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Sammanfattning 
Försvarsmakten är en viktig aktör i samhället och är en av Sveriges största myndighet 

med omkring 51 517 anställda, där 6 866 är kvinnor och 44 651 är män. I Sverige vill 

försvarsmaktsledningen (FML) ändra dessa siffror och har sammanställt tre aspekter 

för att expandera andelen kvinnor inom försvarsmakten. Det handlar i huvudsak om 

ett rättighetsperspektiv, alla ska ha lika chanser att påverka och medverka i samhället 

och ha tillgång till makt och inflytande. Den andra orsaken är att försvarsmakten vill 

vara en attraktiv arbetsgivare som ska nå hela befolkningen, slutligen vill 

försvarsmakten få en ökad operativ effekt.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Norrbottens flygflottilj (F21) i Luleå 

arbetar för att rekrytera fler kvinnor till försvarsmakten, samt hur kvinnliga anställda 

upplever sin arbetsvardag på en mansdominerad arbetsplats.  

Masteruppsatsen har en sociologisk utgångspunkt med human resource management 

som perspektiv.  

Studien är en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer i fokus, där 

rekryteringsansvariga och militärt samt civilt anställda kvinnor berättade om sina 

upplevelser kring rekrytering, arbetsvardagen och marknadsföringen inom F21. 

 

Resultatet visade att det finns ett försöksprojekt i norr där förbanden samarbetar för 

att tillsammans locka fler kvinnor till att söka arbete inom försvarsmakten. De som 

ansvarar för detta projekt är försvarshögskolan och personalstaben vid Högkvarteret. 

Syftet med projektet är att får fram förbättrade metoder för rekrytering av specifika 

målgrupper. Det visade sig att det finns utmaningar med att attrahera kvinnor till 

försvarsmakten. 

Tankegångarna kring varför det är färre kvinnor än män som söker till F21 i denna 

studie, är för att försvarsmakten har varit mansdominerat under en lång tid och det är 

fortfarande den bilden många kvinnor håller fast vid. En annan orsak är att gamla 

normer och värderingar finns kvar i organisationen, dessa tar lång tid att förändra. 

Resultatet visade även att det finns en viss osäkerhet vid frågan om män och kvinnor 

behandlas lika på F21 samt om F21 är jämställt idag. Det visar att åsikterna är 

blandade, där en del anser att det är jämställt, meda andra inte står fast vid samma 

åsikt, men finner ändock att F21 är en god arbetsgivare. 

I det stora visar det sig dock att män och kvinnor behandlas lika, med detta menas att 

alla har samma krav, får samma arbetsuppgifter och förväntas att klara av samma 

fysiska uppgifter. 

 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, marknadsföring, rekryteringsarbete, 

arbetsgivarvarumärke 

 

  



Abstract 
The Armed Forces are an important operator in the community and is one of Sweden's 

largest agency with about 51,517 employees, where 6,866 are women and 44,651 are 

men. In Sweden, the Armed management wants to change these unequal numbers and 

has compiled three aspects to expand the proportion of women in the swedish armed 

forces. It is essentially about a rights perspective, everyone should have equal 

opportunities to influence and participate in society and have access to power and 

influence. The second reason is that the armed forces want to be an attractive 

employer that will gain the entire population, ultimately the armed forces want to 

have increased operational effectiveness. 

 

The purpose of this study was to examine how the Swedish Air Force (F21) in Luleå 

work to recruit more women to the defensive forces, as well as how female employees 

experiencing their work in a male-dominated workplace. This study has a sociological 

point of view with Human resource management as perspective. 

The study is a qualitative case study with semi-structured interviews, where recruiters 

and staff women shared their experiences regarding recruitment, their experience 

working at F21 and marketing in F21. 

 

The results showed that, in a trial project, units collaborate in the north and work 

together to attract more women to apply for Swedish Armed Forces. Those who are 

responsible for this project are the National Defence College and Staff at 

Headquarters. The aim of the project is to develop improved methods for recruitment 

of specific target groups. It has been found that there are challenges in attracting 

women to the Swedish Armed Forces, even though female employees have increased. 

The reason why there are fewer women seeking to F21 in this study, is because the 

armed forces have been male-dominated for a long time and it is still the image that 

many women retain. Another reason is that the ancient norms and values remains in 

the organization, and these take a long time to change. 

 

The results show also that there is some uncertainty at the issue if men and women are 

treated equally at F21 and if F21 are an equal workplace. The opinions are mixed, 

where some believe that the workplace is equal, while others do not agree with the 

same opinion. 

Generally, it has been proved that men and women are treated equally, which means 

that everyone has the same remaining, receive the same tasks and are expected to 

cope with the same physical tasks. 

 

Keywords: Gender, equality, marketing, recruitment, work, employer branding  
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1 Inledning 
Försvarsmakten är en viktig aktör i samhället och är en av Sveriges största myndighet 

med omkring 51 517 anställda, där 6 866 är kvinnor och 44 651 är män. Försvaret är 

uppdelat i militära distrikt, södra, mellersta, norra distrikten och Gotland. Dessa 

distrikt ska leda en regional verksamhet och samverkar med totalförsvarets civila 

delar. De tre försvarsgrenarna är armén, marinen och flygvapnet. Inom den svenska 

försvarsmakten söker kvinnor och män frivilligt till försvaret 

(www.forsvarsmakten.se). 

Försvarsmakten har genomgått en organisationsförändring under 2009 som innebär att 

frivilligheten till utlandstjänst har försvunnit. Denna organisationsförändring grundar 

sig på ett regeringsbeslut där försvarsmaktens personal ska medverka i utlandstjänst.  

I och med detta beslut kommer alla anställda inom försvaret ha en skyldighet att vid 

behov, ingå i utlandstjänst (www.forsvarsmakten.se). Det har varit en omfattande 

bevakning från medias sida av försvarsmakten och dess anställdas närvaro i 

krigshärjade länder vilket skapat många debatter med olika åsikter, för och emot 

militär närvaro i andra länder. Försvarsmakten har genom åren varit med om 120 

internationella uppdrag i 60 länder och sammanlagt har drygt 100 000 svenskar 

tjänstgjort i utlandsstyrkan. Försvarsmaktens viktigaste uppgift är att leda Sveriges 

militära försvar och skydda Sverige. Det finns en värdegrundsprincip antagen inom 

försvarsmakten som ska värna om att människor har lika värde, rättivsa samt 

jämlikhet. Enligt försvarsmaktens hemsida arbetar försvaret även för ett aktivt och 

hållbart utvecklingsarbete för att bilda en jämställd och jämlik organisation där varje 

individ värderas för sin kompetens och kunskap (www.forsvarsmakten.se).  

På försvarsmaktens hemsida framkommer det även att försvarsmakten vill uppfattas 

som en organisation som hanterar alla på samma villkor och vill vara en attraktiv 

arbetsgivare. Därför pågår ett arbete för jämställdhet och jämlikhet på flera olika 

nivåer, från FN:s (Förenta Nationerna) generella mål, till lokala samarbeten med 

intresseorganisationer på hemmaplan. Ett övergripande mål är att få en större andel 

kvinnor att delta i internationella freds- och säkerhetsfrämjande instaster, inom ramen 

för regionala och internationella organisationer (www.forsvarsmakten.se). 

Försvarsmakten har också ett styrande dokument med beskrivning av hur deras arbete 

kring ett jämställt arbete ska gå till, denna kallas jämställdshetsplan. Planen förnyas 

var tredje år och till den finns också ett styrdokument för jämlikhet. 

Jämställdhetsplanen arbetar för att täcka diskrimineringsgrunden kön, medan 

styrdokumentet täcker de övriga delarna i diskrimineringsgrunden. 

1.1 Norrbottens flygfottilj F21 och rekrytering av personal 
F21 i Luleå har ett av världens största flygövningsområden där båda svenska 

flygförband och andra länder med jämna mellanrum övar. Syftet med detta förband är 

att bilda insatsförband med stridsflyg och personal som alltid är beredda för insatser, 

båda i Sverige och utomlands. De som arbetar på F21 kan till exempel arbeta på 

kontor med verksamhets, ekonomiska och personalfrågor. En officer på F21 kan ha 

olika befattningar, några av dessa är stridspilot, flygtekniker, meteorolog, 

underrättelseofficer, sambandsofficer och även rekryter under grundläggande militär 

utbildning (www.forsvarsmakten.se). Antalet manliga anställda inom F21 är 703 

stycken, antalet kvinnor är 58, vilket innebär att kvinnor utgör cirka 12% av alla 

medarbetare. 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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Luleå Granison har sitt huvudsäte i Luleå och är ett samlingsnamn för F21 och 

luftstridskolan. 

 

I ett försöksprojekt samarbetar förbanden i norr för att tillsammans kunna locka fler 

till att söka arbete inom försvarsmakten. De som ansvarar för detta projket är 

försvarshögskolan och personalstaben vid Högkvarteret. Syftet med detta projket är 

att får fram förbättrade metoder för rekrytering av specifika målgrupper. Med hjälp av 

detta projekt kan det skapas bättre möjligheter för att under ett tidigt skede skapa 

kontakter med individer som visar ett intresse för försvarsmakten som arbetsgivare, 

för att sedan kunna följa de individer som visar sig vara intresserade. Förbanden 

genomför speciella aktiviteter och event för att skapa ett intresse men även till att ge 

individanpassad information.  

I norr valde F21 tillsammans med Totalförsvarets skyddscentrum att försöka nå ut till 

en speciell målgrupp, som i projektet är kvinnor. Även män är välkomna, men fokus 

ligger på att rekrytera kvinnor. Bortsett från att bjuda in de kvinnor som har gjort eller 

bokat antagningsprövning på rekryteringsmyndigheten, får deltagaren på mässan 

chansen att anmäla sig till den kommande infokvällen (www.forsvarsmakten.se).  

Rekryteringssektionerna på olika förband i norra Sverige har valt att arbeta med detta 

genom informationsträffar, där rekryterings- och utbildningsmässor följs upp som har 

organiserats i olika städer. Den första staden under denna turne var Kalix, där 

försvarsmakten med F21, A9 och I19 deltog på mässan i Växa. Resultatet var positivt 

och många unga kvinnor ansåg sig bli mer intresserade av försvaret, samt fick en 

förändrar syn av försvarsmakten. 

 

Försvarsmakten lägger ner mycket tid på sitt rekryteringsarbete eftersom 

rekryteringen har centraliserats på grund av borttagandet av allmän värnplikt. Det 

betyder att det är HR-centrun (human resource) som är en ”ny” del av försvarsmakten 

och är ansvariga för att rekrytering ska fungera, samt att rätt personal rekryteras. Även 

om det är HR-centrum som har ansvar för rekryteringsprocessen så hjälper förbanden 

till i dem fysiska testerna.   

Rekryteringen har blivit mer centraliserad inom försvarsmakten, men det läggs 

fortfarande ett stort ansvar på de chefer som finns på regementen runt om i landet. Det 

är även dessa som möter de flesta som kommer att rekryteras.  

Därav är det extra viktigt att chefer är bra förebilder samt uppdaterade om vad som 

händer inom försvarsmakten och inom rekryteringsprocessen 

(www.forsvarsmakten.se). 

Enligt försvarsmakten hemsida, vill försvarsmakten ha en så stor rekryteringsbas som 

möjligt vid rekryteringar, på grund av att de ska få ett bra urval. Försvarsmakten 

lägger även ner mycket arbete på att ta reda på vilka krav som ställs på personer som 

rekryteras, detta för att det ska bli rätt redan vid början av rekryteringsprocesen. För 

att få ett stort urval till rekryteringen är det viktigt med annonsering och 

marknadsföring. Detta gäller främst i olika media, bland annat TV och tidningar. 

Eftersom den militära rekryteringsprocessen ses som ett utbyte och social 

marknadsföring blir det väsentligt att titta på de centrala faktorer som gör att rekryter 

accepterar utbytet. Sådana faktorer kallas i tidigare forskning för motivationsfaktorer, 

som är de faktorer som en individ överväger vid reflektion om ett utbyte medför fler 

fördelar än kostnader. Marshall och Fishers (2005) förklarar att det finns ett antal 

faktorer som anses betydelsefulla vid rekryters val. De viktigaste faktorerna är; 

disciplin, resor, karriärsansträning, lön, livserfarenhet, militär image (social respekt 

och prestige) samt sjukvårdsfördelar. 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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Det finns även skillnader på motivationsfaktorer mellan könen, dock även många 

likheter såsom träning, grupptillhörighet, träning med vapen, äventyr, starka 

vänskapsband, disciplinerad livsstil, social respekt samt prestige. 

1.2 Problemformulering 
Det finns ett flertal artiklar i bland annat Svenska Dagbladet som beskriven den stora 

svårigheten som försvarsmakten har gällande rekrytering av kvinnor. 

Även regeringen visar på ett missnöje gällande att andelen kvinnor inom 

försvarsmakten är för låg. Regeringen har fattat ett beslut som innebar att under 2014 

skulle försvarsmakten arbeta för att öka antalet kvinnor på alla nivåer inom 

myndigheten för att få en jämnare könsfördelning, fokus ligger på officerare där 95% 

år 2013 är män (www.svt.se).  

Det beskrivs att andelen få kvinnor inom försvaret är ett misslyckande samt att 

försvaret från början var en manlig arbetsplats och att det finns en jargong som 

behöver förändras (www.svd.se).  

Lotta Lille (2013, 2 februari), skriver att andelen kvinnor inom försvarsmakten 

minskat, trots att försvarsmakten vill rekrytera fler kvinnor. För alla intresserade 

kvinnor gäller positiv särbehandlingar vid exempelvis rekrytering till grundläggande 

utbildning, ändock är det svårt att locka kvinnor. 

Försvarsmakten menar på att det är bra att ha en blandning i grupperna, det vill säga 

både män och kvinnor, samt att kvinnor kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Det som 

kan göra det svårare för kvinnor att komma in, är de olika typerna av muskelstyrka 

och fysisk uthållighet, eftersom de behöver extra träning för att klara av kraven som 

finns. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Mot den bakgrund som beskrivits ovan, är syftet med detta arbete att undersöka hur 

Norrbottens flygflottilj (F21) i Luleå arbetar för att rekrytera fler kvinnor till 

försvarsmakten, samt hur anställda kvinnor med olika befattningar upplever sin 

arbetsvardag på en mansdominerad arbetsplats. Frågeställningar: 

 

- Vad anser rekryteringsansvariga på F21 vara den främsta anledningen till 

svårigheten att rekrytera kvinnor? 

- Skulle rekryteringsprocessen samt marknadsföringen inom F21 kunna ske på 

ett annorlunda sätt för att öka kvinnors intresse för försvarsmakten? 

- Anser anställda kvinnor inom Luleå Granison att fler kvinnor inom 

försvarsmakten skulle kunna bidra med andra kompetenser/kunskaper än 

män? 

- Arbetar F21 kontinuerligt för att behålla anställda kvinnor inom 

organisationen? 

- Anser anställda kvinnor inom Luleå Granison att organisationen är jämställd 

idag? 

 

Sammanfattningsvis ska denna studie bidra med en djupare förståelse för anställda 

kvinnor inom F21 samt rekryteringskoordinatorerna, skälet till varför kvinnor söker 

till försvarsmakten, vad kvinnor anser vara en attraktiv arbetsgivare, men även hur 

F21 kan utvecklas till att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för att få fler kvinnor 

att söka till organisationen. 

http://www.svt.se/
http://www.svd.se/
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1.4 Disposition 
Studien består av sju kapitel som innehåller följande; 1 inledning, 2 tidigare 

forskning, 3 teoretisk referensram, 4 metodologi och metod, 5 resultat, 6 diskussion 

och slutsats samt 7 framtida forskningsförslag. 

 

Det första kapitlet i studien beskriver bakgrunden om försvarsmakten och F21 i Luleå 

samt vilken roll kvinnor har haft inom försvarsmakten. Sedan introduceras studiens 

problemformulering som beskriven den svårighet som försvarsmakten har gällande 

rekrytering av kvinnor. Kapitlet avslutas med studiens syfte och dess frågeställningar.  

 

Det andra kapitlet presenterar tidigare forskning som berör jämställdheten mellan män 

och kvinnor i försvarsmakten, samt kvinnors deltagande i det amerikanska försvaret. 

 

Det tredje kapitlet beskriver de valda teorierna som är relevanta för denna studie och 

inleds med sociologisk inriktning med ett human resource management perspektiv. 

 

Det fjärde kapitlet beskriver den metod som har valts för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Val till metod motiveras med etiska överväganden, samt studiens 

validitet och reliabilitet. 

 

Det femte kapitlet introducerar resultatet från de utförda intervjuerna på F21 med 

informanternas åsikter och upplevelser. 

 

I det sjätte kapitlet diskuteras huruvida syftet och frågeställningarna besvarades med 

koppling till den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med en slutsats, samt 

rekommendationer till F21. 

 

I det sjunde och sista kapitlet presenteras ett förslag till framtida forskning inom 

området genus inom försvarsmakten. 
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2 Tidigare forskning 
Johan Fyrnberg och Nina Leikman (2014) studie om genus inom försvarsmakten, 

lyfter frågor som berör jämställdheten mellan män och kvinnor samt införandet av ett 

jämställdhetsperspektiv i statliga myndigheter. Rapporten beskriver att 

försvarsmakten är en aktör i samhället precis som alla andra organisationer som ska 

rekrytera, attrahera och behålla sin personal. De beskriver att en attraktiv arbetsgivare, 

i detta fall försvarsmakten, omfattar alla grupper i samhället, kvinnor i lika stor 

omfattning som män. Johan Fornborg och Nina Leikman (2014) studerar 

försvarsmakten ur ett genusperspektiv, eftersom statistiken om försvarsmakten visar 

på att kvinnor utgör en minoritet av rekryteringsbasen och att det är färre kvinnor som 

väljer försvarsmaktens som yrke och arbetsgivare. Trots detta har försvarsmakten ett 

mål av att rekrytera fler kvinnor, det ligger även ett fokus på att rekrytera fler kvinnor 

till ledande befattningar. Studien beskrivs som kritisk, men har en positiv inställning 

till försvarsmaktens arbete för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor. 

 

I den vetenskapliga artikeln Women in the United States Army beskriver John C. 

Woelfel (1981) att kvinnornas roll i armen borde ha utökats efter beslut om att 

militären skulle bli ett frivilligt val. Tidigare var kvinnors deltagande i det 

amerikanska försvaret begränsad till feminina uppgifter såsom sjuksköterska eller 

kockar. Före andra världskriget gjordes det ett försök att öka antalet kvinnor inom 

försvaret, men dessa försök visade sig vara oviktiga. Samtidigt, skapades under andra 

världskriget, womens army auxiliary corps, vilket medförde att cirka 156 000 kvinnor 

deltog under kriget. Dock var huvuddelen av kvinnorna begränsade till medicinska 

och administrativa områden, några av kvinnorna arbetade med ”icketraditionella” 

roller som flygplansmekaniker, fallskärmsriggare och artilleriinstruktörer.  

Sedan 1974 har det funnits ett flertal attityder gällande kvinnors roll i armén. De 

undersökta attityderna har bland annat tagit upp frågan om militära roller är lämpliga 

för kvinnor, attityder om kvinnor i strid, om kvinnor i kommandopositioner och om 

den fysiska styrkan i kvinnor. Huvuddelen av dessa attityder kommer från den 

militära personalen, även om vissa uppgifter kommer från folk i allmänhet. Det 

gjordes även en studie gällande huruvida kvinnor skulle passa att delta i strider 

tillsammans med män. Resultatet visade att manliga soldater i allmänhet inte ser strid 

vara lämpligt för kvinnor, med andra ord har strid inte varit en socialt acceptabel roll 

för kvinnor. Det fanns dock ingen enighet gällande rättigheten för kvinnor att komma 

ut i strid. En anledning till varför respondenterna i undersökningen inte ansåg att strid 

är lämpligt för kvinnor är för att de upplever att män är bättre i strid. De menar att 

tillsättningen av kvinnor i stridande förband skulle minska effektiviteten av försvaret 

(Woelfel, 1981). Anledningen till att män anser sig vara bättre i strid än kvinnor, är 

tydligt sammankopplade med fysiska och känslomässiga skäl.  

Det framkom även i en undersökning att om kvinnor skulle placeras i 

kommandopositioner inom försvarsmakten, skulle effektiviteten av försvaret inte 

förändras. I artikeln framkommer det också att det inte finns någon tydlig 

dokumentation på svårighetsgraden som kvinnor har upplevt gällande anpassning till 

försvaret sedan expansionen inleddes i början av 1970-talet. Däremot visar data på att 

kvinnor har kunnat göra en framgångsrik anpassning till rollen som soldat. 

