som sagt diskursanalysen för att analysera hur någon eller 

något skapar mening, reflekterar, genererar och förstärker budskap samt innehåller 

dolda innebörder. Diskursanalysen är med andra ord en metod för att källkritisera ett 

                                                        

54 Försvarsmakten. 2016a. Befattningsguiden – här hittar du den som passar dig bäst – Försvarsmakten. 
Hämtad 2016-05-03 från Försvarsmakten: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/#!/.  
55 Holmqvist, Sebastian. Mailadress: sebastian.a.holmqvist@gmail.com  
56 Denscombe, 2009, s. 301-302. 

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/#!/
mailto:sebastian.a.holmqvist@gmail.com
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materials trovärdighet, representativitet och meningsfullhet och detta skildras därmed i 

avsnittet Analys. 

 

Anledningen till att Befattningsguiden analyseras är på grund av att det är aktuell 

diskurs som skall undersökas i denna studie. Försvarsmakten har inte bedrivit någon 

större kampanj specifikt inriktad på pilotyrkena under de senaste åren vilket gör att det 

enda aktuella pilotspecifika material som finns att tillgå är Befattningsguiden.57 Det 

finns även broschyrer som Försvarsmakten delar ut vid mässor och liknande vilka 

kommer att användas som stöd i analysen, men inte analyseras själva då dessa inte når 

ut till den breda massan på samma sätt som Befattningsguiden gör.  

 

Det finns också material från andra källor än Försvarsmakten som påverkar diskursen 

kring pilotyrket, exempelvis massmedia och bloggar. Anledningen till att detta valdes 

bort är att denna typ av material inte kan påverkas direkt av Försvarsmakten och 

således inte ändras av densamma.  

 

4.2 Diskursanalysens tillämpning 

Den första dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell, analys av text, består av 

fyra olika analysområden, vokabulär, grammatik, kohesion och textstruktur, med olika 

abstraktionsnivå. Analys av vokabulär hanterar främst individuella ord, grammatik 

behandlar meningar och satser, kohesion avser hur satser och meningar sätts ihop och 

textstruktur avhandlar textens storskaliga egenskaper.58 Fairclough nämner inte 

specifikt hur detta appliceras på bilder, således har översättningen från text till bild 

gjorts med begreppen individ, interaktion, situation och kontext. Ett textexempel blir då 

att vokabulär sätts samman i grammatik, grammatik är en del i kohesion och allt sker i 

samt bildar till en textstruktur. Ett bildexempel blir istället att individer sätts samman i 

interaktion, interaktion är en del av en situation och detta sker i samt bildar en kontext. 

Avseende film kommer de rörliga bilderna analyseras på samma sätt som stillbilderna 

och det som sägs på samma sätt som text. 

 

                                                        

57 Avdelning för marknadsföring. Försvarsmakten. Mailkontakt 2016-03-22. 
58 Fairclough, 1992, s. 75. 
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Den andra dimensionen, analys av den diskursiva praktiken, består som nämnts tidigare 

av de tre aspekterna produktion, distribution och konsumtion.59 Till följd av denna 

undersöknings fokus på rekryteringsmaterialet har specifik analys av varje aspekt 

underlåtits, baserat på bland annat tidsåtgången och svårigheten i att få tillgång och 

insyn i produktionen av materialet samt hur det faktiskt konsumeras. 

Distributionsaspekten har inte heller något utrymme i denna uppsats, då 

Befattningsguiden inte aktivt distribueras av Försvarsmakten.  

 

Den diskursiva praktiken kommer istället analyseras utifrån det Fairclough kallar 

interdiskursivitet och intertextualitet, det vill säga hur materialet förhåller sig till 

befintliga diskurser och texter.60 I denna uppsats kan det exempelvis handla om militär-, 

rekryterings- eller flygdiskurser samt texter. 

 

Den tredje dimensionen, den sociala praktiken, analyseras genom att klargöra hur den 

diskursiva praktiken påverkar och påverkas av det Fairclough benämner ideologi och 

hegemoni. Med ideologi menas en konstruktion av verkligheten, och hegemoni beskrivs 

som makt över denna verklighet.61 I uppsatsens kontext är det uppenbara exemplet på 

detta är den hegemoniska maskuliniteten som har makt över både andra maskuliniteter 

och femininitet. I denna undersökning kommer därmed hegemonisk maskulinitet vara 

den sociala praktiken som text och diskursiv praktik relateras till. 

 

5. Analys 

I detta avsnitt beskrivs den analys som gjorts på rekryteringsmaterialets diskurs utifrån 

Faircloughs tredimensionella modell av diskursanalys. Inledningsvis redovisas analysen 

av text, både i form av vad som finns och inte finns i materialet. Därefter redovisas 

analysen av den diskursiva praktiken som efterföljs av en analys av den sociala 

praktiken. Slutligen sammanfattas analysens resultat. 

 

                                                        

59 Winther Jörgensen och Phillips, 2000 s. 85-86. 
60 Fairclough, 1992, s. 232-234. 
61 Ibid., s. 87, 92, 237. 



Sebastian Holmqvist 01JUN16 1OP303 

Sida 23 av 44 

5.1 Analys av text 

5.1.1 Bilder 

En analys av Befattningsguiden visar att bilderna i guiden har ett antal gemensamma 

kännetecken. På individnivå kan 11 av 22 personer med stor säkerhet urskiljas som 

män, medan 11 personer varken kan avgöras som män eller kvinnor. På de bilder som 

genus alltså går att urskilja kan följaktligen ingen person tydligt urskiljas som kvinna. På 

huvuddelen av bilderna har teknik och flygmaskiner en framträdande roll och på de 

bilder människan får utrymme står individen inte ensam i fokus utan tekniken är alltid 

närvarande. I de bilder där interaktion sker interagerar dessutom personerna i samtliga 

fall med maskinen och inte med varandra. 