Det visar sig emellertid att framtiden för kvinnor inom försvaret tyder på en ökning. 

Eftersom kvinnor har visat att de kan utföra arbetsuppgifter inom försvaret, har ett 

förtroende utvecklats hos försvaret att öka antalet kvinnor. Däremot diskuteras det 
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även kring en oro gällande kvinnors graviditet, samt att kvinnor hävdas kräva mer tid 

för personliga angelägenheter (Woelfel, 1981). 
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3 Teoretisk referensram 
Den här masteruppsatsen har en sociologisk inriktning med ett human resource 

management perspektiv. Det sociologiska human resource management aspekten som 

kommer att undersökas i denna studie är hur en rekryteringsprocess ser ut inom F21 

samt undersöka F21 ur ett genusperspektiv.  

Sociologi framstår som studien av människans sociala liv, av grupper och samhällen 

(Giddens & Griffiths, 2007). Sociologer utforskar orsaken till varför sinnevärlden ser 

ut som den gör, vad som är motivet till att livsvillkor förändrats, samt hur framtiden 

kommer att se ut.  

Human resource management (HRM) är en ledarskapsstrategi där människor ses som 

organisationens huvudsakliga resurs och HRM-specialisten arbetar för att maximera 

medarbetarnas prestationer genom att leda människor på ett resultatrikt sätt. Detta 

sker genom ett strategiskt förhållningssätt med fokus på hur människor på bästa sätt 

kan bidra till framgång för organisationen (Mckenna & Beech, 2008).  

 
Human resource management kan skapa förutsättningar för organisationer att möta 

kraven från omvärlden och nå konkurrenskraftig framgång. HRM beskriver också hur 

organisationer och chefer kan arbeta för att hantera, samt utveckla sin personal och 

organisation. HRM anses vara ett verktyg för att kunna nå en långsiktig framgång, en 

utvecklad grundtanke och gör det betydligt lättare för organisationer att kunna hantera 

ny personal. Likväl som anställda har en god trivsel och möjligheter till utveckling 

(McKenna & Beech, 2008). HRM är ett effektivt arbetssätt gällande uppmuntran av 

arbetsprestationer bland personalen på arbetsplatsen, och genom att kunna påverka 

anställdas attityder till sitt arbete kan organisationer uppnå en hög arbetsförmåga. 

 

En huvudsaklig arbetsuppgift för HRM-specialister är att genomföra 

organisationsförändringar (Mckenna & Beech, 2008). De har en kunskap om hur 

ledningen, cheferna och medarbetarna kan genomföra förändringar som både ökar 

medarbetarnas deltagande, prestationer samt ökar organisationens framgångar. Detta 

kan leda till att den generella kunskapen om organisationsförändringar inom offentlig 

sektor ökar. McKenna och Beech (2008) menar att HRM innebär att effektivisera den 

organisatoriska kapaciteten genom en god ledningsmetod. Organisationer som 

förändras har sannolikt en ambition som avser att stärka verksamheten vilket stämmer 

överens med human resource management ändamål. 

HRM består av tre nyckelord där respektive ord har en egen betydelse som 

tillsammans skapar definitionen Human Resource Management. Ordet ”human” 

innebär att se anställda som människor med olika känslor och behov, därför är det 

viktigt för varje chef att förstå att varje människa är unik, det krävs ofta unika 

lösningar. Det är också grundläggande att organisationer arbetar med utveckling av 

individer utifrån de olika förutsättningar som varje individ har. 

”Resource” handlar om att chefen ser individer inom organisationer som en resurs och 

ekonomisk faktor. När personalen behöver kompetensutveckling eller extern 

utbildning, bedöms detta som en investering för verksamheten. Det tredje och sista 

ordet, ”management” beskriver det strategiska chefskapet, likväl internt som externt. 

Chefen inom en viss organisation ska ha goda kunskaper, bland annat om grupper och 

dess utveckling, kommunikation och konflikthantering. Utifrån dessa kunskaper ska 

chefen styra och leda verksamheten på ett framgångsrikt sätt (Mckenna & Beech, 

2008).   
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3.1 Kvinnor inom försvarsmakten 
År 1980 påbörjade de första kvinnorna sin frivilliga grundutbilnding inom flygvapnet, 

103 sökande varav 28 gjorde klart utbildningen det året. Året därefter, 1981, tog 

riksdagen ett beslut att både män och kvinnor fick rekryteras till befälstyrkan inom 

alla försvarsgrenar. År 1989 fick kvinnor formellt tillträda alla delar i försvarsmakten, 

men fram till 1994 var alla kvinnor tvungna att göra officersutbildning för att få 

genomföra värnplikt. Mellan 1996 - 2006 har andelen mönstrade kvinnor i 

förhållande till män fördubblats och även andelen kvinnor bland de uttagna till 

värnplikten tredubblats.  

Idag upplever kvinnor att män gynnas och att de inte har lika stora karriärmöjligheter. 

Kvinnor bidrar med stor kompetens, de har ofta högre utbildning och bättre betyg än 

män (Vårt försvar, 2014). Både riskdagen och regering lägger ner mycket tid och 

arbete för att öka antalet kvinnor i försvarsmakten för att skapa en jämställd 

organisation. 

De senaste tio åren har andelen kvinnliga yrkesofficerare ökat från 2,5% till 4,5% och 

andelen civilt anställda kvinnor är 40 % (www.forsvarsmakten.se). 

Siffror från 2008 visar att 5119 personer gjorde värnplikt och av dem var 403 kvinnor. 

När frågan ställdes till försvarsmakten om varför försvaret vill ha mer kvinnliga 

anställda, blev svaret jämställdhet. Ett ytterligare svar var effektivitetsskäl, eftersom 

forskning visar på att tvåkönade grupper gör ett bättre arbete, samt medverkar till en 

arbetsmiljö fri från fördomar och kränkningar (www.forsvarsmakten.se).  

 

I Sverige har även försvarsmaktsledningen (FML) sammanställt tre aspekter för att 

expandera andelen kvinnor inom försvarsmakten. Det handlar i huvudsak om ett 

rättighetsperspektiv, alla ska ha lika chanser att påverka och medverka i samhället och 

ha tillgång till makt och inflytande. Den andra orsaken är att försvarsmakten vill vara 

en attraktiv arbetsgivare som ska nå hela befolkningen, slutligen vill försvarsmakten 

få en ökad operativ effekt.  

Försvarsmakten vill garantera att de kan välja bland de skickligaste och mest 

kompetenta individerna. Resursfrågan är synnerligen viktig i Sverige där värnplikten i 

praktiken är avskaffad och där det inte längre går att räkna med ett visst antal 

värnpliktiga varje år. En grupp kvinnor förväntas således att utöka försvarsmakten 

med sina erfarenheter, erfarenheter som är annorlunda än männens. För att göra detta 

genomförbart är det viktigt att utgå från att kvinnor är annorlunda än män 

(www.forsvarsmakten.se).   

 

Som det nämndes tidigare, ses försvarsmakten som en homogen manlig försvarsmakt. 

Det finns en risk att ett försvar som bara utgörs av män kommer att ha ett antal 

problem vid bland annat en internationell insats. I Afghanistan synliggjorde Nato att 

viktiga uppgifter inte kunde slutföras utan kvinnliga soldater (Vårt försvar, 2014).  

I Norge finns det dubbelt så många kvinnliga officerare, detta även om det är dubbelt 

så många kvinnor som går grundutbildningen i Sverige. Idag ställer försvaret nya krav 

på bland annat utbildning och kompetens eftersom försvaret förändras med nya hot, 

ny teknologi samt multifunktionella insatser. Om försvarsmakten saknar välutbildad 

personal, kan inte Sveriges försvarsförmåga bevaras.   

Både riksdagen och regering lägger ner mycket tid och arbete för att öka antalet 

kvinnor i försvarsmakten men även för att skapa en jämställd organisation. Den stora 

utmaningen är hur antalet kvinnor ska öka, ett förslag från bland annat regeringen är 

via rekrytering, där åtgärder ska vidtas för att behålla dem. Rekrytering, i jämförelse 

med värnplikt, har ökat möjligheterna för en jämnare könsfördelning, vilket har 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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framkommit i andelen kvinnor som har anmält sig till den grundläggande militära 

utbildningen (GMU). När kvinnor har slutfört GMU:n, är den stora utmaningen att 

skapa möjligheter för kvinnor att utvecklas inom försvarsmakten, men också se till att 

de genomgår hela utbildningen, då det är fler kvinnor än män som hoppar av GMU:n 

innan den är avslutad (Vårt försvar, 2014). 

 

Försvarsmakten har under många år arbetat för att öka möjligheterna för kvinnor 

inom försvaret. Några exempel på sådant arbete är bland annat att positiv 

särbehandling använts. Ett annat exempel är att kvinnor har blivit inspirerade att söka 

chefstjänster, dock har försvarsmakten inte kommit en alltför lång bit på vägen i sitt 

arbete för att öka möjligheterna för kvinnor (Vårt försvar, 2014).  

Regeringen har visat på ett missnöje gällande till att försvarsmaktens 

jämställdhetsarbete går för sakta, men också för att rapporteringen från 

försvarsmakten inte har visat på några gripbara åtgärder eller mätbara resultat. 

Försvarsmakten har fått i uppdrag år 2014 att utveckla en plan för 

jämställdhetsintegrering.  

En annan målsättning som försvarsmakten har är att omarbeta och kvalitetssäkra 

styrdokument, utbildningar och uppföljningssystem. De resultat som framkommer 

kommer att finnas som grund för det framtida arbetet, detta arbete kommer även att 

innefatta en rad aktiviteter. Exempel på dessa är att intyga att det går att sammanföra 

föräldraskap och arbete, samt se till att föräldrar inte ”bromsas” i löne- och 

karriärutveckling samt att utrustning är anpassad till både män och kvinnor.  

Försvarsmakten menar också att det är viktigt att ha stöd och ett aktivt arbete från 

högre chefer, utan deras stöd kommer jämställdheten inte att öka. Ett antal högre 

uppsatta chefer har fått en så kallad ”gender coach” som har i uppgift att ge stöd i det 

dagliga arbetet. Alla utbildningar som genomförs inom kärnverksamheten ska 

sammanställa ett jämställdhetsperspektiv och mätinstrument ska utvecklas för att 

kunna mäta resultaten (Vårt försvar, 2014). 

Det finns ytterligare förbättringsområden för att försvarsmakten ska kunna öka 

kvinnor till försvaret, det är arbetsmiljön. Forskning har visat på att stereotypa 

manliga normer inom soldatyrket alltjämt är dominerande bland viss personal. Detta 

beskrivs som att det fortfarande talas om att män i skarpa lägen ”inte vill ha en tjej 

bredvid sig”. Detta innebär att arbetet med attityder och värderingar måste pågå 

oavbrutet, annars finns en risk att arbetet för ökad jämställdhet inte kommer att ske 

(Vårt försvar, 2014). 

Inom försvarsmakten kan kvinnor bidra med att främja samverkan i insatsområden. 

Sociala och kulturella skillnader mellan militära män och humanitära kvinnor har 

många gånger bidragit till stor friktion. 

År 2013 visade personalförsörjningssystemet att de har stora utmaningar framför sig 

med anledning av att försvarsmakten, i sin årsredovisning, visade att 14 % avslutar sin 

anställning i förtid och att de inte kommer kunna se till att anställa det behov av 

personal som finns, speciellt kvinnor. År 2013 visade det sig även att antalet 

nyanställda kvinnor var 19 av 134 officerare och 238 av 2028 när det gällde hela 

personalgruppen kontinuerliga tjänstgörande (www.forsvarsmakten.se). 

 

Det har visat sig att de flesta kvinnor som valde en militär karriär för några år sedan 

hade kommit i kontakt med försvarsmakten i ett tidigare skede som sjuksköterska 

eller kock, samt hade antingen familj eller vänner som arbetade inom försvarsmakten. 

Kvinnor har även varit iblandade i någon frivillig organisation inom försvarsmakten. 

Att välja en militär yrkesbana blev en personlig utmaning samt ett ovanligt, 
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annorlunda och spännande arbete för kvinnor. Andra positiva delar med ett militärt 

yrke var att det ansågs som omväxlande, fritt och oberoende samt gav möjligheter till 

en del kontakter med andra människor (Nilsson, 1990).  

3.2 Arbetsmarknadens utveckling 
Den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste trettio åren, vilket 

huvudsakligen berör kvinnors ökade inträde i yrkesarbete. Kvinnors förvärvsarbete är 

idag nästintill lika hög som männens och har ökat markant sedan 1960,  då 

hemmaarbete var vanligast bland kvinnor som var hemmafruar. 

Trots en juridisk rätt till jämställdhet usätts kvinnor alltjämt för en del orättvisor i 

arbetet. Kvinnor har av tradition förknippats med lågt betalda och rutinartaden yrken 

och arbeten som uppfattas som ”kvinnliga”. Yrkesmässig genussegregation visar att 

det finns olika typer av yrken som är förknippade med män och kvinnor, samt 

arbetsuppgifter utifrån vanligt förkommande föreställningar om vad som passar män 

respektive kvinnor (Ahrne, Roman & Franzen, 2003). 

 

Än idag dominerar män inom många yrken, branscher och sektorer, exempelvis inom 

industri och byggbranschen. Kvinnor är istället i stor majoritet inom hälso- och 

sjukvårdsarbete, socialt arbete, administrativt och kontorstekniskt arbete. Det antas 

ligga sociala och ”naturliga” orsaker bakom könsuppdelningen, eftersom kvinnor och 

mäns kroppar skiljer sig åt och därmed antas vara lämplig för olika arbetsuppgifter 

(Ahrne, Roman & Franzen, 2003). När kvinnor tillträder till traditionellt manliga 

områden, trotsar de processer som bygger upp maskulinitet och hotar den rådande 

ordningen. Då yrkesroller fastställs i termer av manlighet, skapas för den skull, 

tankesätt och attityder som betvivlar kvinnors förmåga och lämplighet för yrkesrollen 

(Ivarsson, 2002). Dessa könsuppfattningar inverkar på de strukturella förhållandena 

mellan könen i samhället, könspraktiken. Könspraktiken består av normer, sedvänjor, 

traditioner och skapar den könsordning som finns i samhället. Två principer 

understödjer könsordningen – dikotomisering (åtskillnad mellan könen) och 

hierarkisering (manligt överordnat kvinnligt) (Ahrne, Roman & Franzen, 2003). 

3.3 Kvinnliga förhållningssätt och rekrytering av kvinnor 
Anna Wahl (1992) beskriver i sin studie fyra olika förhållningssätt/tillvägagångssätt 

som kvinnor mestadels antog i relation till organisationer och synen på förhållandet 

mellan könen. Dessa fyra förhållningssätt är könsneutral strategi (könet är irrelevant, 

dolt och oproblematiserat), det relativa synsättet strategi (mansdominansen ses som 

föränderlig och sammankopplad till antalet män och kvinnor), det positiva synsättet 

strategin (utifrån minoritetssituationen och underordningen kunna se de personliga 

fördelarna. Genom att framhäva fördelarna med att vara kvinna hålls självkänslan 

oförändrad) och omvärldsstrategi (utifrån minoritetssituationen och underordningen 

se hur fenomen går att koppla till omvärlden istället för till egna individen. Här förstår 

kvinnan sin situation utifrån en medvetenhet om könsordningen i samhället). 
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En sammanfattning av några olika motiv till rekrytering av kvinnor med koppling till 

svenska försvarsmakten kan utgå från Alvesson och Billings (2000) modell kring 

kvinnor och ledarskap som lyfter fram fyra aspekter enligt figuren nedan; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vid de lika möjligheternas perspektiv är grunden en demokratisk rättighetstanke där 

kvinnor och män ska ha lika möjligheter på hela arbetsmarknaden. Den låga andelen 

kvinnor på vissa områden kan uppfattas som en ojämlikhet och orättvisor, båda i 

samhället och i arbetslivet. Här finns det även en föreställning om att kvinnor och 

män är lika varandra, samt att desto mindre skillnader det finns mellan män och 

kvinnor i fråga om personlighet, inställning till arbete eller andra aspekter som spelar 

roll för förmågan att utföra ett arbete, desto svårare blir det att avsa de lika 

möjligheternas argument. 

Vid den meritokratiska ståndpunkten talas det ofta om problemet med ineffektivt 

utnyttjande av personalresurser, snarare än diskriminering, när kvinnors kompetens 

inom organisationen inte tillvaratas. 

Det särskilda bidragets ståndpunkt utgår från en olikhetssyn på könen. Här 

diskuteras anledningen till att rekrytera fler kvinnor till försvaret, argumentet är att 

kvinnor kan tillföra något annorlunda och unikt, samt att de kan tillföra en möjlig 

förändringskraft. Med detta menas att rekrytering av kvinnor kan bidra till ett tillskott 

beroende på kompletterande kvalifikationer och även möjligheten att ge nya och 

viktiga bidrag till organisationen. En annan anledning till varför kvinnor ska 

rekryteras är att det kan bli bättre mixade arbetsgrupper och att heterogena 

arbetsgrupper visar på bättre resultat, samt en mer omfattande infallsvinkel vid 

problemlösning. Kvinnors inträde i arbetsmiljöer som har varit mansdominerande, 

leder ofta till en annan stämning och ett renare språk. Detta gynnar i sin tur, de män 

som kanske inte känner sig lika delaktiga i den maskulinitet som mansdominerande 

grupper kan skapa. 

Vid de alternativa värdenas ståndpunkt finns en syn på att könen skiljer sig åt, men 

även att kvinnor i stort inte delar de intressen, prioriteringar och grundläggande 

synsätt till livet som är vanliga hos män. Alvesson och Billing (2000) menar att 

gemensamt för alla ovannämnda perspektiv är en strävan att främja kvinnors 

möjligheter på arbetsmarknadens alla områden. 

Lika 

möjligheter 

Alternativa 

värden 

Meriokrati Särsklilt 

bidrag 
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3.4 Genus; manligt och kvinnligt i förändring 
Genusinlärning börjar redan innan ett barn ser sig själv som en flicka eller pojke och 

vuxna personern av båda det manliga och kvinnliga könet har olika sätt att sköta 

barnen på, beroende på vilket kön barnet har. Det finns skillnader på vilken klädsel 

och frisyr barnen får, vilket medför att barnen i deras inlärning får signaler om vad det 

betyder att vara av olika kön. Redan när ett barn är två år gammalt, har de normalt en 

delvis uppfattning om könsrollerna och kan kategorisera andra personer rätt gällande 

deras kön. De leksaker, böcker och program på TV som barnen kommer i kontakt 

med, har en tendens att lägga tonvikt på skillnader mellan manliga och kvinnliga 

egenskaper. Pojkar utvecklar en känsla för sitt ”jag” och tar avstånd från modern för 

att skapa sin egen uppfattning om det maskulina, utifrån vad som inte är kvinnligt 

(Giddens  & Griffiths, 2007). 

 

Den så kallade traditionella bilden av kvinnor och män har förändrats under senare år 

i medier. De budskap som sänds via media gällande manligt respektive kvinnligt, 

problematiseras och blir omvänd. I nutiden sker de uppenbara budskap om idealen 

som kretsar kring mannens och kvinnans identitet. Begreppen man och kvinna kan 

konstrueras, individens identitet kan förändras på grund av mediala kanalers utbud av 

identifierbara budskap. Samhället utvecklas och förändras, vilket medför att medias 

format och utseende också förändras. Även publiken förändras, dock sker detta i 

långsammare takt. Bilden av kön, sexualitet, manlighet och kvinnlighet liksom 

identitet och identifikation utsätts kontinuerligt för en process som sakta förändrar 

villkoren och begreppen (Gauntlett, 2002). Till skillnad från andra länder i Europa, 

anses Sverige ha kommit långt gällande jämställdhet. Nästan alla svenska kvinnor 

yrkesarbetar, och de arbetar mer heltid och är mindre arbetslösa. 

3.5 Genus inom försvarsmakten  
Försvarsmakten har länge varit en mansdominerande arbetsplats och den militära 

yrkesrollen har uppfattats vara manlig. Kvinnor har för det mesta synts i militära 

samband på grund av att de utgör en minoritet, vilket leder till att de avviker från 

normen. (Blomgren & Lind, 1997). Genusforskning är en social sammansättning av 

vad som uppfattas som kvinnligt och manligt, beskrivningarna av genus tar sig ofta i 

uttryck i motsatspar, genom att de olika könen tilldelas olika egenskaper eller placeras 

i olika fält. Genus tycks vara den huvudsakliga punkten för sociala relationer mellan 

människor i organisationer (Kronsell, 2012). Det biologiska könet associeras med en 

rad psykologiska och sociala karakträsdrag samt egenskaper. Inom genusperspektivet 

studeras så kallade maktfrågor där kön och genus ger tecken för olika 

maktförhållanden. Exempel på studier av situationer är sådana där män och kvinnor 

har olika handlingsutrymmen, och därför olika tillgång till makt. Utifrån könet och de 

sociala konstruktionerna, skapas en uppdelning av vad som är privat och offentligt, 

samt manligt och kvinnligt. Dessa uppdelningar skapar maktskillnader mellan män 

och kvinnor, som bygger upp mäns makt och överordning över kvinnor. Orsaken till 

kvinnors underordning är delvis att de ställs i en annan social sfär än männen, i det 

privata där de inte får tillgång till makt (Nira, 1997).  

På grund av detta skapas en särskiljande social struktur, där kvinnor och män är 

”naturligt” olika och har därför olika roller i samhället. Män anses vara starkare 

fysiskt och anses ha bättre förmåga att ta hand om problem i det offentliga. Kvinnor 

ses däremot som ”mjuka” och känslomässiga. Eftersom att genus omkonstrueras, kan 

genus inte ses som statiskt, utan det är istället en process som pågår hela tiden och är 
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en del av människans liv. Denna process kallas för ”att göra genus”, vilket innebär att 

när människor möter andra människor i vardagen, sociala handlingar, beteenden eller 

konversationer, skapas distinktioner mellan kvinnor och män, alltså kvinnligt och 

manligt. Genus blir med andra ord något människor gör, då den är del av människors 

vardag ”skapar” genus, på detta vis även i institutioner och organisationer (Nira, 

1997). 

Ordet makt är ofta kopplat till något maskulint, eftersom ordet förutsätter en stereotyp 

av vad som är ett manligt beteende. Denna makt gör bland annat att kvinnor inte tas 

på allvar, om de inte tar sig an de maskulina ledaregenskaperna, när de likväl måste 

vara feminina på samma gång. Denna föreställning om makt och maktens hierarkiska 

natur, bidrar till att det skapas genusskillnader. Kvinnor anses skapa lugn, förtroende 

samt stabilitet, kvinnor kan även anpassa sig till den maskulina kultur som kan uppstå 

inom försvarsmakten genom personliga strategier, istället för organisationens 

handlingar (Peterson & Runyan, 1993). 

Könsdimensionen kan negligers eller accentueras, vilket innebär att kvinnliga 

officerare uppfattas som för kvinnliga, eller för okvinnliga (Blomgren & Lind, 1997).   
Maskulinitet används som ett sätt att stärka gruppgemenskapen i militära 

sammanhang, genom till exempel sexistiska skämt. Detta knyter soldatskap och 

manlighet ännu närmare varandra. Inom försvarsmakten lär sig individer inte bara att 

kriga och försvara Sverige, utan också om att utvecklas och ”bli man”, eftersom 

värnplikt blir ett led i skapandet av den manliga identiteten (Ivarsson, 2002). 

Försvarsmakten kan ses som ett ”extremfall” när det gäller sammanhang som formar 

och fomras av genusrelationer. Försvarsmakten har en klar genusarbetsdelning, där 

män är starkt dominerande.  

 

När kvinnor får ett inträde till traditionella manliga områden, utmanar de processer 

som bygger upp maskulinitet och ”hotar” den rådande ordningen. Eftersom en 

yrkesroll fastställs i termer av manlighet bildas därför tankesätt och attityder som 

betvivlar kvinnors förmåga samt lämplighet för yrkesrollen (Ivarsson, 2002). 

Det har visat sig att kvinnliga och manliga officerare hamnar inom olika befattningar, 

kvinnor hamnar till största delen i de understödjande befattningarna, medan männen 

istället intar de mer prestigefulla befattningarna, exempelvis stridande befattningar. 

Ett begrepp som kan förklara denna situation är ”genderdisering” och som präglas av 

könsrelaterade uppfattningar där arbetsuppgifter fördelas och indelas beroende på 

kön. Detta är även ett uttryck för att se olika på män och kvinnor. Hirdman (2003) 

förklara detta som det ”stereotypa genuskontraktet” som innebär att det finns en slags 

norm som upprepas. Försvarsmaktens organisation kännetecknas av maskulina värden 

på grund av den majoritetsställning som männen inom organisationen befinner sig 

inom. För att kunna undvika genuskonstruktionen, är betydelsen av jämställdhet 

mellan könen, samt möjligheten för kvinnor att delta i beslutsfattande och 

auktoritetsfrågor betydelsefullt och kan ändra den normsyn som finns (Hirdman, 

2003). 

 

I vissa kulturer utför män och kvinnor olika sysslor, det är så självklart att det i de 

flesta kulturer aldrig skulle diskuteras eller ifrågasättas, eftersom arbetsdelningen har 

en lång historia bakom sig och återfinns överallt. Orvar Löfgren (1982) beskriver att 

vad som anses vara kvinnosysslor respektive manssysslor, skiftar både mellan epoker, 

bygder, klasser samt att gränsdragningen mellan kvinnligt och manligt formas av de 

sociala och ekonomiska förhållandena. Det finns vissa föreställningar om att vissa 
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typer av utbildningar, yrkesval och positioner hör samman med ett visst kön, det vill 

säga att vissa arbeten ofta är könsstämplade. Med detta menas vad som anses vara 

naturligt för kvinnor respektive män att inneha för yrken. Ett arbete har därför ofta en 

så kallad könssymbolik, med könsmärkta föreställningar om vilken kompetens som 

önskas, försvaret utgör ett tydligt exempel på det. 
Individers handlingar och livschanser formas av dess könstillhörighet, likväl är könet 

avgörande kring vilken sorteringen blir i de olika positionerna i samhällets 

organisationer. Kvinnor får generellt mindre tillgång till resurser, makt och status än 

männen i könsarbetsdelningen, vilket kan ses i de olika positioner männen och 

kvinnor intar. Inom sociala skikt, etniska grupper, yrken, verksamhetsområden 

underordnas de kvinnliga positionerna gentemot de manliga vilket brukar kallas för 

exempelvis könsordning eller genussystem. Genom tiderna har könet speglats av 

sociala strukturer av exempelvis hushållet, arbete, sexualitet, men idag är det främst i 

arbetslivet som mansdominansen upprätthålls. Denna könsuppdelning förklaras oftast 

med skillnaderna i kvinnors och mäns attityder, värden och egenskaper eftersom de i 

utbildning, familjeengagemang, fritid och yrkesliv väljer olika (Ahrne, Roman & 

Franzen, 2003).  

3.6 Sociala roller och normer 
Människan omvandlar sina roller i sammankomsten med andra människor och även i 

olika typer av situationer och miljöer. Människans verklighet utgörs av två delar, en 

främre och en bakre region. Den främre betecknas av människors arbeten eller 

offentliga platser, där människor bär olika masker och handlar på olika sätt, beroende 

på bland annat förutsättningar och förväntningar. Det utvecklas olika normer och 

värderingar som kan anknyta till en viss roll, det är denna roll som kan tillkomma 

beroende av sammankomsten med människor, men även inom var och inom vilken 

situation individer befinner sig inom.  

Normer är de regler som utvecklas inom en grupp med hänseende till vad som ska 

tyckas, tänkas samt göras för att anses som en fullvärdig gruppmedlem. 

Normer kopplat till försvarsmaktens organisation, kan innebära att visa på 

framgångsrikt genomförda prestationer. En kvinna i dagens försvarsmakt arbetar i en 

manlig kontext med utpräglat manliga normer och värderingar och kan då omvandla 

sin roll i sammankomsten med den manliga kontexten (Josefsson & Kindenberg, 

2005).Den bakre regionen betecknas av den delen där människor känner sig trygga, 

till exempel hemma. Människor bär olika masker med anledningen av intagandet av 

olika roller beroende på var de befinner sig, men också vilka som är närvarande vid 

de olika situationerna (Goffman, 2006). Om en underordnad person möter en person 

som är överordnad, kan den underordnade personen försöka nå upp till den 

överordnade. Detta beror på att det finns en viss osäkerhet i sin egen roll, men även 

ett intresse av att passa in (Goffman, 2006).  

3.7 Employer attractiveness  
Begreppet employer attractiveness innebär en viss förmån som en medarbetare får 

genom att arbeta inom en viss organisation. Det finns fem punkter inom en 

organisaiton som kan vara viktiga för ett uppfattas som en attraktiv arbetsplats:  

 

 En arbetsmiljö som ger möjligheten till medarbetarna att vara nyskapande och 

tänka på förbättringsmöjligheter 

 Goda relationer mellan arbetskollegorna, arbetet ska uppfattas som roligt och 

utvecklande 
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 Lönen ska uppfattas som rimlig och acceptabel, samt att det ska finnas 

möjlighet till en säker anställning och möjligheter till befordran 

 Medarbetare vill uppmärksammas samt att arbetsgivaren ska se dem som 

utvecklingspotential  

 Medarbetare vill använda sina kunskaper i sitt arbete, samtidigt få möjligheten 

att lära andra (Berthone, Ewing, & Hah, 2005). 

 

Begreppet attraktiv arbetsplats kan förklars som en organisation där individers 

identiteter bekräftas och där individerna kan tillgodose sina behov genom inre och 

yttre belöningar som erbjuds i enlighet med deras förväntningar och önskemål. En 

attraktiv arbetsplats är när anställda får bekräftelse av att de innehar en professionell 

identitet, på samma gång som de kan behålla och utveckla sin position inom yrket. 

För många människor som har ett arbete, är lönen inte det viktigaste, utan snarare en 

bra balans mellan privat- och yrkesliv, exempelvis innebär det att kunna nyttja flextid 

och andra anställningsförmåner (Angelöw, 2002). 

En individ kan värdesätta ett arbetes attraktivitet både som arbetssökande (externt) 

och som anställd (internt). Ett arbete kan då beskrivas på fyra olika sätt – attraktivt, 

dolt, idealiserat och oattraktivt. Ett arbete som har hög attraktivitet både vid 

bedömning externt och internt är något som lockar, personer vill då stanna på det 

arbete som de önskat. Ett arbete med låg attraktivitet bedömt extern, men med hög 

attraktivitet internt är sådana arbete som inte uppmärksammas extern. Det attraktiva 

med arbetet är dolt vid bedömningen externt, vilket kan betyda att individen inte 

söker sig till organisationen. Ett arbete som upplevs ha hög attraktivitet vid 

bedömning externt, men med låg attraktivitet internt ”förskönas”. Utomstånde 

personer vill ha arbetet, dock kommer arbetet inte motsvarar förväntningarna. Ett 

arbete med låg attraktivitet både vid bedömning externt och internt är oattraktivt. 

Människor söker sig inte till ett sådant arbete om det finns andra valmöjligheter, och 

om det varit enda alternativet skulle individen inte stanna kvar länge.  

 

En annan aspekt på hur arbetsgivaren och arbetsplatser uppfattas, är den som benämns 

som Employer branding och som också handlar om arbetsgivarens varumärke, och 

som kan översättas till arbetsgivarvarumärke. Employer branding är vad som 

förknippas med ett visst varumärke, bland annat lön, karriärmöjligheter och status, 

samt hur ”rätt” människor ska attraheras, rekryteras och vilja stanna kvar på sin 

arbetsplats. Det finns ingen mall för hur employer branding ska genomföras, utan 

varje företag skapar sitt eget arbetsätt riktad till eventuella och nuvarande anställda. 

Under de senaste åren har detta perspektiv fått en framskjuten position i 

organisationers strategiska prioriteringar (Dyhre, 2013). Företagens varumärke 

bedöms vara en av de viktigaste tillgångarna för företaget, på grund av att företagens 

hantering av sitt varumärke, tillsammans med de mänskliga resurserna bidrar till 

employer branding. Varumärket för ett företag bestämmer företagest identitet som 

arbetsgivare, med identitet menas vad som känntecknar det specifika företaget.  

 

Employer branding kan bli ett framgångsrikt koncept för chefer, då de kan använda 

sig av brandingen för att  förbättra rekryteringsprocesser, samtidigt som verksamheten 

kan fortgå och utvecklas. Om bemanning, rekryteringsarbete, utbildning, utveckling 

och karriärmöjligheter samordnas, skulle det bidra till en starkare effekt. 

Det finns flera skäl till att organisationer ska vilja arbeta med employer branding, ett 

av dem är att om arbetsgivaren inte har rätt personal inom företaget kan inte företagen 

konkurrera eller utvecklas. En ytterligare anledning handlar om den nya generationens 
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arbetskraft, de vill veta vad företag har att erbjuda, samt om företag kan erbjuda 

precis det som önskas. Har företag inget att erbjuda gällande ovanstående 

varumärken, kommer den nya generationen att söka sig till andra företag (Dyhre, 

2013).  

Perception management beskriver den styrning av ett organisatoriskt arbete som har 

syftet att påverka den uppfattning (perception) som finns hos organisationens olika 

intressenter eller målgrupper. Här ligger fokus på att påverka dessa uppfattningar om 

organisationen, eller åtminstone någon del av den, genom bland annat olika former av 

aktiviteter och beslut. Sysselsättningar som kan sammanföras med perception 

management kan exempelvis vara gjorda efter en målgruppsanalys, eller en annan 

form av utvärdering av organisationens prestation (Elsbach, 2006).  Det finns tre olika 

nivåer på perception management, den första nivån inriktar sig till organisationens 

image, vilket innefattar trovärdighet och legitimitet. Den andra nivån är 

organisationens rykte, det vill säga hur organisationen står sig i konkurrensen mot 

andra liknande organisationer. Den tredje nivån beskriver den organisatoriska 

identiteten, det vill säga vilken status den har hos utomstående. 

 

Det finns även tillvägagångssätt som chefen och anställda tillsammans kan arbeta med 

för att få arbetsplatsen att växa, samt utveckla den till att vara attraktiv. Om 

organistioner ska kunna skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats, 

måste ledningen nå upp till en rad olika faktorer. Medarbetare vill känna att de gör ett 

viktigt och betydelsefullt arbete och även känna att de arbetar i ett gott arbetsklimat. 

En annan omständighet är att cheferna känner att de har ett bra samarbete med sin 

personal. Då krävs det att chefen låter sina anställda få chansen till att ha inverkan på 

arbetets innehåll till en viss grad, samt att chefen låter sina anställda få utvecklas både 

personligt och yrkesmässigt inom organisationen (Angelöw, 2002). Inom många 

organisationer, som arbetar för att frambringa en attraktiv arbetsplats behövs ett visst 

förändringsarbete. Anställda inom organisationen måste få möjlighet till att få påverka 

och göras delaktiga i förändringsprocessen, för att organisationen ska kunna 

verkliggöra sin vision. Genom att ge möjlighet till alla anställda till att delta i 

diskussioner till förändringar, vara med och skapa fram visioner, samt att de får vara 

med och styra i takt med förändringen ökar deras motivation. När arbetsgivaren eller 

arbetstagrna inom en organisation endast tänker på problem som finns och inte 

möjligheterna, kan det  påverka de övriga anställda. Desto fler som tänker på 

problemen desto fler kommer resten i organisationen likväl att göra det. Detta kan 

leda till att hela organisationen skapar en problembaserad tankekultur där fokus ligger 

mer på svårigheter än på möjligheter. Om alla inom organisationen istället fokuserade 

på möjligheter, tillgångar och styrkor inom organisationen, skulle en 

möjlighetsbaserad tankekultur sprida sig, vilket blir mer fördelaktigt i längden 

(Angelöw, 2002). 

3.8 Ledningens- och mediapåverkan 
Det krävs mycket arbete från ledningens sida för att en arbetsplats ska kunna bli 

attraktiv, detta genom ett kontinuerligt arbete. På vilket sätt chefskap hanteras, har en 

central roll för organisationens välmående men även framgång. För ett konstruktivt 

chefskap, är det viktigt att organisationen skapar förutsättningar. Ett konstruktivt 

chefskap betyder att chefen arbetar utifrån vissa element för att skapa delaktighet 

bland medarbetarna. Det är av betydelse att chefen uppfattas som en god förebild för 

sin personal och även visar stöd, likväl som chefen ska arbeta för att få personalen få 

möjligheten till personlig utveckling (Angelöw, 2002). En attraktiv chef arbetar 
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målinriktat i ett nära samarbete med sina medarbetare. Det är även viktigt att 

uppmuntra sina anställda genom bland annat feedback. När organisationer har en 

personal som trivs, ökar produktionen och organisationen blir en mer attraktiv plats 

att arbeta på. Det är av betydelse att få sin personal att känna delaktighet i arbetet, 

men också att de fyller viktiga funktioner, som hjälper uppnå organisationens mål.  

Den närmaste chefen kan sätta normer och värderingar på arbetsplatsen, och är även 

en förebild för sina anställda. Personalen påverkas av vilken typ av värderingar och 

normer som finns inom organisationen, därav är det viktigt att vara ett gott föredöme. 

Det finns ingen dirket förklaring på vad som är den ”goda arbetsgivaren”, det handlar 

istället om perspektiv. Definitionen av en god arbetsgivare är en arbetsgivare som ser 

till att uppfylla sina rättsliga förpliktesler gentemot sina anställda. En god arbetsgivare 

kan även förklaras som en person som driver en personalpolitik där det ska finnas ett 

allmänt accepterande, vilket är viktigt för att kunna ha en ärlig och korrekt behandling 

av anställda i alla perspektiv av sin anställning. Arbetsgivaren i detta fall ska också 

kunna anställa grupper av bland annat etnsiska minoriteter och kvinnor, samt ha 

förmågan att upprätthålla normer, integritet och uppförande (Angelöw, 2002). 

Ett gott arbetsklimat är en huvudsaklig beståndsdel för att skapa en attraktiv 

arbetsplats. Detta på grund av att arbetsklimatet kan främja prestationsförmågan, öka 

arbetstillfredsställelsen, öka gemenskapen i arbetsgruppen och även delaktigheten i 

arbetet hos de anställda. För att nå upp till detta är det av viktigt att cheferna skapar 

glädje runt arbetet, ett fungerande samarbete och likväl arbeta för att utveckla 

arbetsgrupper inom organisationen. Även kompetensutveckling är en givande faktor 

som är betydelsefull för såväl chefer som anställda. Kompetensutveckling kan ske 

genom en rad olika typer av utbildningar, en mer utvecklingsinriktad syn på lärande 

samt nätverk för att byta idéer är viktiga insatser organisationer bör arbeta med för att 

kunna skapa en bra arbetsmiljö som gör organisationen attraktiv på arbetsmarknaden 

(Angelöw, 2002). 

  
Reklam, bilder och texter inom media influerar människors värderingar, attityder, 

deras sätt att se dem själva och för ofta vidare en traditionell syn på kön. Arbetet med 

att utvärdera och förstå vad media har för betydelse för människor är en viktig del för 

att kunna begripa och förändra den allmänna genusstrukturen. Överallt möts 

människor av bilder och föreställningar om vad som passar för en tjejer respektive 

killar (Nordberg, 2005).  

Det är inte ovanligt att kön stereotypiseras i media, vilket bidrar till att stärka 

människors syn av vad det innebär att vara kvinna eller man. Stereotyper är många 

gånger grundade i missuppfattningar och förutfattade meningar vilket leder till att den 

”felaktiga” bilden reproduceras och förmedlas till ungdomar. På bland annat bilder 

går det att se könsmärkningen genom bland annat kroppsspråk, ansiktsuttryck, 

kameravinklingar, tillbehör och aktivitet. Medias sammansättning av kvinnlighet 

respektive manlighet väljer, nedtonar och betonar vissa erfarenheter och företeelser. 

Media sägs erbjuda endast representationer och konstruktioner av vad som är 

kvinnligt respektive manligt och visar inte sanningen. Den grupp av människor som 

mest uppmärksammas på medierna är ungdomar, och det är även de som informerar 

sin omgivning om budskapet i den så kallade vardagskommunikationen (Hansson, 

2006). I media inspireras killar till att ägna sig åt bland annat sporter och aktiva 

aktiviteter, vilket inte gör det konstigt att killar väljer utbildningar och yrken där 

tuffhet och fysisk styrka uppmuntras, till exempel polis eller inom militären. Unga 

tjejer uppfattas ofta som passiva och ”mjuka”, därför söker de sig till och identifierar 
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sig med yrken och utbildningar inom bland annat omvårdnad och omsorg, till 

exempel sjuksköterska (Connell, 1999).  