 

Denna betoning på teknik är en faktor som bidrar en maskulin skildring av yrket, då 

teknik enligt Lohan och Faulkner är en kraftfull form av hegemonisk maskulinitet.62 

 

Vidare skildrar huvuddelen av bilderna en flygande situation medan övriga visar 

förberedelserna vid maskinen precis innan flygning. Samtliga bilder demonstrerar alltså 

en flygkontext, vilket kommer problematiseras i stycket om analys av text. 

 

Sammanfattningsvis betonar bilderna den förhållandevis lilla del av yrket som består av 

flygmaskiner (alltså maskulinitet i form av teknik) samt flygverksamhet.  Nedan ges ett 

exempel på en sådan bild från befattningen transportflygpilot som officer. 

 
Figur 1- Transportflygpilot Officer 

Källa: Försvarsmakten. 2016a. Befattningsguiden – här hittar du den som passar dig bäst – Försvarsmakten. 

                                                        

62 Lohan, Maria och Faulkner, Wendy. 2004. ”Masculinities and Technologies: Some Introductory 
Remarks.” Men and Masculinities, 6:4, April 2004, ss. 319-329, s. 319. 
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5.1.2 Text 

En textanalys visar att även texterna består av ett antal gemensamma fokusområden. Ett 

av dessa är en målande skildring av flyguppdrag där miljö, situation, känsla och 

sinnesstämning beskrivs för att visualisera yrket för läsaren. Nedan är ett exempel ur 

beskrivningen av stridspilotsbefattningen. 

 
Du flyger fram genom luften i mycket hög hastighet, på väg på ett spaningsuppdrag 
för att undersöka ett främmande fartyg som kommit in på svenskt vatten. Krafterna i 
flygplanet är enorma, och du hanterar med noggrannhet och exakthet en stor mängd 
information från flygplanets digitala presentationsutrustning samtidigt som du får 

information från flygtrafik- och stridsledningen. 63 
 

Detta fokus på flygverksamhet återkommer i hela Befattningsguiden och kan vara en 

anledning till att kvinnor inte ansöker. I Deanne Gibbons undersökning som nämndes i 

uppsatsens inledning kände nämligen kvinnor att de inte passade in i yrket då de inte 

uppfattade sig själva som lika ”besatta” [Gibbons ordval] av flygning som sin manliga 

omgivning.64  

 

Ett annat identifierat fokusområde är att guiden skildrar ett påfrestande yrke med höga 

krav på individen. Exempelvis framhävs stress, extrema utmaningar samt fysiska och 

psykiska påfrestningar och för att hantera detta framhålls övningar, både internationellt 

och nationellt. Dessutom betonas de olika uppdrag, uppgifter och insatser som yrket 

består av. Nedan följer ytterligare ett exempel från befattningen stridspilot. 

 
Försvarsmaktspilotens jobb i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina 
färdigheter är övning och åter övning. Du flyger därför dagligen och deltar i övningar 

såväl nationellt som internationellt. […] De uppgifter du har att lösa är att göra 
insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken och spaning med 
hjälp av fotografering. Ytterligare arbetsuppgifter är incidentberedskap, som går ut 
på att skydda Sveriges gränser från oönskad flyg- eller sjötrafik.65 

 

                                                        

63 Försvarsmakten. 2016e. Stridspilot – Försvarsmakten. Hämtad 2016-05-27 från Försvarsmakten: 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/stridspilot/.  
64 Gibbon, 2014a, s. 58-65. 
65 Försvarsmakten, 2016e. 

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/stridspilot/
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Många av dessa faktorer kan kopplas till egenskaper och värderingar som beslutsamhet, 

prestation och tålighet, vilka Hofstede framhäver som viktiga i kulturer med hög grad av 

maskulinitet.66 

 

Nästa område som kan urskiljas är att beskrivningarna fokuserar på utveckling och 

karriär. Kombinationen av krav, internationella och nationella övningar samt varierande 

uppgifter beskrivs som en stor fördel för individens stimulans och dennes utveckling. 

Kopplat till detta betonas också yrkets varierande framtids- och karriärmöjligheter, 

fortfarande med ett tydligt fokus på flygverksamhet. Följande stycke är ett exempel från 

befattningen transportflygpilot som specialistofficer. 

 
Du blir aldrig fullärd i ditt yrke utan utvecklar hela tiden dina förmågor, […] 
Efter ett antal år i yrket kommer du att ha möjlighet arbeta som flyginstruktör. 
Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla 

dig mot en befattning inom divisionsledningen […] Du jobbar då med långsiktig 
planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger hela 

tiden.67 [författarens accentuering] 
 

Denna betoning på personlig utveckling och karriär som rekryteringsmaterialet 

beskriver kan dels kopplas till utveckling och ambition men också till framgång, vilka 

samtliga är faktorer som är framträdande i maskulina kulturer enligt Hofstede.68 

 

Vidare så är det som exemplen ovan visar konstant organisationen Försvarsmakten som 

personligt samtalar med individen. Det är du som person som skall ha vissa egenskaper, 

du själv som får uppleva yrket och du som får personlig utveckling. Ytterligare 

personlighet fås genom rubriker som ”Här kan du tjänstgöra som stridspilot” och ”Är det 

här du?”.  