 

Medier ger publiken det som de vill ha, samtidigt finns en drivkraft till skapandet av 

behov, produkter och tjänster som publiken inte var medveten om att ha, innan 

produktionsföretagen skapade fenomenet. Medierna har en central roll i människans 

sätt att föreställa manligt respektive kvinnligt i förhållanden till varandra (Gripsrud, 

2004). 

3.9 Kampanjer inom försvarsmakten 
Det har visat sig enligt Miller, Clinton & Carney (2007) att framgångskoncepten för 

försvarsmaktens marknadsföring och reklam är sammankopplat med vilka 

motivationsfaktorer som kan kopplas till dessa. Här har det personliga intresset en 

viktig del, det vill säga att det som marknadsförs stämmer överens med den 

individuella motivationsfaktorn. Miller, Clinton & Carney (2007) menar därför hur 

betydeslefullt det är att anpassa marknadsföringen till de anställda som organisationen 

söker. De menar även på att marknadsföringen och verkligheten inte stämmer 

överens, marknadsföringen kan inrikta sig mer mot att finna motivationsfaktrer istället 

för att visa organisationen. 

Det finns förslag på vad en rekryteringskampanj bör innehålla inom försvarsmakten 

för att öka antalet anställda. Några exempel är att kampanjerna bör innehålla delar 

som berör de personer arbetsgivaren önskar anställa, det kan bland annat vara fokus 

på lagarbete, livslånga relationer, vänskap samt en disciplinerad livsstil. Detta istället 

för att ha fokus på individuella prestaioner (Marshall & Brown, 2003). 
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4 Metodologi och metod 
Denna studie är en kvalitativ fallstudie som framförallt bygger på semistrukturerade 

intervjuer. Metoden har valts för att den är mest lämplig för att nå en djupare 

förståelse kring hur anställda kvinnor med olika befattningar inom F21 upplever sin 

arbetsvardag på en mansdominerad arbetsplats.  

 

Intervjuerna har utförts på F21, resultatet har sedan analyserats och relaterats till 

teorier för att besvara studiens syfte och frågeställningar samt utgöra ett resultat. 

Intervjuerna som har genomförts var så kallade öppna intervjuer, som enligt Lantz 

(2007) innebär att intervjupersonen berättar om sin egen uppfattning av situationen.  

En kvalitativ studie kännetecknas enligt Trots (2005) av enkla och direkta frågor som 

tillför genomgripande svar.  

Intervjun går bland annat ut på att förstå hur intervjupersonen tänker, känner, vilka 

erfarenheter personen har och hur dess föreställningsvärld ser ut.  

Under intervjuerna har frågorna ställts i samma ordning till varje informant, med 

följdfrågor vid behov. Alla informanter har fått samma valmöjlighet om de inte ville 

svara på en specifik fråga eller avsluta intervjun.  

Tidigt under studiens gång blev olika begrepp viktiga delar, detta förde med sig att 

begreppen hjälpte till att analysera resultatet som framkommit under intervjuerna. 

Dessa begrepp var bland att rekryt, officer och förband. 

4.1 Urval och informanter 
Valet av ämnesområdet genus inom försvarsmakten kom från ett eget intresse för 

bland annat försvarsmakten, men även kring tanken hur långt F21 har kommit med 

sitt jämställdhetsarbete.  

Anledningen till att F21 valdes, är för att flygflottiljen ligger inom ett relevant 

geografiskt område, men även för att flygvapnet har ett gott rykte som arbetsgivare.  

Byrman (2009) menar att för att analysera en organisation, måste information samlas 

ihop, eftersom denna kunskap fastställer de handlingsmönster som sker inom 

organisationen. 

Den första kontakten med F21 togs via mail där information utbyttes med en anställd 

rekryteringskoordinator, för att därefter genom telefonsamtal, diskutera vidare syftet 

med arbetet samt dess frågeställningar. Rekryteringskoordinatorn visade ett stort 

intresse för det valda ämnesområdet, och menade att studiens syfte är något som F21 

har funderat kring och vill undersöka vidare. Det framkom även i ett tidigt skede att 

F21 var intresserade av resultatet. 

Under mötet med rekryteringskoordinatorn bokades intervjupersoner in, det var 

rekryteringskoordinatorn på F21 som tog fram ett par namn på anställda kvinnor med 

olika befattningar inom F21 som sedan skulle intervjuas. Detta brukar kallas för ett 

snöbollsurval, vilket innebär att forskaren inledningsvis tar kontakt med en person 

som är relevant för undersökningen och använder denna för att få kontakt med 

ytterligare informanter (Bryman, 2009).  
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4.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer är den vanligaste datainsamlingsmetoden vid kvalitativ forskning, men 

formen för intervjuerna varierar baserat på vilken typ av information intervjuaren 

efterfrågar. Att använda en intervju som datainsamlingsmetod innebär att data 

kommer att bildas av utsagor om det som har studerats, eller som det i intervjun ställs 

frågor om. Det är dessa utsagor som kommer att bli ändamålet för analysen och 

tolkningen, men utgör även underlaget för de slutsatser som kommer att dras (Lantz, 

2007). En strukturerad intervjuguide har utformats med övergripande teman vilka 

följs av öppna frågor, vilket kan medföra att oväntade riktningar följs upp samtidigt 

som intervjusvaren kan jämföras med varandra (Bryman, 2009). Under intervjuerna 

fanns möjlighet till att ställa följdfrågor för att få mer information om ytterligare 

områden. De teman som togs fram till intervjuguiden var bakgrund, marknadsföring 

inom F21 och dess medarbetare samt genus inom F21. För att minska risken för 

missförstånd och feltolkningar efter intervjuerna, kompletterades intervjuerna genom 

att intervjusvaren skrevs ner under intervjun men även efter transkriberingens gång. 

Intervjuerna spelades även in med mobiltelefon, vilket är en fördel vid bearbetning av 

materialet då det upprepade gånger går att lyssna på. Detta gav en bättre inblick i 

informanternas svar och underlättade arbetets gång.  

Fjorton anställda inom F21 har intervjuats, varav tio av informanterna utgörs av 

representanter från olika befattningar inom militära yrken. Fyra av informanterna är 

inte militärt anställda utan har civila befattningar. Urvalet är relevant för denna studie 

och har en avgörande betydelse för vilka slutsatser som går att framhäva samt hur 

tillförlitligt resultatet blir. Detta på grund av att det är de anställda kvinnorna som 

befinner sig samt arbetar inom en mansdominerad arbetsplats, och har därför en god 

uppfattning om arbetsvardagen inom F21. 

Intervjuerna tog mellan 60-120 minuter, samtliga intervjuer utfördes problemfritt och 

det fanns inga störande moment. Intervjuerna skedde i ett rum avskilt från ljud och 

risken för avbrytande utav omgivningen. Svaren som framkom av informanterna hade 

en del liknelser, men även olikheter. Några av informanterna hade mer och starkare 

åsikter, andra mindre men lika betydelsefulla. Emellertid hade det varit mer tydligt 

om intervjusvaren hade varit mer utvecklande från några av informanterna. Utöver 

det, framkom tydliga svar som endast berörde ämnet och inget annat. För att klargöra 

de begrepp som används inom försvarsmakten och F21, berättade informanterna vilka 

begrepp som används inom organisationen samt dess betydelse. Detta var av stor 

betydelse för att öka förståelsen för intervjuaren, men även minska risken för 

missförstånd och felaktiga tolkningar av begreppen.  

4.3 Analys av resultatet 
Att analysera information innebär att intervjuaren tolkar informanternas svar av sin 

verklighet, jämför dessa svar och kopplar dem sedan till teoretiska utgångspunkter. 

Teorierna i studien har tillämpats genom att de har använts inom områden som har 

varit relevanta utifrån informanternas svar och begrepp. Svaren och begreppen 

analyserades i slutfasen av studien genom de teoretiska utgångspunkterna. 

Inom forskning finns det en induktiv ansats som betyder att utgången kommer från 

empirin och deduktion som betyder att utgången kommer från teorin (Esaiasson, 

2007). Denna studie har varit deduktiv, men delvis även induktiv eftersom det 

empiriska resultatet medfört att teorier bytts ut samt att analytiska teman tagits fram. 
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Denna studie kan då beskrivas som abduktiv, alltså en blandning mellan teori och 

empiri (Esaiasson, 2007). 

Analysen utfördes genom att svaren från intervjuerna sorterades in under de centrala 

begreppen för studien. De svar som inte ansågs vara nödvändiga för studien plockades 

bort. Citaten valdes ut genom att de var betydelsefulla och stärkte resultatet för den 

grupp de representerade och således visade på likheter, men även på skillnader mellan 

informanterna. Sedan jämfördes det empiriska materialet mot teorierna. Slutligen 

kunde slutsatser dras av materialet. 

 

4.4 Etik 
Innan uppstarten av varje intervju fick samtliga informanter en beskrivning av syftet 

och bakgrunden om studien. Informanterna blev informerade om att deras svar skulle 

antecknas och även spelas in, med tillägget att inspelningen bara kommer att 

användas för syftet att minska missförstånd och sedan raderas. Informanterna fick 

även information om intervjuns upplägg och dess olika teman, detta för att skapa en 

gemensam överenskommelse om vad som ska åstadkomma under intervjun. 

 

För att hallå förtroendet rent och värna om informanternas integritet har 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer tillämpats (http://codex.vr.se). 

De etiska aspekter som används i denna studie är; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskrav.  

Studiens informanter informerades i första hand om studiens avsikt. Vetenskapsrådets 

informationskrav användes genom att informanterna underrättades att de kunde dra 

tillbaka sitt deltagande före, under och efter intervjun och att deras deltagande var 

frivillig. Vetenskapsrådets samtyckeskravet applicerades genom att informanterna 

med hjälp av rekryteringskoordinatorn, fick välja tid och plats för intervjuerna.  

Vidare informerades att informanterna när de ville, kunde avbryta och pausa 

intervjugången. Vetenskapsrådets nyttjandekrav uppehölls genom att informanternas 

namn och personuppgifter inte användes i uppsatsen. Det ska tilläggas att mer än 

hälften av informanterna inte valde att vara anonyma. Men på grund av att några av 

informanterna ville vara anonyma, måste resterande informanter också vara det, med 

anledning av att kvinnliga anställda inom F21 har en minoritet. 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav tillämpades genom att ljudfilerna från 

intervjuerna förstördes efter att de transkriberats eftersom de uttjänat sitt syfte. I 

samband med studiens etiska aspekter reflekterades det över om innehållet i studien 

skulle kunna resultera i skada för studiens yrkesgrupper och därtill enskilda individer. 

Denna studie har inte haft för intention att skada en yrkesgrupp eller individer. 

4.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten i en mätning och avsikten är att 

forskarens resultat i en mätning ska kunna upprepas, genom att använda samma 

tillvägagångssätt ska samma resultat kunna uppnås (Ejvegård 2003). För att resultatet 

av undersökningen ska ha ett vetenskapligt värde måste de vara giltiga och 

tillförlitliga. För att höja reliabiliteten har en intervjuguide utformats som 

mätinstrument och intervjufrågorna har skrivits med tanken att förhindra missförstånd 

och feltolkningar. Emellertid hade tillförlitligheten kunnat öka om datainsamlingen 

kompletterats med enkäter, vilket hade medfört fler individers åsikter i studien. 

Giltighet kallas validitet och innefattar hur de teoretiska frågeställningarna översatts i 

det empiriska materialet. Validiteten delas upp i intern och extern validitet, intern 
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validitet innebär att tanken på vad som ska undersökas, undersöks. Extern validitet 

redogör för hur resultatet kan generaliseras till andra sammanhang. 
En mätning med hög validitet mäter vad den är avsedd att mäta. I de teorier som finns 

förekommer en hel del begrepp som är centrala för denna kvalitativa studie. För att 

öka validiteten i samband med intervjuerna, diskuterades studiens centrala begrepp 

med informanterna för att få en enad syn på dessa begrepps innebörd (Ejvegård 

2003). Fjorton informanter bedömdes som ett tillräckligt underlag, tillsammans med 

teorierna för att svara på syftet och frågeställningarna, men även att dra slutsatser 

från. Med anledning av att studien har ett fokus på enskilda individers åsikter och 

upplevelser av en specifik situation, kan det vara svårt att generalisera resultaten till 

andra delar inom försvarsmakten. Däremot kan resultatet vara till nytta för alla olika 

befattningar som F21 kan erbjuda som arbetsgivare. 
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5 Resultat 
Detta kapitel presenteras i två olika delar. Den första delen består av en kort 

presentation av huvuduppgiften inom F21, dess rekryteringsprocess samt 

marknadsföring. Den andra delen presenterar resultatet av intervjuerna med olika 

befattningar inom militära och civila yrken, uppdelat i teman. 

Del 1 

5.1 Huvuduppgiften inom F21 och dess rekryteringsprocess 
Huvuduppgiften för F21 är att skapa insatsförband med stridsflyg och personal, i 

Sverige men även utomlands. F21 övervakar alltså Sveriges luftrum och arbetstagarna 

är alltid redo för insatser. 

För att ta reda på hur marknadsföringen och rekryteringsprocessen fungerar inom F21 

har en rekryteringskoordinator och en rekryteringsofficer intervjuats. Deras uppgift är 

att arbeta med koordinering av militär grundrekrytering samt koordinering av 

officersutbildningar. 

Informanterna berättar att kravet för att få en anställning på F21 är i första hand att 

genomföra GMU (grund militärisk utbildning) eftersom det är ”vägen in till 

försvarsmakten”. Det finns även olika fysiska- och psykiska krav beroende på vilken 

befattning den sökande väljer. Dock krävs det inga andra förkunskaper, såvida de 

sökande är svenska medborgare, har fyllt 18 år, har gymnasieexamen samt är 

godkända i matematik, svenska och engelska. 

5.2 Urval av sökande 
Urvalet sker centralt hos rekryteringsmyndigheten där anställda från F21 deltar, både 

soldater och rekryteringsofficerare. Detta för att förmedla rätt information om F21, 

men även om andra förband. Informanterna förklara att all rekrytering som sker är 

rekrytering till hela försvarsmakten inom hela Sverige. 

Vid slutet av GMU:n menar en av informanterna att det är viktigt för F21 att vara 

synliga under utbildningens gång eftersom många rekryter kan vara förvirrade. När 

rekryternas utbildning är godkänd är det dem själva som ansvarar för att söka vidare 

till den tjänst som de är intresserade av. Det framkom under intervjun att 

försvarsmakten har varit dålig på att kommunicera ut att det är individerna själva som 

ska söka sina tjänster efter GMU:n. Rekryterna tror istället att det löser sig 

automatiskt, att de tilldelas en tjänst efter GMU:n, det är då det oftast uppstår 

missförstånd. Vid sådana tillfällen hjälper rekryteringskoordinatorerna till, dock kan 

det uppstå situationer som inte går att lösa enligt rekryternas önskemål. 

 

”Söker man samma tjänst som man blir placerad på så är försvarsmakten skyldig att 

ge personen en provanställning, under förutsättning att man är godkänd under 

GMU:n. Men väljer man att byta spår då finns det inget krav på att man ska ge 

personen en provanställning. Söker man till ett annat förband så finns det ingen 

skyldighet att ta in dem, utan man kollar på vem som är bäst kvalificerad.”  

(Civilt Anställd) 

 

En av informanterna menar att det är bra för alla sökande att ta reda på fakta innan de 

anländer till rekryteringsmyndigheten eftersom det är bättre att få en förkunskap om 

hur rekryteringen går till. Det är ingen som kan tvinga dem sökande mot vilken 

riktning eller specifik tjänst de vill gör GMU:n, utan det är många rekryter som inte 
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vet vad de vill. Informanterna menar att majoriteten är ovetande om vad som 

försvarsmakten har att erbjuda. 

 

Som det nämndes tidigare har alla befattningar inom försvarsmakten olika krav, och 

urvalet kan se ut på följande sätt; 

 

1. Första steget är att göra ett webbtest på internet som innehåller 70 frågor, här sker 

första urvalet. Frågorna handlar bland annat om hälsoläge, träningsaktiviteter, tidigare 

poliskontakter samt fritidsintressen. 

2. Andra steget sker inom totalrekryteringsmyndigheten (TRM), där får de sökande 

genomföra ett teoriprov som kan liknas vid ett högskoleprov och som omfattar bland 

annat teknisk och logisk förmåga. Det finns en skala, 1 – 9 där 4 på skalan är godkänt.  

3. Tredje steget är ett möte med en psykolog. Även här är skalan 1 - 9, 4 på skalan är 

lägsta godkända nivån för att komma vidare. 

4. Fjärde steget är att utföra medicinska tester. Det finns en skala A-Ö, J är den lägsta 

varianten för att ta sig vidare. 

5. Femte steget är ett styrketest. Även här är skalan 1- 9, 2 är lägsta kravet för 

hemvärnet, reguljära förband kräver 3 på skalan för att komma vidare. 

6. Sjätte och sista steget är konditionstest. Skalan är 1- 9,  4 är lägsta värdet för att ta 

sig vidare till den befattningen som önskas. 

 

Under dessa tester finns det en risk att de sökande fastnar på något av de ovannämnda 

stegen, om det inträffar, finns det inget krav för den sökande att slutföra resten av 

testerna. Oavsett om rekryterna går vidare eller inte, får de alltid träffa en 

yrkesvägledare som ska med hjälp av samtal ta reda på vad rekryter vill.  

Om en psykolog meddelar att någon sökande inte passar att söka till försvarsmakten, 

får de en så kallad spärrtid på 1 år och 6 månader. Detta på grund av att 

försvarsmakten anser att det är den tiden som krävs för att kunna ansöka på nytt, 

informanterna menar att det tar lång tid att ändra personliga inställningar. 

Informanterna berättar även att om de sökande inte klarar av styrketestet, får de en 

spärrtid som omfattar 3 månader, eftersom försvarsmakten anser att 3 månader är en 

lämplig tid att öka sin fysiska styrka. När spärrtiden har passerat är det möjligt att 

genomgöra testerna igen. 

 

”Det är under styrketestet som vi tappar flest tjejer, det är svårt att dra en skivstång 

upp till bröstvårtorna, som tjej är man som oftast starkast i benen. Man måste träna 

innan styrketestet. När vi träffar tjejer på mässor så säger vi att det kan vara bra att 

träna på marklyft, träna överkropp och lyfta stång från marken till kropphöjd. Tyvärr 

faller många kvinnor bort där”. (Civilt anställd) 

 

Informanterna berättar att medelpoängen för alla dessa tester för kvinnor är 3, dock 

finns det många kvinnor som är under 3, medel för killar är 5. Däremot menar 

informanterna att kvinnor är starkare när de drar stången från marken till naveln, 

eftersom kvinnor har mer muskler i benen. Detta får försvarsmakten att diskutera 

anledningen till varför försvarsmakten har ett helkroppestest, istället för 

”halvkroppstester”. Detta menar informanterna beror på att försvarsmakten inte har 

någon statestik på vilken styrka som krävs på under- eller överkroppen. De menar 

dock att diskussioner har förekommit, men det skulle innebära en ny forskning som 

kommer att kräva tid och resurser. 
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Informanterna berättar också att F21 arbetar med fokus på att endast rekrytera 

kvinnor. Detta kan sammankopplas med Alvesson och Billings (2000) motiv och 

modell till rekrytering av kvinnor med koppling till svenska försvarsmakten. De 

menar att att kvinnor kan tillföra något annorlunda och unikt, samt att de kan tillföra 

en möjlig förändringskraft. 

F21 har tillsatt en projektgrupp som enbart arbetar med att rekrytera in fler kvinnor 

till förvarsmakten. Detta projekt kommer att pågå i ett år och kommer sedan att 

utvärderas. Det är vissa förband i Sverige som är utvalda till detta projekt, förutom 

F21 är det A9 och I19. Skälet till detta projekt beror dels på att det  är svårare för 

kvinnor än män att ta ett beslut om anställning inom försvarsmakten. Blomgren & 

Lind (1997) menar att försvarsmakten har länge varit en mansdominerande arbetsplats 

och den militära yrkesrollen har uppfattats vara manlig. 

 

Informanterna berättar att F21 bjuder in kvinnor som har gjort webbtestet till ett 

förbandsbesök för att visa upp verksamheten inom F21, däremot uteslutar F21 aldrig 

män eftersom männen behövs likväl. 