 

Även detta fokus kan kopplas till maskulinitet, då maskulina kulturer utifrån Hofstede 

har fokus på förbättring och utveckling av individen.69 

 

                                                        

66 Hofstede, 1998, s. 16-17. 
67 Försvarsmakten. 2016f. Transportflygpilot officer – Försvarsmakten. Hämtad 2016-05-27 från 
Försvarsmakten: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/transportflygpilot-officer/.  
68 Hofstede, 1998, s. 16-17. 
69 Ibid., s. 18. 
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Ett annat fokusområde i guiden är betoningen på samarbete och grupper som 

exemplifieras genom ett utdrag ur befattningen helikopterpilot som officer. 

 
En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för 
varandra och ödmjukhet inför uppgiften är ett krav för att arbetet i en helikopter ska 

fungera.70 
 

Fokus på gruppen och samarbete kan vid första anblick tänkas vara relaterat till 

femininitet. Hofstede menar dock att det är ett vanligt misstag att blanda ihop 

maskulinitet och femininitet med individualism och kollektivism. Han beskriver vidare 

att dessa två dimensioner är oberoende av varandra och kollektivism inte alls 

nödvändigtvis är en feminin faktor. Individualism och kollektivism handlar mer om 

självständighet från respektive beroende av grupper medan maskulinitet och 

femininitet handlar om egocentriska respektive relationella fokus.71  

 

Att just tävlings- eller sportordet ”lagspelare” nyttjas som värdeord kan däremot 

kopplas till maskulinitet, då fokus på tävling enligt Hofstede är vanligt i maskulina 

kulturer.72 

 

Det går emellertid att återfinna mer nyanserade sidor av guiden, som exempelvis detta 

stycke ur befattningen helikopterpilot som specialistofficer. 

 
Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater på kommande verksamhet 

genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete.73 
 

Detta visar att yrket består av andra delar än flygverksamhet, något som materialet i 

huvudsak saknar. Dock får inte denna övriga verksamhet mer utrymme och förklaring 

än exemplet ovan och fokus på flygverksamhet är fortfarande närvarande. Dessutom 

avslutas stycket med ytterligare betoning på yrkets krav.  

 

                                                        

70 Försvarsmakten. 2016b. Helikopterpilot officer – Försvarsmakten. Hämtad 2016-05-27 från 
Försvarsmakten: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/helikopterpilot-officer/.  
71 Hofstede, 1998, s. 18. 
72 Ibid., s. 16-17. 
73 Försvarsmakten. 2016c. Helikopterpilot specialistofficer – Försvarsmakten. Hämtad 2016-05-27 från 
Försvarsmakten: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/helikopterpilot-
specialistofficer/.  

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/helikopterpilot-officer/
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/helikopterpilot-specialistofficer/
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Sebastian Holmqvist 01JUN16 1OP303 

Sida 27 av 44 

Det dagliga arbetet är alltså väldigt varierande i både intensitet och karaktär och 
ställer höga krav på personalens duglighet och lämplighet.74 

 

Ett annat exempel med en mer feminin framtoning går att återfinna i skildringen av 

befattningen transportflygpilot som specialistofficer. 

 
Personlig mognad, öppenhet och ödmjukhet är egenskaper som värdesätts högt.75 

 

Detta är egenskaper som enligt Hofstede också betonas i feminina kulturer. 76 

 

Dessa egenskaper nämns dock endast i förbifarten och överskuggas därför av de 

maskulina skildringarna av yrket. Dessutom beskrivs inte tydligt varför dessa 

egenskaper är viktiga och de tappar på så sätt ytterligare genomslagskraft. Stycket i 

exemplet ovan inleds dessutom med fokus på mer maskulina krav. 

 
 [Som pilot] ställs det höga krav på ett stabilt psyke och god fysik.77 

 

Sammanfattningsvis betonar texten i huvudsak individens roll i ett yrke bestående av 

flyg och teknik, stress, utmaningar och krav, nationella och internationella uppgifter, 

uppdrag och insatser samt utveckling och karriär. Detta kan kopplas till maskulina 

kulturers fokus som enligt Hofstede är exempelvis arbete och saker, beslutsamhet, 

prestation och tålighet samt individuell utveckling, ambition och framgång. Exemplet 

nedan är den sammanfattning som Befattningsguiden beskriver för befattningen 

helikopterpilot som specialistofficer. 

  

                                                        

74 Försvarsmakten, 2016c. 
75 Försvarsmakten. 2016g. Transportflygpilot specialistofficer – Försvarsmakten. Hämtad 2016-05-27 från 
Försvarsmakten: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/transportflygpilot-
specialistofficer/.  
76 Hofstede, 1998, s. 16-17. 
77 Försvarsmakten, 2016g.  
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Figur 2 - Helikopterpilot Specialistofficer 

Källa: Försvarsmakten. 2016a. Befattningsguiden – här hittar du den som passar dig bäst – Försvarsmakten. 

 

5.1.3 Filmer 

De två filmerna har olika fokus i förhållande till varandra men har mycket gemensamt 

med analyserade bilder och texter. Filmen om helikopterpilotbefattningen skildrar 

precis som bilderna en relation mellan flygmaskin och människa, förberedelser precis 

innan flygning samt faktisk flygning. Individen i fokus är till skillnad från övrigt material 

en kvinna, som dock omges av män och som förmedlar en bild av yrket vilken liknar den 

diskurs som finns i maskulina kulturer. Fokus ligger på att flyga och lösa olika uppgifter 

och filmen har många andra likheter med övrig diskurs i Befattningsguiden. Ett exempel 

på detta är utdraget nedan. 

 
Det som är bra med det här jobbet det är att man aldrig är färdiglärd, utan att det är 
ständig utveckling. Så att det alltid är utmaningar och det finns alltid nytt att lära, så 

den ena dagen är aldrig lik den andra.78 [sic] 
 

Figur 3 - Yrke: Helikopterpilot 

Källa: Försvarsmakten. 2014. Yrke: Helikopterpilot. 

                                                        

78 Försvarsmakten. 2014. Yrke: Helikopterpilot. Hämtad 2016-05-27 från Försvarsmakten: 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/helikopterpilot-officer/.  
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Den andra filmen, som handlar om transportpilotbefattningen, har till viss del ett annat 

fokus. Filmen skildrar mer utav den dagliga verksamheten som inte består av direkt 

flygning, som exempelvis planering och förberedelser. Ett exempel på detta är stycket 

nedan. 

 
En vanlig flygdag börjar med att vi har en morgonsamling. Därefter samlas 
besättningen där vi går igenom lite vad som ska genomföras under dagen. Vi kollar på 
kartor och jag tar och skickar in färdplaner och kollar väder, som är min uppgift. När 
vi inte flyger så är det ändå mycket träning inför flygning och planering inför flygning. 
Vi läser manualer för att ta reda på hur vi ska genomföra olika procedurer, till att vi 

också sitter i simulatorn och övar mycket.79 [sic] 
 

Hela filmen börjar och avslutas dock med att en flygning genomförs och som exemplet 

visar så nämns övrig verksamhet i en flygande kontext och syftar till att kunna 

genomföra en flygning. 

 

Sammanfattningsvis skildrar filmerna en kombination av det bilderna och texterna 

beskriver nämligen flyg, teknik, utmaningar och utveckling. 

 

5.1.4 Analys av det som är frånvarande 

Diskursanalysens syfte är inte enbart att analysera vad som explicit och implicit är 

närvarande i materialet, utan också vad som är frånvarande.80 Vid analys av 

Befattningsguiden urskiljs två typer av information som inte får särskilt stort utrymme, 

nämligen kvinnors plats i yrket och den del av yrket som inte består av flygverksamhet. 

 

Materialet fokuserar som tidigare nämnts främst på en tydlig beskrivning av 

flygverksamhet där övriga aspekter av yrket endast flyktigt omnämns. Att vara pilot 

innebär emellertid mer än att flyga. Utifrån författarens egna erfarenheter så är briefing, 

planering, och utvärdering en framstående del av yrket och en förutsättning för att 

kunna bedriva flygverksamhet. Denna verksamhet består av nära relationer till andra 

människor istället för teknik samt teoretiska studier och personliga förberedelser vilka 

genomsyras av öppenhet, hjälpsamhet och ”mjuka” värden. Den allvarliga 

                                                        

79 Försvarsmakten. 2015. Yrke: transportflygpilot. Hämtad 2016-05-27 från Försvarsmakten: 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/transportflygpilot-officer/.  
80 Denscombe, 2009, s. 395. 
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tävlingsaspekten mellan individer inom pilotskrået är något Flygvapnet sedan länge 

arbetat bort. En pilot får och behöver förutom hjälp av varandra även stort stöd från 

andra funktioner och en bra relation med dessa är vitalt.  

 

Således är fokus på femininitet i stort frånvarande i materialet, då feminina kulturer 

enligt Hofstede betonar exempelvis människor och relationer samt medkänsla, 

jämlikhet och ödmjukhet.81 

 

Kopplat till detta saknar även Befattningsguiden ett större fokus på de olika 

arbetsuppgifter utanför en direkt flygande verksamhet som en pilot kan ha. Dessa kan 

bestå av exempelvis utbildning av kollegor, flygsäkerhetsarbete och administration. 

Materialet nämner inte heller framtidsmöjligheter utanför en flygande kontext. Ofta går 

inte ledande befattningar utanför arbetet på en division att kombinera med kontinuerlig 

flygning och framförallt stridspiloter flyger sällan hela yrkeslivet fram till pension.  

 

Följaktligen hanteras inte det faktum att kvinnor ofta avskräcks på grund av den 

omfattande betoningen på flygverksamhet i sin manliga omgivning.82 

 

Det andra området utan större utrymme är kvinnors existens i yrket. Ingen av 

personerna på de bilder som visas uppfattas som kvinnor och ingen annan del av guiden 

riktar sig tydligt mot kvinnor. Där kvinnor faktiskt syns är i de två filmerna, men i den 

ena, filmen om transportflygpilot, så har den enda kvinnan endast en bakgrundsroll. I 

filmen om helikopterpilot får däremot en kvinna den huvudsakliga uppmärksamheten. 

Dock förmedlar filmen i över lag som tidigare nämnts olika typer av maskulinitet och 

kvinnan omges dessutom av män. 

 

Slutsatsen avseende den sammanvägda analysen av det som är närvarande och 

frånvarande i text, bild och film är trots vissa positiva delar att Befattningsguiden i 

huvudsak nyttjar maskulinitet i sin beskrivning.  