Det framkommer att inom försvarsmakten är det minst antal kvinnor inom 

befattningen pilot och flest kvinnor inom logistik. Män anses vara starkare fysiskt och 

anses ha bättre förmåga att ta hand om problem i det offentliga. Kvinnor ses däremot 

som ”mjuka” och känslomässiga (Nira, 1997). En informant menar istället; 

 

”Det finns olika anledningar till det, det beror på att dem fysiska testerna är svårare  

för piloterna, men kan ju även bero på intresse. Tjejer kanske tror att de inte kommer 

att uppfylla kraven.” (Civilt anställd) 

 

5.3 Marknadsföring inom F21 
Informanterna berättar att det inte finns någon specifik marknadsföring enbart riktat 

mot F21 utan att fokus istället ligger på centrala kampanjer, ett exempel är att F21 

sponsrar damlaget i Luleå basket. F21 har inte heller någon lokal marknadsföring som 

TV eller tidningar, utan lägger istället mycket arbete på personliga möten och är 

öppna för erbjudanden som kan leda till lokal marknadsföring. Reklam, bilder och 

texter inom media influerar människors värderingar, attityder, deras sätt att se dem 

själva och för ofta vidare en traditionell syn på kön. Media har stor betydelse för 

människor för att kunna begripa och förändra den allmänna genusstrukturen 

(Nordberg, 2005). Därför anser informanterna att det finns förbättringspotential 

gällande den lokala marknadsföringen.  

Emellertid uppger informanterna att vid marknadsföring, måste hela försvarsmakten 

marknadsföras, vilket innebär att istället för att det enbart ska stå F21 på en 

reklambroschyr, ska det stå försvarsmakten. Under några av eventen såsom 

arbetsmarknadsdagar, har F21 möjligheten att ”bryta” ut en lokal reklam, genom att 

bland annat ha flygplan på broschyrerna. Informanterna uppger dock att det kan vara 

en fördel att marknadsföra hela försvarsmakten med anledning av att F21 inte kan 

erbjuda alla befattningar som sökande kan vara intresserade av, däremot finns det 

alltid något att erbjuda inom andra förband. 

Informanterna berättar att de centrala kampanjerna vinner priser varje år eftersom de 

är välgjorda. 

 

”Man ser att frekvensen ökar på vår hemsida efter kampanjerna, dem är 

intresseväckande men ger inte så mycket information på en gång”. (Civilt anställd) 
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En annan typ av marknadsföring sker under vårruset som är en löptävling endast för 

kvinnor. F21 ställer upp med en monter med representanter från F21 och har även 

kvinnor som deltar i loppet. Tanken med denna typ av marknadsföring är att visa upp 

att F21 är duktiga på teamarbete samt hjälper varandra. Det har visat sig enligt Miller, 

Clinton & Carney (2007) att framgångskoncepten för försvarsmaktens 

marknadsföring och reklam är sammankopplat med vilka motivationsfaktorer som 

kan kopplas till dessa.  

 

Anledningen till varför det är så få kvinnor som söker till försvarsmakten tror 

informanterna beror på hur det har sett ut historiskt då det var allmän värnplikt för alla 

män. Försvarsmaktens organisation kännetecknas av maskulina värden på grund av 

den majoritetsställning som männen inom organisationen befinner sig inom 

(Hirdman, 2003). 

Informanterna menar alltså att det finns en utmaning med att ändra synen för 

kvinnorna. Det kan även bero på arbetssituationen för anställda som når de högsta 

graderna inom försvarsmakten, vilket innebär att de inte får avgöra var de ska arbeta. 

Detta påverkar dem som har familj och barn, eftersom det finns en risk att de flyttas, 

förflyttningen sker igen efter tre år. Det är även möjligt att anställda flyttas utomlands, 

det är högkvarteret som bestämmer var dem anställda gör mest nytta. 

 

Båda informanterna ser betydelsen av att rekrytera fler kvinnor till försvarsmakten, 

inte bara för att det är ett regeringsbeslut och för att det ska se bra ut på papper, men 

även för att försvarsmakten behöver fler kvinnor för att kunna utföra vissa uppdrag. 

Dessa uppdrag omfattar insatser utomlands, då män inte får tilltala kvinnor i vissa 

länder. 

 

”Där behövs kvinnor, vi tappar ju kontakten med 50 % av befolkningen”.  

(Civilt anställd) 

 

Informanterna menar att det är bra att ha en blandad arbetsgrupp, med båda män och 

kvinnor, olika åldrar samt en blandad etnicitet. Detta på grund av att chansen till att få 

en bättre arbetsgrupp samt bättre arbetsklimat ökar. 

5.4 Kvotering och särbehandling 
Båda informanterna uppger att de är emot kvotering på grund av att F21 ska ha fokus 

på att anställa dem som är mest lämpade för yrket. De menar även att kvotering känns 

som en enkel lösning på problemet.  

 

”Om jag tänker på mig själv som medborgare så vill jag att Sverige ska vara skyddad 

av dem som är bäst”. (Civilt anställd) 

 

Å andra sidan är de positivt inställda för en positiv särbehandling, om kvinnor 

uppfyller de olika krav som finns och får de resultat som krävs. Informanterna 

berättar att det finns en kravprofil av den anledning, att alla som söker sig till 

försvarsmakten, ska kunna klara av arbetsuppgifterna utan att skada sig. Däremot 

kontrolleras kravprofilerna för att ta reda på om de behöver uppdateras, samt 

undersöka om de är relevanta för de befattningar som finns. 
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Målet inom F21 är att få in mer kvinnliga chefer samt få kvinnor att tro på dem själva. 

En av informanterna menar att det saknas kvinnliga förebilder på F21. 

 

”Det finns förebilder, men det saknas på dem ännu högre tjänsterna”.  

(Civilt anställd) 

 

En av informanterna berättar att det finns kvinnor som har valt att avsluta sina 

anställning på F21. Anledningarna har varit olika, men en av kvinnorna valde att sluta 

på grund av att arbetsklimatet var hård. Informanten anger att detta var några år 

sedan, då var arbetsklimatet ännu tuffare. Det framkom även att kvinnor har valt att 

sluta som chefer för att det är tufft, ensamt samt att de har haft ett annat synsätt som 

de inte har fått gehör för. Andra har kommit fram till att försvarsmakten inte är det de 

vill arbeta med. 

Informanterna anser att det inte finns skillnader mellan män och kvinnor inom F21 

gällande deras sätt att bemöta eller utföra arbetsuppgifter. 

Del 2 

5.5 Anställdas Bakgrund 
Mer än hälften av de intervjuade informanterna kommer ursprungligen inte från Luleå 

utan har olika hemorten i södra Sverige. Intervjupersonerna har väldigt olika 

bakgrunden, olika erfarenheter och är i olika åldrar, den yngsta intervjupersonen är 22 

år gammal. Det var ett fåtal med högre utbildning och innan deras anställningar på 

F21 har de arbetat på andra förband och regementen runtom i Sverige samt genomfört 

GMU. Deras befattningar och arbetsuppgifter på F21 är väldigt varierande och 

innefattar olika arbetsuppgifter. 

5.6 Rekryteringsprocess och marknadsföring 
Eftersom många av de intervjuade soldaterna inte kommer från Luleå, har de olika 

anledningar till varför dem sökte till F21 och hur de fick information om 

flygflottiljen. Några informanter hade hört mycket positivt om Luleå och F21 som 

arbetsplats. Ryktet att F21 var en god arbetsgivare kom från andra kollegor utifrån 

som hade besökt F21, men även från olika lärare på militärhögskolan. Detta kan 

beskrivas som att F21 ansågs vara attraktivt externt, vilket innebär att utomstånde 

personer vill ha arbetet (Angelöw, 2002). 

Andra anledningar var att en av informanterna träffade sin pojkvän i Luleå och inte 

ville vara kvar i sin hemstad, några trivdes inte på sina gamla förband, medan andra 

kom till F21 av en ren slump och visste egentligen inte mycket om F21. 

 

”Jag gjorde GMU nere i södre Sverige, sedan ville jag ha ett jobb, jag sökte bland 

annat till F21, det var lite dålig information om vad det fanns för jobb. Men när jag 

väl kom till luleå fick jag reda på vilka befattningar som fanns. Det var mer när jag 

kom till Luleå som jag fick ett intresse av något”. (Militärt anställd) 

 

Rekryteringsprocessen vid F21 anser några av informanterna gick till på ett bra och 

professionellt sätt, medan andra anser att rekryteringsprocessen samt information om 

vilka yrken som finns inom försvarsmakten kan bli bättre, men även vad dem olika 

befattningarna innebär. Många har sökt sig vidare med hjälp av försvarsmaktens 

hemsida och sökt lediga jobb inom hela landet. Däremot anser många av 

informanterna att informationen på hemsidan inte är tillräcklig, utan istället bristfällig. 

En av soldaterna förstod inte heller att det var meningen att söka anställning efter 
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GMU:n, och upplevde att hennes yrkesvägledare inte heller var kunnig inom området. 

Några av soldaterna beskrev att de kände sig behövda av F21 och att de fick en känsla 

av att F21 var intresserade av dem som individer. Ett exempel var att två officerare 

från F21 åkte till en annan stad i Sverige för att personligen träffa de kvinnliga 

soldaterna som de ville anställa. 

När soldaterna anlände till F21 fick de ett gott intryck, även om några av soldaterna 

upplevde att deras arbetsuppgifter var oklara till en början, de hade gärna önskat att 

allt skulle vara klart vid deras ankomst.  

Några av informanterna menade att de hade förutfattade meningar om F21 eftersom 

de hade hört att F21 inte var lika ”hårt” som till exempel armen. 

 

”Första intrycket av F21 var gofika och innebandy”. (Militärt anställd) 

 

Bemötandet utav F21 beskrivs som positivt och många informanter ansåg att 

bemötandet var moget samt ansvarstagande från samtliga anställda på F21. En av 

soldaterna fick intrycket att personalen på F21 var öppna och trevliga, till skillnad 

från GMU:n där miljön var strikt och hård. Emellertid ansåg en av informanterna att 

det var tufft den första tiden inom F21 eftersom hon fick intrycket att befälen inte 

ansåg att hon var en värdig ”F21:are”. 

Det visade sig att det finns olika åsikter huruvida marknadsföringen inom F21 samt 

försvarsmakten är bra eller dålig, samt om den är mer riktad mot män eller om den 

riktar sig mot båda könen. Några ansåg att marknadsföringen inom F21 är dålig, en av 

soldaterna ger ett exempel; 

 

”Marknadsföringen av F21 är jättedålig, jag var på rekryteringsmyndigheten i 

Stockholm, där låg massor med broschyrer från försvarsmakten, men jag såg inte en 

enda från F21. Det tycket jag var väldigt tråkigt, fanns en massa folk som sökte sig 

till GMU, men det fanns inget om F21 som kunde locka dem hit”. (Militärt anställd) 

 

En del av informanterna hade inte stor kännedom om F21 marknadsföring men ansåg 

att försvarsmaktens generella reklamer kan vara mansdominernade med anledning av 

att reklamen visar fordon och fysiska yrken, vilket kanske anses vara ett manligt 

intresse. Däremot påpekar informanterna att det har skett en utveckling mot att 

reklamen riktas mer mot kvinnor. Andra upplevde att marknadsföringen inte är riktad 

mot män utan att kvinnor finns med i försvarsmaktens broschyrer, vilket samtliga 

ansåg vara positivt och som ett medvetet val av försvarsmakten. Framförallt menade 

dem flesta att reklamerna och marknadsföringen är blandad, det vill säga att den är 

riktade mot båda könen. Däremot ansåg en av informanterna att reklamen och 

marknadsföringen inte visar den fullständiga bilden av försvarsmakten, eftersom  

externt ser det ut som att det enda försvarsmaktens arbetar med är att ”rädda världen”, 

detta speglar inte verkligheten. Hon menar att flygvapnet har många andra yrken än 

bara skyttesoldaten och att F21 måste presentera deras yrken på rätt sätt, eftersom alla 

rekryter inte känner till vad F21 har för yrken. 

 

”Jag tror att det kan bli bättre om F21 gick ut med civila roller. Annars är det så 

mycket just det militära som bara passar om man har en militärisk bakgrund, då 

kanske man inte ser försvarsmakten som en arbetsgivare förräns efter när man får 

veta att det även finns civila jobb som kan passa”. (Militärt anställd) 
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5.7 F21 som arbetsgivare och dess medarbetare 
Under sin anställning fick samtliga soldater ta del av försvarsmaktens värdegrund, 

som syftar till att arbeta för människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. Däremot 

upplevde många att det kan vara svårt att förstå värdegrunden och dess betydelse 

eftersom den kan vara komplicerad. Soldaterna var överens om att det är viktigt att få 

ta del av värdegrunden, samtidigt som de anser att alla inom F21 skulle behöva bli 

påminda om värdegrunden, få tydligare och mer konkret information. Några av 

soldaterna ansåg att det generellt är männen inom F21 som bör påminnas om 

värdegrund, på grund av att de ofta har en hårdare jargong. 

 

”Man ska inte dra alla över samma kam, men det är mest bland killar det är 

skitsnack. Skitsnacket är om de anställda eller manligt, kvinnligt, till exempel fan vad 

snygg den där tjejen är, och så berättar de vad de skulle vilja göra med den tjejen. 

Jag tror att så fort det kommer in en tjej i rummet så kanske det inte pratas så länge, 

jag uppfattar att de pratar mer så när det bara är ett grabbgäng”.  

(Militärt anställd) 

 

Några av informanterna är kluvna vid frågan om män och kvinnor behandlas lika på 

F21, svaret är ofta ja och nej. Överlag anser de flesta av informanterna att kvinnor och 

män behandlas lika, att alla har samma krav på sig, får samma arbetsuppgifter, 

förväntas att klara av samma fysiska uppgifter och att F21 är duktiga inom området 

jämställdhet, men inte inom alla områden, bland annat bristen på omklädningsrum. 

De flesta av informanter är även överens om är att det bland annat inte finns kläder i 

rätt storlek för kvinnor. 

Lokalerna inom F21 upplevs vara byggda för män, eftersom männen har en sådan 

majoritet. Informanterna menar att de bör ha en dusch som är ansluten till deras 

omklädningsrum, vilket de inte har idag.  

En annan aspekt när kvinnliga åsikter eller önskemål blir tillgodosedda, skapas en 

känsla av att de kvinnliga soldaterna blev tvunga att känna sig oerhört tacksamma och 

fick höra hur ”hårt” deras manliga kollegor hade fått arbeta för dem.  

 

”Jag vet att några tjejer byter om i en källare, men tanken är inte att man ska byta om 

där, men de har inga andra ställen att byta om på. Där är det även mixat killar och 

tjejer. Det är ett öppet utrymme och folk går och hämtar saker där hela tiden. Frågan 

har varit uppe om källaren sen jag började jobba här, men inget har hänt”.  

(Militärt anställd). 

 

En annan informant förklarar att kvinnor inom F21 ”stöttas” på olika sätt och när en 

kvinna är rak eller ärlig, uppskattas det inte av männen, kvinnan uppfattas som sur 

och arg. Männen däremot, uppfattas ofta som duktiga och tydliga.  

Informanten menar även att sådana typer av situationer blir tydliga när kvinnorna har 

en minoritet på F21. 

Sina medarbetare beskriver informanterna som ”norrlänningar”, hjälpsamma, 

kompetenta, självgående, arbetsamma, stöttande, trevliga, drivna och ödmjuka. 

Samtliga anser att det finns en typisk jargong, inte bara på F21 utom inom hela 

försvarsmakten. Det framkommer att det finns anställda inom F21 som lever kvar i 

”det gamla” om hur militären ska vara och har varit, samt att jargongen kan vara 

väldigt grov emellanåt med tuff humor inom den fysiska biten. Med detta menas att 

medarbetarna säger vad de tycker när individer prestrerar dåligt eller sämre än någon 

annan, kommentarerna kan då bli hårda. 
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Detta är inget som försvarsmakten kan komma ifrån anser informanterna, och 

tillägger att det finns bättre och sämre arbetsplatser.  

Några av informanterna menade att vissa av medarbetarna kan ta illa upp av 

jargongen, medan andra inte bryr sig.  

Det är blandade åsikter om vilken typ av jargong som finns, överlag menar några att 

den inte är stötande eller opassande medan andra anser att några anställda är tuffa 

gentemot varandra om någon i gruppen presterar dåligt.  

 

”Om man prestrerar dåligt är folk väldigt öppna med att säga att man har presterat 

kasst, då säger man det. Det brukar accepteras av dem flesta, vi är ju lika mot alla. 

Så länge alla kan det så är det helt okej, men om det är något som går över gränsen 

säger man det och det accepteras. Man har lärt sig vilka som är lite känsligare.” 

(Militärt anställd) 

 

En informant menade att om det bara är män i en grupp, skulle det kunna utvecklas 

mer jargonger och tuffare som kvinna att komma in i gruppen. Men hon påpekade 

även att det kan finnas en typisk jargong i en grupp med bara kvinnor och att det kan 

vara svårt att komma in i den kvinnliga gruppen även för män. 

Något som några av informanterna kunde irritera sig på är språket som männen 

använder när de pratar; 

 

”De använder ordet bög väldigt ofta, de går på den sexuella läggningen. Jag vet inte 

om de gör det medvetet men sådana saker kan jag irritera mig på och jag blir 

irriterad på mig själv för att jag inte säger ifrån, det är ju vuxna människor som sitter 

och pratar. Jag har sagt ifrån själv nångång, jag tyckte att reaktionen var helt okej, 

typ att de skulle skärpa sig, det var inget mothugg”. (Militärt anställd) 

 

När jargongen blir allför ”manlig” menar en av informanterna att hon brukar skapa en 

diskussion bara för att få igång tankegångarna hos männen. Dock kan det uppstå sura 

miner när diskussionerna om jämlikhet kommer på tal, reaktionen blir att männen 

uppfattar det som ett ”feministsnack” även om det inte är meningen. 

Däremot är samtliga informanter överens om att jargongen var mycket hårdare under 

GMU:n. Många påpekade att jargongen som kunde infinna sig under GMU:n kan vara 

anledningen till att många av rekryterna, båda män och kvinnor, inte söker sig vidare 

inom försvarsmakten utan föreställer sig att den hårda jargongen är vanlig inom 

försvarsmakten. Under GMU:n hade några av informanterna flera gånger haft tanken 

på att avsluta utbildningen, men varit bestämda och envisa att genomföra utbildningen 

för att bevisa att även kvinnor kan. De menade även att olika plutoner och befäl under 

GMU:n har olika jargonger, vissa är tuffare än andra. En av informanterna beskriver 

på följande sätt; 

 

”Befälen ska inte bara skrika när man gör fel. Vi fick ingen bra pepp, det var rätt 

hårt, men det gick ju. Man måste ha ett eget driv”. (Militärt anställd) 

 

En annan informant beskriver ett minne från GMU:n som hon berättar att hon bär 

med sig; 

 

”Under GMU:n var det ett befäl som uttryckte sig fel, han sa opassande saker när de 

marscherade, det var en kille som var trött och hade ont i ryggen. Då sa befälen att 

jaha känner du av med fittmuskeln nu eller? Så pass låga saker, just sådana gejer 
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ältar sig fast, jag var inte själv med då. Men jargonen är väl så då, att det är coolt att 

vara stark”. (Militärt anställd) 

 

Ytterligare en informant har ett starkt minne och berättar; 

 

”Det var inga konstigheter om man kallade varandra bög, det är nog skämt från vissa 

men alla uppfattar inte samma, man säger ju bara inte så. Folk kunde skratta, men 

jag såg det inte så, jag uppfattade det inte som okej och jag sa ifrån. Jag tror det kan 

vara svårt att komma ifrån den jargongen. Många tycker att det är töntigt att man 

säger ifrån, och säger kom igen det är ju bara ett skämt. Så smart är jag så att jag 

fattar att det är ett skämt. Det är så onödigt”. (Militärt anställd) 

 

Inom informanternas arbetsgrupper tycker mer än hälften är det lika behandling 

mellan könen, även om majoriteten i gruppen är män.  

Det kan till exempel vara tre kvinnor och 10 män eller tre kvinnor och 30 män. De 

som inte tycker att det är lika behandling mellan könen menar att det kan finnas stora 

skillnader, till exempel att några av männen inte kan hantera att andra har olika åsikter 

och inte accepterar ett nej till svar. En av informanterna upplever att hon får mycket 

mer kritik när hon säger ifrån, än hennes manliga kollegor, även när de har samma 

åsikter.  