 

                                                        

81 Hofstede, 1998, s. 16-17. 
82 Gibbon, 2014a, s. 61. 
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5.2 Analys av diskursiv praktik 

Analysen av den diskursiva praktiken beskriver dels hur materialet förhåller sig till 

Försvarsmaktens egna moderna kampanjer men också till den tidigare forskning som 

Melissa Brown bedrivit som avhandlades i inledningsavsnittet i denna uppsats. 

 

5.2.1 Försvarsmaktens moderna kampanjer 

Avseende den diskursiva praktiken förhåller beskrivningarna av pilotyrkena både till 

övriga befattningar i guiden och till Försvarsmaktens moderna 

rekryteringskampanjer83. Utifrån Befattningsguiden kan pilotbefattningarnas diskurs 

beskrivas som en konventionell rekryteringsdiskurs från Försvarsmakten vilket kan 

tänkas bero på att samtliga beskrivningar i guiden antagligen står på samma grund. Vad 

som är mer intressant för analys av diskursiv praktik är därför beskrivningarna av 

pilotbefattningarna i förhållande till Försvarsmaktens moderna kampanjer. 

 

Vid en övergripande analys av de senaste årens kampanjer återfinns många likheter i 

fokus mellan kampanjerna och Befattningsguiden. I en kampanj från år 2016 kallad 

”Försvarsmaktens träningsklubb”, framhäver uppgifter i varierande miljö samt vikten av 

fysisk träning. Kampanjerna ”Det där löser sig nog” från år 2012 och ”Det är mycket nu” 

från år 2013 fokuserar på Försvarsmaktens uppgifter, uppdrag och insatser både 

internationellt och nationellt. Den kampanj som Befattningsguiden dock tydligast är 

kopplad mot är ”Välkommen till vår verklighet.” från år 2011, som innehåller samma typ 

av innehåll och struktur som Befattningsguiden, med fokus på krav, nationella och 

internationella uppgifter, personlig utveckling samt samarbete. Ett exempel på detta är 

stycket ur kampanjen nedan. 

 
Som soldat, sjöman eller officer har du ett utvecklande och utmanande arbete. Du 
måste kunna lösa dina arbetsuppgifter under delvis mycket svåra förhållanden. Det 
kräver stort engagemang, men du får mycket tillbaka. Du blir delaktig i att säkra 
människors rätt att leva i fred, frihet och demokrati, både i Sverige och i andra länder. 

Dessutom är du en del i en organisation med god kamratskap och sammanhållning.84 
  

                                                        

83 Försvarsmakten. 2016d. Kampanjer – Försvarsmakten, Hämtad 2016-05-13 från Försvarsmakten: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/. 
84 Försvarsmakten. 2011. Välkommen till vår verklighet 2011- Försvarsmakten. Hämtad 2016-05-27 från 
Försvarsmakten: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/valkommen-till-var-
verklighet-2011/.  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet-2011/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/valkommen-till-var-verklighet-2011/
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Som exemplet ovan visar är dessutom kampanjerna uppbyggda på så sätt att det är 

Försvarsmakten som talar till individen på ett personligt sätt. 

 

Avseende bilder så är det också i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer i huvudsak 

den skarpa sidan av yrket som visas på bekostnad av skildring utav den dagliga 

verksamheten. 

 
Figur 4 - Reklamkampanj "Det där fixar sig säkert” 

Källa: Försvarsmakten. 2012. Det där löser sig nog 2012 – Försvarsmakten. 

 

5.2.2 Amerikanska försvarsmakten 

Det svenska materialet har även likheter med det material Brown analyserat från den 

amerikanska försvarsmakten som kan tänkas utgöra en konventionell västländsk 

rekryteringsdiskurs från militära organisationer. Försvarsmaktens diskurs har likheter 

med exempelvis amerikanska marinkårens fokus på insatser, arméns betoning på 

personlig utveckling, flygvapnets framhävande av teknologi och flottans fokus på 

utmaningar.85  

 

Slutsatsen utifrån analys av den diskursiva praktiken är alltså att Försvarsmaktens 

rekrytering för pilotyrket är normativ och konventionell dels i förhållande till den egna 

organisationen och till resultat ifrån tidigare forskning. 

 

                                                        

85 Brown, 2012, s. 178-180. 
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5.3 Analys av social praktik 

Den hegemoniska ideologin som denna undersökning utgår från kopplat till genus är 

som tidigare nämnts hegemonisk maskulinitet. Det är denna maskulinitet som har makt 

över den konstruerade verkligheten och utgör ramen för dels samhället i stort men 

också för denna uppsats kontext, nämligen flygverksamhet och Försvarsmakten. 

 

Avseende Försvarsmakten så menar exempelvis Petterson och Persson att 

Försvarsmakten är präglad av ett särhållande av maskulinitet och femininitet och en 

högre värdering av det maskulina. Detta kombinerat med traditionella uppfattningar om 

maskulina män och feminina kvinnor skapar således begränsningar för kvinnor i 

organisationen.86 Även flygorganisationer förhåller sig på liknande sätt till maskulinitet 

och femininitet. Mitchell et. al. menar att pilotyrket både i nutid och historiskt är ett 

mansdominerat och maskulint yrke både i form av värderingar, normer och synsätt.87 

 

Avseende förhållandet mellan social och diskursiv praktik går det att belysa hur de olika 

dimensionerna påverkar varandra. Som nämnts ovan är Försvarsmaktens 

rekryteringsmaterial i huvudsak konventionellt och normativt i sin diskursiva praktik. 

Den diskursiva praktiken verkar alltså vara baserad på den sociala praktiken. Antingen 

är den direkt påverkad av hegemonisk maskulinitet, eller influerad av militära och 

flygrelaterade diskurser och således indirekt påverkad av hegemonisk maskulinitet.  

 

Kopplat till detta kan det dessutom antas att den diskursiva praktikens inverkan på den 

sociala praktiken varit och är förhållandevis liten. Detta på grund av att materialet är 

såpass likt den sociala praktiken. Maskulinitet framställs inte på något nytt eller ovanligt 

sätt och femininitet har ingen större plats i den diskurs som förmedlas. Detta innebär att 

den hegemoniska maskuliniteten inte utmanas i någon större utsträckning.  

 

                                                        

86 Pettersson, Lena och Persson, Alma. 2005. Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten. ILM Serie 
F:37. Stockholm: Försvarshögskolan, s. 56. 
87 Mitchell, Jim, Kristovics, Alexandra och Vermeulen, Leopold P. 2014. “Another Empty Kitchen: Gender 
Issues on the Flight Deck.” I Bridges, Donna, Neal-Smith, Jane och Mills, Albert J (red.), Absent Aviators: 
Gender Issues in Aviation. Farnham: Ashgate Publishing Limited, ss. 165-186, s. 165. 
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Slutsatsen som kan dras är således att rekryteringen i stor grad förhåller sig till 

samhällets hegemoniska ideologi, med betoning på att materialet påverkas av snarare 

än påverkar ideologin.  

 

5.4 Resultat 

Efter en analys av det som är närvarande och frånvarande i text, bilder och filmer 

förmedlar Försvarsmakten enligt ovan en i huvudsak maskulin diskurs. Fokus ligger på 

flyg och teknik, stress, utmaningar och krav, nationella och internationella uppgifter, 

uppdrag och insatser samt utveckling och karriär. Detta kan relateras till maskulina 

kulturers fokus som enligt Hofstede är bland annat arbete och saker, tålighet och 

prestation samt ambition, utveckling och framgång. 

 

En efterföljande analys av den diskursiva praktiken visar att materialet i stort dessutom 

är konventionellt och normativt i sin diskurs, både i förhållande till den egna 

organisationens rekrytering samt andra militära rekryteringsdiskurser skildrad i 

tidigare forskning.  

 

Den slutliga analysen av den sociala praktiken visar att den hegemoniska maskuliniteten 

som finns i både samhället, Försvarsmakten och i flygverksamhet verkar ha haft stor 

inverkan på materialet samtidigt som materialet snarare förstärker än förändrar den 

sociala praktiken.  

 

Slutsatserna som kan dras utifrån dessa delar är att Befattningsguidens sammanlagda 

diskurs både uttrycker, baseras på och förhåller sig till maskulinitet. 

 

6. Avslutning 

Detta avsnitt redovisar inledningsvis en sammanfattning av uppsatsen utifrån 

undersökningens problemområde, tidigare forskning och syfte samt den formulerade 

frågeställningen och svaret på denna. Därefter diskuteras resultatet och förslag på 

förändringar av materialet ges. Därpå beskrivs en reflektion kring uppsatsens olika 

beståndsdelar samt undersökningens kvalité. Slutligen redovisas resultatens betydelse 

för yrkesutövningen samt förslag på fortsatt forskning. 
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6.1 Sammanfattning och slutsatser 

Utifrån analysens resultat kan en återkoppling till forskningsproblemet, syftet och 

forskningsluckan göras. Det problem som denna undersökning utgick ifrån är det låga 

antalet kvinnor i mansdominerade yrken och detta exemplifierades genom 

Försvarsmaktens pilotyrke. I tidigare forskning menar Deanne Gibbon att kvinnors 

ovilja att söka beror på en uppfattning om att yrket inte är något som passar dem och 

Melissa Brown menar att militära rekryteringsdiskurser nyttjar maskulinitet för att få 

individer intresserade. Den forskningslucka som följaktligen identifierades var 

kopplingen mellan rekryteringsmaterial och kvinnors uppfattning att det inte är ett yrke 

för dem. Syftet med denna uppsats blev då att undersöka denna koppling och följande 

frågeställning formulerades:  

 

På vilka sätt relaterar Försvarsmaktens pilotrekrytering till maskulinitet och 

femininitet med hänsyn till rekryteringsmaterialet, den egna organisationen 

och samhället? 

 

För att svara på denna fråga användes Norman Faircloughs modell av diskursanalys och 

genusteorier kring maskulinitet och femininitet. 

 

Efter en inledande analys av det som är närvarande i text, bilder och filmer samt det som 

frånvarande urskiljs en betoning på ett antal aspekter som kan sammankopplas med 

maskulina kulturer. Efter en påföljande analys av den diskursiva praktiken urskiljs att 

rekryteringen baseras på en konventionell maskulin rekryteringsdiskurs både i 

förhållande till den egna organisationen och till tidigare forskning. En avslutande analys 

av den sociala praktiken visar att den hegemoniska maskuliniteten i samhället, 

flygverksamhet och Försvarsmakten är en tydlig del av rekryteringen vilken därmed 

inte utmanar den hegemoniska maskuliniteten i någon större utsträckning. Enligt den 

sammanlagda analysen av de tre dimensionerna blir då svaret på forskningsfrågan att 

Försvarsmaktens pilotrekrytering använder sig av maskulinitet i sitt material, baseras 

på organisationens konventionella maskulina rekryteringsdiskurs och påverkas av 

samhällets hegemoniska maskulinitet. 
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För att problematisera och dra slutsatser kring forskningsluckan, alltså hur 

rekryteringsmaterial kan påverka kvinnors syn på yrket, bör Försvarsmaktens diskurs 

relateras till den dualism som råder i samhället. Denna dualism innebär som tidigare 

nämnts att maskulinitet sammanbinds med vissa egenskaper och värderingar och 

femininitet med andra. Om Försvarsmakten använder en maskulin diskurs och kvinnor 

identifierar sig med femininitet kan detta således vara en anledning till att kvinnor inte 

tycker att det är ett yrke för dem. Detta kan då i slutändan leda till att de inte ansöker.  