 

”Jag tycker att det känns frustrerande, förut hade jag tagit fighten, men idag orkar 

jag inte det”. (Militärt anställd) 

 

Även om dem flesta inte har upplevt någon särbehandling mellan könen inom 

arbetsgrupperna, kan det uppstå situationer där personer väljer kollegor framför andra 

för att dessa upplevs som starkare eller har ett rykte av att de presterar bättre. Dock 

menar en av informanterna att det inte är något som hon kopplar till kön och hon 

hoppas att andra inte gör det heller. Det finns även en del befäl som lever kvar i 

”värnpliktsstuket” och kallar några av soldaterna för rekryter, även om dessa personer 

har en vanlig anställning precis som alla andra. En annan informant berättar att hon 

behandlades orättvist av hennes manliga kollegor och avslutade därför sin dåvarande 

tjänst. Hon beskriver det på följande sätt; 

 

”Som kvinna om du sparkar eller skriker blir du idiotförklarad, du har ingen 

stöttning. För att vinna en strid måste du få en manlig högre chef att stå vid din sida. 

Det gör de om det inte blåser för mycket, men om det blåser för mycket har du inget 

stöd”. (Militärt anställd) 

 

Anledningen till att det är fler män än kvinnor inom försvarsmakten tror 

informanterna beror på många olika saker.  

Bland annat på att dagens samhälle lever kvar i det gamla då det fortfarande var 

allmän värnplikt för män och att det är fler män som upptäcker yrket. 

Informanterna menar även att kvinnor har svårare att offra familjelivet, att kvinnor är 

stämplade till att välja ”mjuka” yrken samt att kvinnor bara vill få en erfarenhet av 

militären för att det är bra att ha på CV:t och stannar därför bara en kort stund. 

Kvinnor är i stor majoritet inom hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete, 

administrativt och kontorstekniskt arbete. Det antas ligga sociala och ”naturliga” 

orsaker bakom könsuppdelningen, eftersom kvinnor och mäns kroppar skiljer sig åt 
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och därmed antas vara lämplig för olika arbetsuppgifter (Ahrne, Roman & Franzen, 

2003). 

Informanterna tror även att det kan bero på att kvinnor kan vara rädda för att söka 

vissa befattningar på grund av att fysiska kraven avskräcker, men även för att 

försvarsmakten har en historia som omfattar män och den historiska bilden tar tid att 

förändra. Det har visat sig att de flesta kvinnor som valde en militär karriär för några 

år sedan hade kommit i kontakt med försvarsmakten i ett tidigare skede som 

sjuksköterska eller kock, samt hade de antingen familj eller vänner som arbetade inom 

försvarsmakten (Nilsson, 1990). 

Emellertid har det personliga intresset för försvarsmakten en stor betydelse. 

Informanterna menar att det inte går tvinga kvinnor att söka till försvarsmakten om 

intresset saknas. Flera anser också att många kvinnor tappar intresset under GMU:n 

vilket kan bero på den hårda arbetsmiljön och jargongen. 

 

Informanterna anser att en attraktiv arbetsplats innefattar träning på arbetstid, 

varierande arbetsuppgifter, möjlighet till utveckling, flextider, många semesterdagar, 

lika lön mellan könen samt en god planering.  För många människor som har ett 

arbete, är lönen inte det viktigaste, utan snarare att de kan ha en bra balans mellan 

privat- och yrkesliv, exempelvis innebär det att kunna nyttja flextid och andra 

anställningsförmåner (Angelöw, 2002). 

En god arbetsgivare enligt de intervjuade informanterna, ska vända sig till båda män 

och kvinnor på ett tydligt sätt, tänka på mångfald, vara lyhörd, uppmärksam, visa att 

utvecklingssamtal är viktiga och vara nyfiken på varje individs mål. Denna 

beskrivning anser informanterna stämmer in på F21 och även på deras närmaste 

chefer. Däremot anser många att om målet är att tjäna pengar, är försvarsmakten inte 

den arbetsgivare som kan erbjuda höga löner. Det går att ”klättra” på lönestegen, men 

det är väldigt små summor som läggs på åt gången, vilket gör att det tar lång tid att 

komma upp i högre lönesummor. Många av soldaterna ansåg dock att trivseln är 

viktigare än bra lön, även om lönen är en viktig del.  

 

”Däremot kan jag tycka att anställda inom F21 är lite hemmablinda och gnäller för 

mycket, till exempel på våra löner istället för att se det som är positivt. Jag tycker att 

vi bör lyfta blicken för att se helheten, detta tror jag skulle förbättra våran anda ännu  

mer”. (Militärt anställd) 

 

En av informanterna berättar att F21 arbetar mycket med devisen ”en attraktiv 

arbetsplats” och har uppfattningen att F21 har målet och en vision att bli en attraktiv 

arbetsgivare. Informanten anser även att efter hennes första år, har F21 kommit 

väldigt långt med arbetet. Hon påpekar även att det kan uppkomma ekonomiska 

hinder när mål ska uppnås, detta anser hon inte vara konstigt.  

Begreppet attraktiv arbetsplats kan förklars som en organisation där individers 

identiteter bekräftas och där individerna kan tillgodose sina behov genom inre och 

yttre belöningar som erbjuds i enlighet med deras förväntningar och önskemål 

(Angelöw, 2002).  

Samtliga informanter anser att F21 erbjuder möjligheten till alla former av utveckling, 

bland annat individuell utveckling, karriärmöjligheter och kompetensutveckling.  

Kompetensutveckling är en givande faktor som är betydelsefull för anställda. 

Kompetensutveckling kan ske genom en rad olika typer av utbildningar, en mer 

utvecklingsinriktad syn på lärande samt nätverk för att byta idéer är viktiga insatser 

organisationer bör arbeta med för att kunna skapa en bra arbetsmiljö som gör 
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organisationen attraktiv på arbetsmarknaden (Angelöw, 2002). Informanterna menar 

att deras chefer är väldigt positiva till varje tillfälle av kompetensutveckling eller 

utbildning som är möjlig att utföra, beroende på hur arbetsschemat ser ut. 

Kompetensutvecklingen ska då beröra arbetet, och det ska vara något som en individ 

behöver för att klara av sin tjänst. Kompetens ska även spridas vidare inom F21. 

 

När F21 tar fram den strategiska personalplanen har alla möjlighet att delta och 

berätta om deras mål. Detta är något som uppskattas av alla eftersom de får 

möjligheten att säga till om sin framtid.  

Även om arbetsuppgifterna inom F21 innebär många resor och ibland långa perioder 

av endast arbete, anser många av informanterna att det är bra balans mellan arbetslivet 

och privatlivet. Arbetet kan innefatta övningar som kan vara upp till tre veckor, då är 

soldaterna ute i fält. Det finns även något som kallas för övningsdygn, detta innebär 

att samtliga ska vara tillgängliga dygnet runt, vilket kan skapa oregelbunda 

arbetstider. Efter dessa tre veckorna får de anställda ta ut ledighet då varje 

övningsdygn genererar ledighet som personalen får ta ut vid ett annat tillfälle. Många 

anser även att det är positivt att komma iväg från arbetsplatsen samt få lönetillägg. 

 

”Jag som har familjen söderut trivs bra med detta, jobba mycket vissa perioder sen 

kunna ta ut ledighet efteråt. Detta kanske inte passar alla, men att det passar mig 

jättebra”. (Militärt anställd) 

 

Många av informanterna ansåg att det var svårt att veta vad som skulle kunna vara 

arbetsgivarvarumärket för F21, men upplevde att det kan vara att flygvapnet är 

prioriterat vilket då inom arbetsgivarvarumärket skulle kunna vara status. Men även 

att F21 kan erbjuda unika uppdrag. Däremot ansåg informanterna att det är väsentligt 

att F21 har ett starkt arbetsgivarvarumärke för att sprida ett gott rykte, men även för 

att externa individer ska känna till F21 och dess organisation. Under de senaste åren 

har perspektivet arbetsgivarvarumärke fått en framskjuten position i organisationers 

strategiska prioriteringar (Dyhre, 2013). 

Under intervjuerna framkom det att några av informanterna anser att F21 arbetar för 

att utveckla arbetsplatsen och har arbetsplatsträffar på respektive enhet där alla får 

vara med och lyfta sina frågor eller funderingar i organisationen. Informanterna finner 

att de kan bidra med att påverka jämställdhetsfrågor och att det är viktigt att chefen 

visar att det är ett viktigt område, samt att den frågan diskuteras vid framställning av 

olika planer eller upplägg. Angelöw (2002) menar att medarbetare vill känna att de 

gör ett viktigt och betydelsefullt arbete samt känna att de arbetar i ett gott 

arbetsklimat. 

 

En del ansåg att utvecklingen på arbetsplatsen har stått still och att det tar lång tid 

innan någon ändring sker. Många anser att F21 lyssnar på de anställdas önskemål, 

däremot har det inte skett några större förändringar, förutom nya redskap till 

träningslokalen på F21. Däremot påpekar informanterna att det sker en utveckling av 

personalen när de får åka iväg på olika uppdrag och lära sig nytt. Ett exempel är att en 

pluton fick vara på plats vid skogsbranden i Västmanland under sommaren 2014.  

 

Jämställdhetsarbete på F21 anser informanterna att deras respektive chef kan påverka 

samt visa att det är ett vikigt område att diskutera kring. Personalen påverkas av 

vilken typ av värderingar och normer som finns inom organisationen, därav är det 

viktigt att arbetsgivaren visar ett gott föredöme (Angelöw, 2002). 
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Många tror även att jämställdhetsfrågorna kan påverkas av medarbetarna och 

kommuniceras upp till de högsta cheferna, men också vice versa. Utifrån intervjuerna 

framkom det att många av informanterna upplever att det är jämställt inom hela F21, 

vilket kan bero på att F21 har många duktiga anställda inom alla nivåer, spridda åldrar 

samt att det är en god attityd mellan de anställda.  

Trots det menar andra att det ibland kan uppkomma ”dippar”, vilket innebär att det 

omedvetet kan bli ojämställt genom att män undermedvetet använder sig av den så 

kallade härskartekniken. Ett exempel på häskarteknik är att män istället för att lyssna, 

tar fram sina mobiltelefoner när en kvinna för en diskussion. 

 

Det finns ett forum på F21 med syftet att varje kvinnlig anställd ska kunna delta och 

diskutera ämnen som de anser vara viktiga. Detta forum kallas för Noak och många av 

dem intervjuade informanterna anser att det är bra att kvinnor får ha ett eget forum. 

Däremot ansåg några av informanterna att det är synd att frågor som rör kvinnor inte 

diskuteras i allmänna forum, utan att det istället görs ”bakom stängda dörrar”. Med 

detta menas att klyftorna ökar ännu mer om det till exempel är fem kvinnor och 30 

män inom en pluton och dessa kvinnor ska prata om sina problem vid sidan om, och 

inte diskutera kring ämnet som vilket annat problem som helst. En informant 

utvecklar på följande sätt; 

 

”Är synd att kvinnor gör det för sig själv, det skulle bli mer jämställt om man tog upp 

alla frågor i ett allmänt forum där man har APT eller när plutonerna träffas. Det kan 

bli snedvridet när man inte kan prata om kvinnorelaterade problem med alla 

anställda, det borde ju vara ett problem för alla. När det gäller problem som männen 

har är alla med och lyssnar, men när det gäller kvinnoproblem så ska det pratas om 

enskilt med bara kvinnorna och det är lite hysch hysch. Detta tror jag kan bidra med 

att komma längre i jämställdhet.”. (Militärt anställd) 

 

Det framkom även att en av informanterna upplevde att forumet istället blev ett 

”gnällforum” och att många tog på sig ”offerkoftan”, vilket informanten inte ansåg att 

ett forum ska vara till för, men var ändå positivt inställd till att forumet finns. 

En annan synpunkt på jämställdhetsfrågan var att det skulle bli bättre effekt om det 

var en man som tog upp och diskuterade jämställdhet, en man som orkar och vågar 

driva fram dessa frågor samt tror på jämställdhet.  

5.8 Genus inom F21 
Genus, kön och jämlikhetsfrågor är inte ett ”hett” ämne på F21, det är inte ett 

återkommande ämne för de anställda och det är inget som hörs i korridorerna. Många 

gånger kan det uppfattas som något feministiskt, även om många av informanterna 

har en önskan om att jämlikhetsfrågor skulle diskuteras oftare. 

Informanterna tror dock att många chefer på F21 har en vilja att driva fram 

diskussioner men gör det inte. Många ansåg likväl att alla anställda inom F21 bör 

känna till frågor kring jämställdhet, samt ha en kunskap om hur människor ska bete 

sig mot varandra. En förklaring till varför frågorna inte diskuteras ofta på F21; 

 

”Kanske på grund av att vi tjejer inte själva flaggar för det eller drar våra 

”jämställdhetskort” och ”kvinnokort”. Men samtidigt är det de sista korten jag vill ta 

upp, problemen ska kunna gå att lösa i i alla fall”. (Militärt anställd) 
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Många av informanterna anser att de har mycket stöttning inom sina karriärer och 

anser att de skulle få mer stöttning om önskan fanns. Istället menar de att en mentor i 

början av karriären skulle vara positivt, för att diskutera igenom arbetsuppgifterna, 

försäkra sig att de är ute på rätt bana samt få en bättre insyn i organisationen. 

En del av informanterna var överens om att F21 är i behov av mer kvinnliga anställda, 

med anledning av att det finns studier som visar att en blandning av kön och olika 

åldrar kan bidra till en bättre arbetsmiljö, får bättre arbetsresultat samt utveckla en 

bättre jargong. De ansåg även att det vore bra för klimatet om det fanns fler kvinnor 

inom F21. Det vore en fördel att ha fler kvinnliga chefer, men då ska den personen 

även besitta den kompetens som krävs.  

Många ansåg att det inte endast är kvinnor som F21 är i behov av utan rätt kompetens, 

oberoende av kön.  

Några av informanterna menar att kvinnor skulle kunna bidra med andra kompetenser 

än män, hitta andra lösningar på problem samt att de har ett mer logiskt tänkande. 

En annan informant tror att kvinnor kan stötta varandra mer om det skulle dyka upp 

orättvisor, såsom bristen på omklädningsrum och arbetskläder. Det framkom att 

jargongen inom F21 kan uppfattas som ”för mycket” och något som upplevs varje 

dag. Om det var fler kvinnor inom organisationen skulle jargongen kunna tonas ner.  

Några av soldaterna ansåg även att kvinnor kan ha en annan synvinkel på problem, 

men samtliga ansåg att det ska vara en blandning av båda könen, eftesom det kan leda 

till den optimala arbetsmiljön. 

 

En annan orsak till varför det är så få kvinnor som söker sig till försvarsmakten och 

F21 menar informanterna beror bland annat på att F21 syns för lite i vardagen.  En av 

soldaterna anser att det är viktigt för alla militärt anställda att resa i uniform, för att 

synas mer och marknadsföra sig på ett billigare sätt. Detta är något som militärt 

anställda inom F21 inte gör idag, med anledning av att det kan uppstå hot från 

allmänheten. 

 

”Det är synd för att det är ett enkelt och ett billigt sätt att marknadsföra 

försvarsmkaten och F21 på. Ett annat sätt att marknadsföra sig på kan vara 

sportevenmang, till exempel tuffa timmen, lokalt, men att man är med och syns i 

sådana tillfällen. Även mässor och andra tillfällen som visar att man syns, för man 

kan locka fler olika personer inom olika evenemang. Jag tror att det är viktigt att inte 

ha på sig civila kläder och visa att man är stolt att man kommer från 

försvarsmakten”. (Militärt anställd) 

 

Ytterligare en anledning till varför det är färre kvinnor inom försvarsmakten är att 

kvinnor inte känner till alla yrken som finns samt att kvinnor har svårt att se sin egen 

roll i försvarsmakten.  

För att anställa fler kvinnor till F21 och visa upp organisationen tror informanterna att 

det är viktigt att marknadsföra sig ännu mer på mässor, ha läger för kvinnor, 

tidningar, TV, gymnasieskolor, ha besöksdagar på F21, men även marknadsföra Luleå 

som stad eftersom många kommer från andra städer.  

Informanterna förklarar att marknadsföringen måste visa den verkliga bilden av 

försvarsmakten, inte bara att yrkena inom försvarsmakten är soldat. 

Under besöksdagarna ska alla som är intresserade få en insyn på vilka yrken som F21 

har att erbjuda, men även få en inblick i hur en arbetsdag kan se ut. Ett annat förslag 

var att GMU:n ska bli obligatorisk för samtliga, med anledning av att öka intresset 

men också för att det är en bra erfarenhet att ha med i livet.  
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Utifrån hälften av informanternas svar framkom det att F21 inte arbetar särskilt hårt 

med att behålla redan anställda kvinnor, de menar istället att anställda, båda män och 

kvinnor oftast lämnar F21 efter två år och att F21 ”släpper” dem för lätt.  

Dock ansåg andra hälften av informanterna att F21 försöker komma fram till en 

lösning som i sin tur medför att medarbetare väljer att stanna kvar. Det inte är något 

problem att byta befattning inom F21 och arbetsgivare är duktig på att hjälpa till. Det 

finns även personer som har arbetat inom F21 i många år, vilket, informanterna anser 

beror på att F21 likafullt tar hand om sina anställda. 

 

Många av informanterna är kluvna vid frågan om vad de anser om positiv 

särbehandling, samtliga vill ha en jämställd arbetsplats, samtidigt som de menar att 

det är betydelsefullt att anställa kompententa personer för tjänsten, oberoende av kön. 

Ingen av informanterna vill bli positivt särbehandlade utan menar att alla som söker 

en speciell tjänst ska klara av kraven. De menar att det vore en otjänst att anställa en 

person som inte klarar av det som ingår i kravprofilen.  

Även kvotering är något som mer än hälften av informanterna inte anser vara något 

positivt utan tvärtom, negativt. De menar återigen att det är viktigt att utgå från 

personlighet, resultat och kompetens. Uttrycket ”rätt person på rätt plats” var något 

som många informanter höll fast vid. Andra menade istället att om en sökande kvinna 

och man har samma kompetens och bakgrund är kvotering acceptabelt. 

 

”Om en kvinna särbehandlas och kvoteras in kommer kvinnan ändå ha en press på 

sig att hon måste prestera 10 gånger mer än männen, och vara mycket bättre för att 

bevisa att hon inte bara fick jobbet för att hon är kvinna. Då kanske F21 mister den 

rekryterade kvinnan för att hon inte pallar trycket”. (Militärt anställd) 

 

Informanterna beskriver den moderna kvinnan och mannen idag, till skillnad från förr, 

som att båda könen vill förverkliga sig själva, samt att kvinnan och mannen idag är 

målmedvetna med många olika val. Det som skiljer sig åt är att en man som väljer 

karriären, kan göra det på bekostnad av familjen, medan kvinnan försöker göra båda 

samtidigt. Informanterna menar att kvinnor idag är stressade och inte väljer bort 

familjen på samma sätt som de tycker att männen gör. Några av informanterna anser 

även att det är mer jämställt idag, men att det fortfarande är männen som arbetar med 

mer fysiska yrken och att det är kvinnodominerat inom vård och omsorg. 

Yrkesmässig genussegregation visar att det finns olika typer av yrken som är 

förknippade med män och kvinnor, samt arbetsuppgifter utifrån vanligt förkommande 

föreställningar om vad som passar män respektive kvinnor (Ahrne, Roman & 

Franzen, 2003). 

 

Några av informanterna har ett intryck av att de inte tas på allvar vid olika 

arbetsuppgifter vid enstaka fall. Det kan vara fall där männen anser att de är bättre på 

några arbetsmoment, eller att de anser att de är fysiskt starkare. Andra menar att de 

inte har upplevt samma situation, men att dem kvinnliga anställda ständigt måste 

bevisa sig själv.  

 

”I början kände jag att många sa, du jag kan skruva bättre än dig, jag kan göra det. 

Man måste vara hårdskinnad och kunna ta skit, för att kunna ge skit. I början vågade 

jag inte säga emot, men nu kan jag det. Det är synd om det drabbar fel personer, som 

inte kan ta skit och inte har skinn på näsan.  Jag tror inte att någon menar illa, men 

alla har inte fått talets gåva”. (Militärt anställd) 
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Informanterna påstår även att det kan finnas förväntningar samt fördomar om dem, 

endast för att de är kvinnor. Exempel på förväntningar är att det är de kvinnliga 

anställda som ska driva jämställdhetsfrågor, att de ska vara goda exempel utåt, vara 

ordningsamma, ständigt prestera bra för att motbevisa normerna om att de inte klara 

av det fysiska arbetet. Detta genom att visa att de är fysiskt starka, även om de 

förväntas träna mer än männen för att klara av arbetet. Fördomarna är att kvinnorna 

inte är lika fysiskt starka och att de behöver hjälp med praktiska uppgifter. 