 

6.2 Diskussion 

Sverige är emellertid det land som i Hofstedes forskning har lägst grad av maskulinitet, 

där både män och kvinnor förhåller sig till mer feminina egenskaper och värderingar.88 

Om detta stämmer är en möjlighet att rekryteringsmaterialet och dess diskurs numera 

varken attraherar kvinnliga eller manliga sökanden. Denna förändring kan vara en 

förklaring till att det totala antalet ansökningar till pilotbefattningarna minskat.  

 

Utifrån detta kan möjliga förändringar i materialet diskuteras, i syfte att attrahera ett 

större urval av människor. Det mest uppenbara är att explicit skildra mångfald och 

jämställdhet i materialet, både genom bilder och text. På en implicit nivå kan materialet 

ändras till att visa en mer nyanserad bild av yrket, där dess fler sidor får en tydlig fokus. 

Det handlar inte nödvändigtvis om att ta bort gammalt material och föra in nytt, utan att 

omarbeta det befintliga. Att ändra fokus från flyg är kanske största lämpliga åtgärden 

utifrån denna undersökning, men det är troligtvis varken enkelt eller fruktsamt. Att 

rekrytera till en pilotbefattning utan fokus på flyg är opassande och kanske omöjligt, 

däremot kan flygverksamheten relateras till och förmedlas med hjälp av andra budskap 

än maskulina. Människans roll i flygverksamheten kan få större utrymme med mindre 

betoning på relationer till teknik och mer fokus på relationer till andra människor. 

Faktorer som omtänksamhet, öppenhet och ödmjukhet kan framhävas och få mening 

genom att exempelvis skildra de sidor av yrket som består av relationer till andra 

människor. Detta kan ske genom beskrivning av det samarbete som sker med andra 

funktioner eller skildring av genomgångar efter flygning då händelser, känslor och 

lärdomar ventileras i storforum. En lärdom utifrån denna analys är att det inte räcker att 

                                                        

88 Hofstede, 1998, s. 6-10. 



Sebastian Holmqvist 01JUN16 1OP303 

Sida 37 av 44 

endast nämna ett område, utan att detta dessutom bör ges mening och tyngd genom 

exempel. 

 

Stöd till att ändra rekryteringsmaterialet på ovan nämnda sätt fås av Davey och 

Davidson som rekommenderar civila flygbolag att fokusera på att förmedla kvinnliga 

piloter, den mänskliga sidan av yrket (med fokus på relationer) samt möjligheter att 

kombinera yrket och familjeliv.89 

 

Ett bra exempel på vad som kunde ha tillförts materialet finns i en modern 

rekryteringsbroschyr om pilotyrket som inleder lovande: 

 
Att arbeta som pilot inom Flygvapnet är för många en dröm. Bilden av 
antagningstesterna verkar dock avskräcka många helt från att söka. Vi ställer 
visserligen höga krav på de sökande, men bli inte förvånad om det i slutändan visar sig 

vara helt andra egenskaper som eftersöks än vad du först trodde. […] Då 
Försvarsmakten framför allt har manliga piloter anställda, ser vi gärna även kvinnliga 

sökanden! 90 
 

Här identifierar Försvarsmakten möjligheten att sökande har en bild av yrket som inte 

stämmer överens med verkligheten och materialet riktar sig även specifikt till kvinnor. 

Dock så beskriver inte broschyren vilka egenskaper som faktiskt efterfrågas och varför 

dessa är viktiga. Dessutom övergår broschyren efter denna inledning till en mer 

konventionell diskurs och Försvarsmakten verkar inte i efterhand ha reflekterat kring 

att organisationen själv kan vara en bidragande faktor till människors syn på yrket. 

 

6.3 Reflektion 

Avseende metod startade denna uppsats med en tanke om att analysera den diskurs 

som Försvarsmaktens rekryteringsmaterial förmedlar vilket ledde till att Faircloughs 

modell av diskursanalys valdes. I efterhand kan det konstateras att denna modell med 

sina tre dimensioner är en djupgående analysmetod som kräver gott om tid för att 

kunna genomföras utförligt. Eftersom materialet redan från början utgjort det 

huvudområde undersökningen utgår ifrån så har uppsatsen också en tonvikt på analys 

av text i förhållande till de två andra dimensionerna av diskurs. Analysen av förhållandet 

                                                        

89 Davey och Davidson, 2000, s. 220. 
90 Försvarsmakten. 2012. Pilot. Prodid: 121017-015. Stockholm: FMLOG – Grafisk Produktion, s. 12. 
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mellan den diskursiva och sociala praktiken blir också lidande av att materialet är så 

pass konventionellt i sin diskurs. Om rekryteringsmaterialet hade varit mer 

okonventionellt hade analysen bättre kunnat beskriva hur materialet skiljer sig från 

tidigare diskurser samt påverkar social praktik.  