Några av de intervjuade informanterna anser att det finns en möjlighet att männen 

inom F21 skulle kunna känna sig hotade om antalet kvinnliga anställda ökade. Ett 

exempel var att män kan känna sig hotade av att ta order från en kvinna eller känna 

sig obekväma med att kvinnor är jämbördiga, eller till och med fysiskt starkare, vilket 

en av informanterna anser märks inom F21. Informanterna förklarar att det är ett fåtal 

män som kan hantera att kvinnor är bättre eller mer kompententa, och att det särsklit 

är den äldre generationen som har svårt med det. 

 

”Den äldre generationen är inte van vid kvinnorna eftersom det inte fanns kvinnor 

med i militären förr. Sådana personer finns kanske inte specifikt på F21, men man 

har hört via vänner och kollegor, men det finns nog här garanterat”.  

(Militärt anställd) 

 

Andra anser att manliga anställda skulle tycka det var positivt om fler kvinnor började 

arbeta på F21 och att den manliga miljön skulle mildras. Ingen av informanterna har 

problem med att umgås med manliga kollegor och anser att de kan umgås och arbeta 

med samtliga inom sin arbetsgrupp. 

Flera av informanterna anser att det finns en speciell norm inom F21 och de beskriver 

normen som ”det gamla värnpliktsstuket”, vilket innebär att den äldre generationen 

lever kvar i hur försvarsmakten har varit. De förklarar även att det gamla finns kvar ”i 

väggarna” och att det alltid kommer att göra det, men inte på samma sätt som förut. 

Likväl anser informanterna att arbetsklimatet är öppet, mer öppen än vad de har 

upplevt innan F21 och att det är en avslappnad arbetsmiljö. 
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6 Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur Norrbottens flygflottilj (F21) i Luleå arbetar 

för att rekrytera fler kvinnor till försvarsmakten, samt hur anställda kvinnor med olika 

befattningar upplever sin arbetsvardag på en mansdominerad arbetsplats. I anslutning 

till studiens syfte fanns även följande frågeställningar; 

 
- Vad anser rekryteringsansvariga på F21 vara den främsta anledningen till 

svårigheten att rekrytera kvinnor? 

- Skulle rekryteringsprocessen samt marknadsföringen inom F21 kunna ske på 

ett annorlunda sätt för att öka kvinnors intresse för försvarsmakten? 

- Anser anställda kvinnor inom Luleå Granison att fler kvinnor inom 

försvarsmakten skulle kunna bidra med andra kompetenser/kunskaper än 

män? 

- Arbetar F21 kontinuerligt för att behålla anställda kvinnor inom 

organisationen? 

- Anser anställda kvinnor inom Luleå Granison att organisationen är jämställd 

idag? 

 

6.1 Rekryterinsprocessen inom F21 
I studien framkommer det att F21 har ett pågående projekt med fokus på att rekrytera 

fler kvinnor till organisationen. De som ansvarar för detta projket är 

försvarshögskolan och personalstaben vid Högkvarteret. Syftet med detta projket är 

att arbeta fram förbättrade metoder för rekrytering av specifika målgrupper, 

målgruppen i projektet har varit kvinnor. Med hjälp av detta projekt skapas bättre 

möjligheter för att under ett tidigt skede skapa kontakter med individer som visar ett 

intresse för försvarsmakten som arbetsgivare, för att sedan kunna följa de individer 

som visar sig vara intresserade. Resultatet har varit positivt och många unga kvinnor 

blev mer intresserade av försvaret samt fick en förändrad syn av försvarsmakten. 

Dock var det inte många av informanterna som kände till detta projekt, även om 

många kände till att ett av målen inom F21 är att öka antalet kvinnor. 

 

Första vägen till försvarsmakten sker under GMU:n. Urvalet av individer sker centralt 

hos rekryteringsmyndigheten där anställda från F21 deltar, både soldater och 

rekryteringsofficerare. Detta för att förmedla rätt information om F21, men även om 

andra förband. 

Det framkommer hur viktigt det är efter GMU:n, att F21 framträder under 

utbildningens gång eftersom många rekryter saknar kunskap om hur de ska gå vidare 

tillväga.  

Det är nämligen rekryterna som ansvarar för att söka vidare till den tjänst som de är 

intresserade av efter utbildningen. Ur resultatet framkommer det att försvarsmakten 

har bristfällig information angående att det är rekryterna som ska söka sina tjänster 

efter GMU:n på egen hand. Rekryterna tror istället att det löser sig automatiskt, och 

det är då det oftast uppstår missförstånd.  

Urvalets första steg är ett webbtest på internet som innehåller 70 frågor om bland 

annat bakgrund, hälsa och träningsaktiviteter. Andra steget sker inom 

totalrekryteringsmyndigheten (TRM), där får sökande genomföra ett teoriprov som 

liknas vid ett högskoleprov som omfattar bland annat teknisk och logisk förmåga. 
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Tredje steget är ett möte med en psykolog, fjärde steget är att utföra medicinska 

tester, femte steget är ett styrketest, sjätte och sista steget är ett konditionstest.  

 

Det finns olika motiv enligt Alvesson och Billing (2000) till rekrytering av kvinnor 

till försvarsmakten. De menar att grunden i en demokratisk rättighetstanke är att 

kvinnor och män ska ha lika möjligheter på hela arbetsmarknaden. Den låga andelen 

kvinnor inom vissa områden kan uppfattas som en ojämlikhet och orättvisa, både i 

samhället och i arbetslivet, föreställningen är att kvinnor och män är lika varandra. 

De menar att problemet med ineffektivt utnyttjande av personalresurser uppstår när 

kvinnors kompetens inom organisationen inte tillvaratas. 

Alvessons och Billings (2000) argument är att kvinnor kan tillföra något annorlunda 

och unikt, samt att de kan tillföra förändringar inom organisationer. Med detta menas 

att rekrytering av kvinnor kan bidra till ett tillskott beroende på kompletterande 

kvalifikationer och även möjligheten att ge nya och viktiga bidrag till organisationen. 

En annan anledning till varför kvinnor ska rekryteras är att arbetsgrupperna blir bättre 

när det finns en blandning av båda könen och heterogena arbetsgrupper visar på bättre 

resultat, samt en mer omfattande infallsvinkel vid problemlösning.  

Det har visat sig att kvinnors inträde i arbetsmiljöer som har varit mansdominerande, 

ofta leder till en annan stämning och ett renare språk. Detta gynnar i sin tur, de män 

som kanske inte känner sig lika delaktiga i den maskulinitet som mansdominerande 

grupper kan skapa. 

 

Det finns även en syn på att könen skiljer sig åt, men även att kvinnor i stort inte delar 

de intressen, prioriteringar och grundläggande synsätt till livet som är vanliga hos 

män. Alvesson och Billing (2000) menar att gemensamt för alla dessa motiv är en 

strävan att främja kvinnors möjligheter på arbetsmarknadens alla områden. 

När kvinnor tillträder till traditionellt manliga områden, trotsar de processer som 

bygger upp maskulinitet och hotar den rådande ordningen (Ivarsson, 2002). 

Några av informanterna menade att fler kvinnor inom F21, inte skulle bidra till att 

männen skulle känna sig hotade, medan andra hade en annan uppfattning. 

Somliga av informanterna menade även att F21 inte är i behov av mer kvinnliga 

anställda, utan är i behov av kompententa medarbetare, oberoende av kön. Andra har 

åsikten att det skulle vara positivt om det fanns mer kvinnliga anställda inom F21. 

Däremot har ingen av informanterna problem med att umgås med båda kvinnliga och 

manliga kollegor. Anledningen till varför informanterna anser att det vore positivt 

med fler kvinnor inom F21, är för att de kan stötta varandra och kanske få mer gehör 

inom organisationen.  

Goffman (2006) menar att människor bär olika masker med anledningen av 

intagandet av olika roller beroende på var de befinner sig, men också vilka som är 

närvarande vid de olika sitautionerna. Informanterna menade att det inte är ovanligt 

att inneha olika roller, eftersom de befinner sig inom olika grupper och 

arbetssituationer. 

 

Den främsta anledningen till vad F21 anser vara svårigheten gällande rekrytering av 

kvinnor, är att det gamla synsättet att försvarsmakten bara är ett yrke för män finns 

kvar och att F21 syns för lite i vardagen, mer än att marknadsföringen är bristfällig. 

Försvarsmakten har alltid varit mansdominerat och i studien har informanterna en 

tanke av att kvinnor inte tycker sig finna en roll inom försvarsmakten. 
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Orvar Löfgren (1982) beskriver vad som anses vara kvinnosysslor respektive 

manssysslor, skiftar både mellan epoker, bygder, klasser samt att gränsdragningen 

mellan kvinnligt och manligt formas av de sociala och ekonomiska förhållandena.  

Det finns vissa föreställningar om att vissa typer av utbildningar, yrkesval och 

positioner hör samman med ett visst kön, det vill säga att vissa arbeten ofta är 

könsstämplade. Med detta menas vad som anses vara naturligt för kvinnor respektive 

män att inneha för yrken. Ett arbete har därför ofta en så kallad könssymbolik, med 

könsmärkta föreställningar om vilken kompetens som önskas, försvaret utgör ett 

tydligt exempel på det. 

En annan orsak enligt informanterna, är att vissa befattningar inom försvarsmakten 

påverkar familjen samt tror kvinnor att de inte klarar av dem fysiska kraven som 

finns. Kraven innebär olika typer av muskelstyrka och fysisk uthållighet, oftast 

behöver kvinnor extra träning för att klara av fyskraven. 

Här är det av betydelse att påvisa att den svenska arbetsmarknaden har förändrats de 

senaste trettio åren, vilket huvudsakligen berör kvinnors ökning i yrkesarbete. 

Kvinnors förvärvsarbete är nästintill lika hög som männens och har ökat markant 

sedan 1960. De senaste tio åren har andelen kvinnliga yrkesofficerare ökat från 2,5 till 

4,5 % och andelen civilt anställda kvinnor är 40 % (www.forsvarsmakten.se).  

6.2 Marknadsföring 
Rekryteringsansvariga på F21 informerade att det inte finns någon specifik 

marknadsföring enbart riktat mot F21 utan att fokus istället ligger på centrala 

kampanjer som ska omfatta hela försvarsmakten.  

F21 har inte heller någon lokal marknadsföring som TV eller tidningar, utan de lägger 

istället mycket arbete på personliga möten och är öppna för erbjudanden som kan leda 

till lokal marknadsföring. Informanterna menar att det finns förbättringspotential 

gällande den lokala marknadsföringen, men anser att den centrala kampanjen är av 

god kvalité. 

Under några av eventen, såsom arbetsmarknadsdagar, har F21 dock möjligheten att 

”bryta” ut en lokal reklam. Informanterna menar likväl att det kan vara en fördel att 

marknadsföra hela försvarsmakten eftersom F21 inte kan erbjuda alla befattningar 

som finns inom försvarsmakten.  

Det finns alltså både negativa och positiva aspekter med att inte ha en lokal 

marknadsföring i detta sammanhang. Det som kan bli viktigt i detta fall är att besitta 

kompetens om andra förband i Sverige, för att kunna vägleda sökande vidare mot 

områden som de är intresserade av. Detta är av betydelse för att undvika missförstånd 

och avhopp. 

 

Det har visat sig enligt Miller, Clinton & Carney (2007) att framgångskoncepten för 

försvarsmaktens marknadsföring och reklam är sammankopplat med vilka 

motivationsfaktorer som kan kopplas till dessa. Här har det personliga intresset en 

viktig del, det vill säga att det som marknadsförs stämmer överens med den 

individuella motivationsfaktorn. Miller, Clinton & Carney (2007) förklarar hur 

betydeslefullt det är att anpassa marknadsföringen till det som organisationen söker. 

De menar även på att marknadsföringen och verkligheten inte stämmer överens, 

marknadsföringen kan inrikta sig mer mot att finna motivationsfaktorer istället för att 

visa organisationen.  

Detta var även något som informanterna påpekade, nämligen att försvarsmaktens 

marknadsföring, bland annat reklamen, inte visar organisationens alla yrken och dess 

innebörd, utan istället en nästan overklig bild av försvarsmakten som inte speglar 

http://www.forsvarsmakten.se/
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verkligheten. Uitfrån det som Miller, Clinton & Carney (2007) beskriver kan detta 

bero på att försvarsmakten vill locka fler sökande genom att marknadsföra det som 

försvarsmakten tror kan vara en motivationsfaktor och personliga intressen bland de 

sökande, bland annat fordon, fysiska abetsuppgifter och utlandstjänstgöring.  

Det finns förslag på vad en rekryteringskampanj bör innehålla inom försvarsmakten 

för att öka antalet anställda. Några exempel är att kampanjerna bör innehålla delar 

som berör de personer arbetsgivaren önskar anställa, det kan bland annat vara fokus 

på lagarbete, livslånga relationer, vänskap samt en disciplinerad livsstil (Marshall & 

Brown, 2003). Utöver att informanterna ansåg att försvarsmaktens kampanj inte 

speglar verkligheten,  ansåg de att kampanjen är av god kvalite och något som kan 

locka fler sökande. 

 

Nordberg (2005) menar att reklam, bilder och texter inom media påverkar människors 

värderingar, attityder, deras sätt att se dem själva och för ofta vidare en traditionell 

syn på kön. Arbetet med att utvärdera och förstå vad media har för betydelse för 

människor är en viktig del för att kunna begripa och förändra den allmänna 

genusstrukturen. Överallt möts människor av bilder och föreställningar om vad som 

passar för kvinnor respektive män.  

Det är med andra ord inte omöjligt att kön stereotypiseras i media, vilket bidrar till att 

stärka människors syn av vad det innebär att vara kvinna eller man. Stereotyper är 

många gånger grundade i missuppfattningar och förutfattade meningar vilket leder till 

att den ”felaktiga” bilden reproduceras och förmedlas till ungdomar. Medias 

sammansättning av kvinnlighet respektive manlighet väljer, nedtonar och betonar 

vissa erfarenheter och företeelser (Nordberg, 2005).  

Media sägs erbjuda endast representationer och konstruktioner av vad som är 

kvinnligt respektive manligt och visar inte sanningen. 

Ur resultatet framkom det att försvarsmaktens reklamer och marknadsföring har 

utvecklats till att bli mer riktad mot båda könen, vilket anses vara ett medvetet val. 

Det visar sig att försvarsmakten medvetet filmar kvinnor för att visa att det finns 

kvinnliga anställda inom försvaret, samt framhäva att kvinnor klarar av samma 

arbetsuppgifter som män.  

Några av informanterna ansåg däremot att det är viktigt att framhäva båda könen. Om 

reklamerna endast framhäver kvinnor, döljs verkligheten eftersom i verkligheten är  

kvinnor i minoritet.  

Informanterna berättar även att frekvensen ökar på försvarsmaktens hemsida efter att 

försvarsmakten har sänt sin reklam på TV. Däremot ger försvarsmaktens reklamer 

inte mycket information, utan har mer fokus på att väcka intresse hos utomstående. 

  

Marknadsföringen inom F21 samt dess rekryteringsprocess verkar vara faktorer som 

F21 själva inte kan påverka lokalt. Detta på grund av att rekryteringen till 

försvarsmakten sker centralt hos rekryteringsmyndigheten och marknadsföring, 

reklamer och kampanjer ska framhäva hela försvarsmakten, inte bara F21. Vid 

speciella omständigheter kan F21 bryta ut ur den centrala kampanjen. Det 

uppkommer flera förslag på hur F21 kan marknadsföra sig på ett enkelt och billigare 

sätt. Några exempel är att synas i sociala evenemang, på mässor, ha ”prova på läger” 

för kvinnor, tidningar, TV, gymnasieskolor, ha besöksdagar på F21, men även 

marknadsföra Luleå som stad eftersom många kommer från andra städer. En av dem 

militärt anställda kvinnorna menar att det kan vara effektivt att resa i uniform, 

eftersom de inte gör det idag, hon förklarar det på följande sätt;  
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”Det är synd för att det är ett enkelt och ett billigt sätt att marknadsföra 

försvarsmkaten och F21 på. Ett annat sätt att marknadsföra sig på kan vara 

sportevenmang, till exempel tuffa timmen, lokalt, men att man är med och syns i 

sådana tillfällen. Även mässor och andra tillfällen som visar att man syns, för man 

kan locka fler olika personer inom olika evenemang. Jag tror att det är viktigt att inte 

ha på sig civila kläder och visa att man är stolt att man kommer från 

försvarsmakten”. (Militärt anställd) 

 

6.3 F21 som arbetsgivare och dess medarbetare 
Begreppet employer attractiveness innebär en viss förmån som en medarbetare får 

genom att arbeta inom en viss organisation och som kan vara viktiga för ett uppfattas 

som en attraktiv arbetsplats. Det kan bland annat vara en arbetsmiljö som ger 

möjligheten till medarbetarna att vara nyskapande, ha goda relationer mellan 

arbetskollegorna, arbetet ska vara roligt, lönen ska uppfattas som godkännande hög, 

det ska finnas möjlighet till en säker anställning och till en möjlig befordran, 

medarbetare vill uppmärksammas,  och medarbetare vill använda sina kunskaper i sitt 

arbete, samtidigt få möjligheten att lära andra (Berthone, Ewing, & Hah, 2005). 

Många av informanterna anser att de har mycket stöttning inom sina karriärer och det 

finns stöttning att få vid behov.  

Arbetsgivare ska också kunna anställa grupper av bland annat etnsiska minoriteter och 

kvinnor, samt ha förmågan att upprätthålla normer, integritet och uppförande 

(Angelöw, 2002). 

 

Informanterna förklarar att en attraktiv arbetsplats ska innefatta träning på arbetstid, 

erbjuda varierande arbetsuppgifter, ge möjlighet till utveckling, flextider, många 

semesterdagar, lika lön mellan könen samt en god planering. En god arbetsgivare ska 

vända sig till båda män och kvinnor på ett tydligt sätt, tänka på mångfald, vara lyhörd, 

vara uppmärksam på om någon anställd är utesluten, visa att utvecklingssamtal är 

viktiga och vara nyfiken på varje individs mål. Beskrivningen som ges av en attraktiv 

arbetsplats, samt en attraktiv arbetsgivare anser informanterna stämmer in på F21 och 

även på deras närmaste chefer. Utifrån Berthone, Ewing, & Hah (2005) framställning 

av begreppet employer attractiveness, visar det sig att F21 erbjuder många av de 

förmåner som sammankopplas med konceptet attraktiv arbetsplats samt attraktiv 

arbetsgivare.  

Den resonerande tanken är, vad anledningen till att det är så få kvinnor som söker till 

F21 om organisationen som arbetsgivare, enligt informanterna, uppfyller mesta delen 

av kraven till att betraktas som en attraktiv arbetsgivare. 

En föreställning kan vara att kvinnor idag, inte har kunskap om vad F21 som 

arbetsgivare erbjuder och inte heller vad yrket innebär, samt har en uppfattning av att 

de inte passar in i det mansdominerande yrket. Försvarsmakten har varit 

mansdominerat under en lång tid vilket kan medföra att det är det enda utomstående 

känner till. 

 

Det kan även bero hur en individ värdesätter ett arbetes attraktivitet enligt Berthone, 

Ewing, & Hah (2005),  både som arbetssökande (externt) och som anställd (internt). 

Ett arbete kan då förklaras på fyra olika sätt – attraktivt, dolt, idealiserat och 

oattraktivt. F21 skulle kunna förklars som ett arbete med låg attraktivitet bedömt 

extern, men med hög attraktivitet internt. Det attraktiva med arbetet är dolt vid 

bedömningen externt, vilket kan betyda att individer inte söker sig till organisationen. 
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För att få hög attraktivtet extern är det viktigt att konsekvent agera och kommunicera 

på ett sätt som dels är tilltaganade, det vill säga i termer av vilka visioner F21 har, 

vilket syfte och vilka värderingar som F21 lever efter.   

 

En av soldaterna berättar att F21 arbetar i stor omfattning med uttrycket ”en attraktiv 

arbetsplats” och har uppfattningen att F21 har målet och visionen att bli en attraktiv 

arbetsgivare.   

Samtliga informanter anser att F21 erbjuder möjligheten till alla former av utveckling, 

bland annat individuell utveckling, karriärmöjligheter och kompetensutveckling. När 

F21 utvecklar den strategiska personalplanen har alla möjlighet att delta och diskutera 

kring deras mål. Det framkommer att cheferna på F21 är positiva inför varje 

kompetensutveckling eller utbildning som berör arbetet och som är möjlig att utföra, 

beroende på arbetsschemat. Kompetensen ska även spridas vidare inom F21 från en 

medarbetare till en annan, eftersom det är några få individer som besitter kunskapen.  