 

Ett intressant alternativ hade varit att tidigt övergå till att analysera den diskursiva 

praktiken istället för texten genom att exempelvis undersöka hur Befattningsguiden 

skapats. Att dessutom göra en undersökning på hur guiden faktiskt uppfattas hade 

antagligen skapat ett större mervärde än undersökningen i nuläget gör. En 

konsumtionsundersökning hade dels kunnat beskriva hur materialet uppfattas, dels 

undersöka vad en viss urvalsgrupp attraheras av och dels få konkreta förslag på hur 

rekryteringen kan förändras. Alla dessa frågor blir nu istället områden för fortsatt 

forskning. 

 

Angående det teoretiska ramverket så är utmaningen med genusteorier om maskulinitet 

och femininitet att binda olika värderingar och egenskaper till detta på ett bra sätt. En 

svårighet är att det genus är kulturellt specifikt, vilket är anledningen till att Hofstedes 

forskning användes för att skapa en översiktsbild. Ett annat och kanske viktigare 

problem är att genom att binda specifika egenskaper till män och kvinnor så bidrar 

denna uppsats till genusdualism. Dock försöker författaren undvika att värdera 

maskulinitet över femininitet och betona att dessa skillnader är socialt konstruerade och 

därmed går att ändra. 

 

Kopplat till material så är det olyckligt att Befattningsguiden är det enda material som 

finns avseende pilotyrket, delvis på grund av att det därmed finns mindre material att 

analysera i undersökningen men också på grund av att informationen antagligen inte 

når ut till samhället i stort. Att aktivt distribuera material och specifikt inrikta sig på att 

marknadsföra mot vissa målgrupper ökar yrkets synlighet i viktiga kretsar, något som 

möjligtvis behövs. 

 

6.4 Resultatens betydelse för yrkesutövningen 

Utifrån denna undersöknings resultat kan det vara lämpligt för Försvarsmakten att 

ändra den diskurs som förmedlas i rekryteringsmaterialet för pilotyrket. Dessutom är 
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många andra befattningar i Befattningsguiden uppbyggda på samma sätt som 

pilotyrkena och genom en generalisering av resultatet så kan en förändring av dessa 

också vara aktuell. På så sätt kan fler kvinnor och möjligtvis också män ansöka. Detta 

ökar det urval Försvarsmakten kan rekrytera ifrån, vilket också ökar den slutgiltiga 

militära förmågan.  

 

På en samhällsnivå kan en förändrad diskurs från Försvarsmakten också bidra till att 

ändra samhällsdiskursen avseende maskulinitet. Om Försvarsmakten som är en 

traditionellt maskulin och framstående aktör börjar förmedla en annan diskurs kan 

detta tänkas ha påverkan på den övergripande sociala praktiken och maskulinitet 

därmed slutar värderas högre än femininitet samt egenskaper och värderingar ”tillhör” 

alla människor, oavsett genus. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

Direkt kopplat till denna uppsats så är ett lämpligt område för fortsatt forskning en mer 

djupgående analys av den diskursiva praktiken i form av distribution, konsumtion och 

produktion av materialet. Detta hade tydligare kunnat svara på vilka diskursiva och 

sociala praktiker som är närvarande och framförallt hur materialet faktiskt uppfattas, 

både av män och kvinnor. 

 

Om detta resulterar i att materialet inte attraherar dagens målgrupp i lika stor 

utsträckning som det bör kan vidare forskning även behandla vad aktuell målgrupp 

faktiskt tilltalas av. Utifrån detta kan lämpliga förändringar göras och rekryteringen 

inriktas på målgruppen. Förenat med detta kan också kopplingen mellan Sverige som 

feminint land och den totala minskningen ansökningar undersökas.  

 

Resulterar detta i fler ansökningar kan nästa steg vara att undersöka kravprofilen och 

urvalsprocessen för att undersöka hur relevant den är. Det är exempelvis möjligt att 

kvinnor sållas bort på grunder som inte är relevanta längre. 

 

Slutligen kräver antagligen en ökad andel sökande och antagna kvinnor specifik 

forskning på barrier/constraints i Sverige, alltså hur de bemöts på arbetsplatsen. Om 
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fokus lagts på rekrytering av kvinnor men organisationen i slutändan inte lyckas behålla 

dem är mycket arbete gjort förgäves.  

 

6.6 Slutord 

Som avslutande ord är det värt att betona att analyserat material i dagsläget inte 

nödvändigtvis är ”dåligt” utformat och bör ändras helt och hållet. Mycket av det som 

skildras i krävs för att beskriva yrket och gynnar antagligen i stor utsträckning 

pilotrekryteringen. Däremot hade både genusdiskursen och yrket haft nytta av en mer 

nyanserad och rättvis beskrivning. En ändrad rekrytering kan förhoppningsvis leda till 

att fler individer blir intresserade, men också att Försvarsmakten i egenskap av aktör i 

den hegemoniska maskuliniteten kan förändra den sociala diskurs som konstruerar 

skillnader och värderar maskulinitet högre än femininitet. Att kvinnor gör val baserade 

på konstruerade olikheter är kontraproduktivt både för Försvarsmakten och samhället 

då dessa val fortsätter forma skillnader.  

 “We all make choices, but in the end our choices make us.” 
Andrew Ryan  

I Bioschock, 2007, Irrational Games 
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