Under dessa tillfällen krävs det att chefen låter sina anställda få chansen till att ha 

inverkan på arbetets innehåll till en viss grad, samt att chefen låter sina anställda få 

utvecklas båda personligt och yrkesmässigt inom organisationen (Angelöw, 2002). 

Det som är gemensamt för samtliga informanter, är att de trivs på F21 och menar att 

arbetsvardagen är lärorik och varierande och många ser även individuella 

utvecklingsmöjligheter. 

 

Det finns även något som kallas för Employer branding och som också handlar om 

arbetsgivarens varumärke och som kan översättas till arbetsgivarvarumärke. 

Employer branding är vad som förknippas med ett visst varumärke, bland annat lön, 

karriärmöjligheter och status. Det beskriver även hur rätt människor ska attraheras, 

rekryteras och få viljan att stanna kvar på sin arbetsplats.  

Under de senaste åren har detta begrepp fått en ledande plats i organisationers 

strategiska prioriteringar (Dyhre, 2013). Företagens varumärke är en av de viktigaste 

tillgångarna för företaget, på grund av att företagens hantering av sitt varumärke, 

tillsammans med de mänskliga resurserna bidrar till employer branding. 

Informanterna på F21 upplevde att frågan om vad som är arbetsgivarvarumärket för 

F21 var komplicerad, men har en tanke att det kan vara status eftersom flygvapnet är 

prioriterat. Informanterna finner däremot att det är väsentligt att F21 har ett starkt 

arbetsgivarvarumärke för att sprida ett gott rykte, men även för att externa individer 

ska känna till F21 och dess organisation, vilket kan medföra fler sökande. 

6.4 Utveckling av arbetsplatsen 
Det finns resultatrika tillvägagångssätt som chefen och anställda tillsammans kan 

arbeta med för att få arbetsplatsen att växa, samt utveckla den till att vara attraktiv. 

Om organistioner ska kunna skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande 

arbetsplats, måste cheferna nå upp till en rad olika faktorer. Medarbetare vill kunna 

känna att de gör ett viktigt och betydelsefullt arbete och även känna att de arbetar i ett 

gott arbetsklimat (Angelöw, 2002). I detta arbeta framgår det att informanterna anser 

att det sker en viss utveckling av arbetsplatsen, men inte i så stor omfattning som de 

önskar. Däremot får varja anställd lyfta sina frågor eller funderingar i organisationen. 

En del ansåg att utvecklingen på arbetsplatsen har stått still och att det tar lång tid 

innan något inträffar. 

Ett annat exempel på utveckling är att kvinnorna har fått ett eget forum, ett forum för 

kvinnor där de kan diskutera kvinnorelaterade frågor. Samtliga informanter ansåg att 
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forumet är posivit, emellertid ansåg de även att det vore mer kraftfullt om alla 

väsentliga frågor togs upp i allmänna forum och inte enskilt.  

Angelöw (2002) beskriver att inom organisationer, som arbetar för att frambringa en 

attraktiv arbetsplats behövs ett visst förändringsarbete.  

Medarbetarna inom organisationen måste få möjlighet till att få påverka och göras 

delaktiga i förändringsprocessen, för att organisationen ska kunna verkliggöra sin 

vision. Informanterna i studien anser att cheferna lyssnar på deras önskemål och 

känner sig delaktiga. Det är viktigt att ge möjligheten till alla anställda att delta i 

diskussioner till förändringar, vara med och skapa fram visioner, samt att de får vara 

med och styra i takt med förändringen ökar deras motivation.  

I detta fall krävs det mycket arbete från chefernas sida för att en arbetsplats ska kunna 

bli attraktiv, detta genom ett kontinuerligt arbete. På vilket sätt chefskap hanteras, har 

en central roll för organisationens mående men även välgång. För att ett konstruktivt 

chefskap, är det viktigt att organisationen skapar förutsättningar. Ett konstruktivt 

chefskap betyder att chefen arbetar utifrån vissa element för att skapa delaktighet 

bland medarbetarna. Det är av betydelse att chefen uppfattas som en god förebild för 

sin personal och även visar stöd, likväl som chefen ska arbeta för att ge personalen 

möjligheten till personlig utveckling (Angelöw, 2002).  

Informanterna anser att de har möjlighet till personlig utveckling och finner att det är 

okomplicerat att byta inriktning inom F21. Många av informanterna trivs på F21 och 

anser att de har bra chefer. De ser även en framtid inom organisationen. Det visar sig 

att när organisationer har en personal som trivs, ökar produktionen och organisationen 

blir en mer attraktiv plats att arbeta på. Det är av betydelse att få sin personal att 

känna delaktighet i arbetet, men också att de fyller viktiga funktioner, som hjälper till 

att uppnå organisationens mål.  

 

För att utveckla och stötta sin personal kan organisationer ha human resource 

management som verktyg, som bland annat skapar förutsättningar för organisationer 

att möta kraven från omvärlden och nå konkurrenskraftig framgång. HRM beskriver 

också hur organisationer och chefer kan arbeta för att hantera, samt utveckla sin 

personal och organisation. HRM anses vara ett verktyg för att kunna nå en långsiktig 

framgång, och en utvecklad grundtanke inom HRM gör det betydligt lättare för 

organisationer att kunna hantera ny personal, likväl som anställda har en god trivsel 

och möjligheter till utveckling (Mckenna & Beech, 2008). HRM är ett effektivt 

arbetssätt gällande uppmuntran av arbetsprestationer bland personalen på 

arbetsplatsen, och genom att kunna påverka anställdas attityder till sitt arbete kan 

organisationer uppnå en hög arbetsförmåga. 

6.5 Normer och värderingar inom F21 
Det är ledningen som kan sätta normer och värderingar på arbetsplatsen. Personalen 

påverkas av vilken typ av värderingar och normer som finns inom organisationen, 

därav är det viktigt att visa ett gott föredöme. 

Flera av informanterna anser att det finns en speciell norm inom F21 och beskriver 

normen som ”det gamla värnpliktsstuket”, vilket innebär att den äldre generationen 

lever kvar i hur försvarsmakten har varit. De förklarar även att det ”gamla” tänket om 

att försvarsmaktens yrken enbart passar män finns kvar, och att det alltid kommer att 

göra det, men inte på samma sätt som förut.  

Likväl anser de att arbetsklimatet är öppet, mer öppen än vad de har upplevt innan på 

F21 och att det är en avslappnad samt god arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat är en 

huvudsaklig beståndsdel för att skapa en attraktiv arbetsplats. Detta på grund av att 
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arbetsklimatet kan främja prestationsförmågan, öka arbetstillfredsställelsen, öka 

gemenskapen i arbetsgruppen och även delaktigheten i arbetet hos de anställda.  

Alla anställda på F21 får ta del av försvarsmaktens värdegrund, vilket i sin tur kan 

utveckla normerna mot att bli mer anpassade mot dagens försvarsmakt, istället för att 

den ”gamla” normen finns kvar. 

En god arbetsgivare kan även driva en personalpolitik där det ska finnas ett allmänt 

accepterande, vilket är viktigt att ha för att kunna ha en ärlig och korrekt behandling 

av anställda i alla perspektiv av sin anställning. Arbetsgivaren i detta fall ska också 

kunna anställa grupper av bland annat etnsiska minoriteter och kvinnor, samt ha 

förmågan att upprätthålla normer, integritet och uppförande (Angelöw, 2002). 

6.6 Jämställdhet och genus 
F21 menar att det är bra att ha en blandning i grupperna, det vill säga båda män och 

kvinnor, samt att kvinnor kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Några av informanterna 

var överens om att kvinnor kan bidra med andra kompetenser samt ett annat sätt att 

tänka på. Däremot var det fler informanter som var övertygade om att kompetens inte 

kan kopplas till kön, utan till individer. Flera av informanterna hade en 

överenskommande synpunkt, nämligen att kvotering inte är positivt och inte en 

lösning på problemet, citatet nedan betonar anledning till varför; 

 

”Om en kvinna särbehandlas och kvoteras in kommer kvinnan ändå ha en press på 

sig att hon måste prestera 10 gånger mer än männen, och vara mycket bättre för att 

bevisa att hon inte bara fick jobbet för att hon är kvinna. Då kanske F21 mister den 

rekryterade kvinnan för att hon inte pallar trycket”. (Militärt anställd) 

 

Citatet ”rätt person på rätt plats” var ett omtalat ämne. Istället ansåg många att 

särbehandling är positivt, så länge personen som blir positivt särbehandlad har den 

kompetens som kravprofilen kräver.  

Detta passar ihop med det som Dyhre (2013) beskriver som en god arbetsplats och 

arbetsgivare, nämligen att om arbetsgivaren inte har rätt personal inom företaget kan 

inte företagen konkurrera eller utvecklas. En ytterligare anledning handlar om den nya 

generationens arbetskraft, de vill veta vad företag har att erbjuda, samt om företag kan 

erbjuda precis det som önskas. Har företag inget är erbjuda, kommer den nya 

generationen att söka sig till andra företag (Dyhre, 2013). 

 

Informanterna anser att de kan påverka jämställdhetsfrågor inom F21 och att det är av 

betydelse att cheferna visar att det är ett viktigt ämnesområde, samt att den frågan bör 

tas hänsyn till vid framställning av olika planer eller upplägg. Frågor som genus, 

jämställdhet och kön är inget ämne som medarbetarna inom F21 diskuterar 

sinsemellan, utan det är ett ämne som debatteras under personalmöten, 

arbetsplatsträffar eller vid behov.  

Många av informanterna var överens om att F21 är i behov av mer kvinnliga 

anställda, med anledning av att det finns studier som visar att en blandning av kön och 

olika åldrar kan bidra till en bättre arbetsmiljö och arbetsresultat, samt utveckling av 

en bättre jargong. De ansåg även att det vore bra för klimatet om det fanns fler 

kvinnor inom F21, men även att det vore en fördel att ha fler kvinnliga chefer med rätt 

kompetens. Några av informanterna menar att kvinnor skulle kunna bidra med andra 

kompetenser än män, hitta andra lösningar på problem samt att de har ett mer logiskt 

tänk.  
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Det har visat sig att kvinnliga och manliga officerare hamnar inom olika befattningar, 

kvinnor hamnar till största delen i de understödjande befattningarna, medan männen 

istället intar de mer prestigefulla befattningarna, exempelvis stridande befattningar. 

Ett begrepp som kan förklara denna situation är ”genderdisering” och som präglas av 

könsrelaterade uppfattningar där arbetsuppgifter fördelas och indelas beroende på 

kön. Detta är även ett uttryck för att se olika på män och kvinnor. Hirdman (2003) 

förklara detta som det ”stereotypa genuskontraktet” som innebär att det finns en slags 

norm som upprepas. Försvarsmaktens organisation kännetecknas av maskulina värden 

på grund av den majoritetsställning som männen inom organisationen befinner sig 

inom. För att kunna undvika genuskonstruktionen, är betydelsen av jämställdhet 

mellan könen, samt möjligheten för kvinnor att delta i beslutsfattande och 

auktoritetsfrågor betydelsefullt och kan ändra den normsyn som finns (Hirdman, 

2003). 

Några av respondenterna är kluvna vid frågan om män och kvinnor behandlas lika på 

F21 och om F21 är jämställt idag, svaret är ofta båda ja och nej. På det hela taget 

anser de flesta av informanterna att kvinnor och män behandlas lika, att alla har 

samma krav, får samma arbetsuppgifter, förväntas att klara av samma fysiska 

uppgifter och att F21 är duktiga inom ämnet, men inte inom alla områden. Däremot 

har F21 inte arbetssättet att enbart behålla redan anställda kvinnor inom 

organisationen, utan fokus ligger på att behålla alla anställda, oberoende av kön.  
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6.7 Slutsats 
Försvarsmakten har länge varit en mansdominerande arbetsplats och den militära 

yrkesrollen har uppfattats vara manlig. Kvinnor ha för det mesta synts i militära 

samband på grund av att de utgör en minoritet, vilket leder till att de avviker från 

normen (Blomgren & Lind, 1997). 

Trots detta kan försvarsmakten ses som ett bevis på hur långt samhället har kommit 

med jämställdhet, även om försvarsmakten fortfarande är mansdominerat, visar 

utvecklingen alltmer att kvinnor söker till försvarsmakten och detta börjar bli mer 

vanligt än ovanligt i samhället.  

Försvarsmakten har under många år arbetat för att öka möjligheterna för kvinnor 

inom försvarsmakten. Några exempel på sådant arbete är bland annat att positiv 

särbehandling använts. Ett annat exempel är att kvinnor har blivit inspirerade att söka 

chefstjänster (Vårt försvar, 2014).  

 

Även marknadsföringen har utvecklats från att enbart riktas mot unga män till båda 

könen vilket har visat sig vara ett medvetet val. Kampanjerna visar också att en 

anställning inom försvarsmakten inte skiljer sig från någon annan anställning. 

Försvarsmakten har visat på att organisatorisk förändring också kräver konstant 

förändring i marknadsföringen och varumärkesarbetet. Däremot ligger utmaningar i 

hur rekryteringskampanjer ska se ut, då utformning av både målgrupper och 

marknadssegmentering är komplexa processer för arbetsgivare som militära 

organisationer.  

Studien visar vidare på̊ att militära organisationers marknadsföringsinsatser bör 

utvecklas på̊ samma sätt som organisationerna.   

Sedan år 2010 har Sverige inte längre en allmän värnplikt vilket för försvarsmakten 

har medfört att organisationen ställs inför en kommunikativ utmaning, det vill säga 

med att locka nya sökande till försvarsmakten, där den största utmaningen är att 

attrahera kvinnor.  

Utifrån studiens resultat visade det sig att många av informanterna var överens om att 

GMU:n kan sätta skräck i rekryterna eller få de att tappa intresset för försvarsmakten 

med anledning av att jargongen samt normen är hård. Här kan det vara viktigt att 

punktera att en anställning inom försvarsmakten inte speglar GMU:n och att normer 

skiftar beroende på arbetsplats. Liksom andra arbetsgivare behöver försvarsmakten, 

med hänsyn till förändrade förutsättningar för rekryteringen, tilltala individer till att 

fortsätta sin väg inom försvarsmakten även efter GMU:n. 

Det är av betydelse att marknadsföringen eller bilden av försvarsmakten ses som 

trovärdig, det vill säga att det finns en gräns mellan vad som kan göras för att locka 

fler rekryter och skapa intresse utifrån, till att vara missledande och beskriva yrket på 

ett sätt som inte speglar verkligheten.  

Resultatet har visat att kvinnor vill ha mer uppmuntring till att söka högre 

chefstjänster och här kan det vara gynnsamt att veta att den typen av stöttning finns. 

Rekryteringsprocessens rutiner och policys bör kontinuerligt ses över och även en 

kartläggning över annonsernas utformning och var dem publiceras. 

 

Innan värnplikten avskaffades sändes det tydliga signaler om samhällets syn på 

kvinnor och män och dess arbetsförhållanden. Värnplikten vidmakthöll och förstärkte 

föreställningen att mannen är den som kan och bör arbeta inom försvaret, medan en 

kvinna inte ansåg vara lämpad för det. Även om marknadsföringen har en stor del i att 

attrahera kvinnor att söka till försvarsmakten finns det fortfarande en utmaning 
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gällande hur försvarsmakten ska kunna ändra de tankesätt som fortfarande kan finnas 

kvar hos kvinnor, nämligen att försvarsmakten inte har passande yrken, att de fysiska 

kraven är för hårda och att det är ett traditionellt manligt yrke. 

 

Denna studie har visat att många kvinnliga militärt anställda inte kände till vilka 

befattningar F21 har att erbjuda, detta kan vara ett förbättringsområde för F21. 

Studien har även påvisat att dem fysiska intagningskraven inte är omöjliga, utan det är 

en föreställning som många har. Däremot är det viktigt att känna till kraven och vara 

förberedd på de fysiska testerna. 

 

Det läggs utan tvekan mycket arbete på marknadsföring för att attrahera individer till 

försvarsmakten, men det gäller att fortsätta attrahera redan anställda individer så att 

personalomsättningen hålls på en låg nivå, men likaså för att bevara kompetens inom 

organisationen. 

 

Jämställdhet inom F21 är en fråga som debatteras på ”högre nivå” menade 

informanterna, men är inget som medarbetarna diskuterar sinsemellan. Genus och 

jämställdhetsfrågor bör vara en naturlig del av arbetsvardagen istället för att behöva 

bryta ut det som en särskild fråga. Det är tydligt att F21 arbetar med att få 

organisationen mer jämställd med olika projekt och den öppenhet F21 har gällande 

byte av befattningar för att få varje medarbetare att trivas med sitt yrke. Det är 

blandade åsikter huruvida informanterna anser om jämställdheten inom F21. Några 

finner att F21 är jämställt medan andra har en annan åsikt. Det som är gemensamt är 

att alla informanter trivs på F21 och menar att arbetsvardagen är lärorik och 

varierande, många ser även individuella utvecklingsmöjligheter.  

Däremot kan männens attityder gentemot kvinnor inom F21 påverka möjligheten till 

att skapa en mer jämställd organisation och även om männen skulle stå bakom 

kvinnorna i de stora genusfrågorna.  

För att få ett större genombrott kan det vara av betydelse att en manlig chef stöttar de 

kvinnor som upplever att försvarsmakten inte är jämställd, samt lyfta fram fördelarna 

med att ha en blandad arbetsgrupp, men även peka på vilken resa försvarsmakten 

gjort historiskt gällande jämställdhet. 

Det kan även vara viktigt att punktera vilken betydelse kvinnliga militärer har vid 

utlandstjänster, då kvinnliga medborgare inte får prata med män i vissa länder. 

 

Kvotering har inte visat sig vara en lösning på att öka kvinnor inom F21 och i denna 

studie har informanterna en gemensam åsikt, nämligen att kvotering inte är nyckeln 

till att få en mer jämställd arbetsplats. Det framgår att försvarsmakten behöver ändras 

för att fler kvinnor ska lockas, informanterna menar i detta fall att det är kompetensen 

som är utgångspunkten och likabehandling vid rekrytering. Detta är ett första steg för 

att nå ökad respekt och en förbättrad attityd till kvinnor. Försvarsmakten kommer med 

stor sannolikhet inte öka antalet kvinnor vid två parallella intagningssystem, ett för 

varje kön, detta kan istället upplevas så långt ifrån likabehandling försvarsmakten kan 

komma. Samtliga informanter uttryckte sig på liknande sätt, nämligen ”rätt person på 

rätt plats” och ingen ville kvoteras in.  

 

Sammanfattningsvis, historiskt sett har försvarsmakten haft en strikt hierarkisk 

struktur som stärktes av en organisationskultur som byggde på disciplin, hörsamhet 

och ansvarsområden som var tydligt avgränsade. Försvarsmaktens uppgift har alltid 

varit ensam i sitt slag eftersom dess huvudsyfte är att föra krig och traditionellt sett 
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har detta varit männens område. Dock har denna studie visat på att, som en naturlig 

del av förändringen som försvarsmakten genomgått, ett arbete för att förändra 

organisationskulturen. Det vill säga, skapa en förändrad bild av värderingar, 

förhållningssätt, jargonger och normer. Det finns fortfarande utvecklingsområden och 

det ”som sitter i väggarna” kan enligt informanterna, hindra organisationens 

effektivitet. Detta är något som kommer att ta tid, förändringar måste accepteras då 

samtliga integrerar nya tankesätt.  

Det är viktigt att förmedla att jämställdhet handlar om att alla ska ha möjligheten att 

vara synliga och respekterade. Självförtroende och respekt är av betydelse om en 

förändring ska vara möjlig.  

Det är svårt att fastställa graden av mediernas styrning och i vilken omfattning det 

påverkar jämställdheten, däremot har det visat sig att media har makten att påverka. 

Ett lyckat varumärke kan göra det lättare att locka medarbetare som kan bidra till att 

stärka arbetsgivarens attraktionskraft men även minska tid, kraft och pengar på 

ständig nyrekrytering. 

6.8 Rekommendationer till F21 
De rekommendationer som kommer att ges till F21 avser åsikter som framkom ur 

resultatet. 

 

 Resan till försvarsmakten börjar vid GMU:n, det är här alla rekryter får det första 

intrycket av försvarsmakten. Resultatet visade att många informanter var överens 

om att jargongen och normen kunde vara ”hård” under utbildningen och att det 

påverkar huruvida rekryterna ska fortsätta utbildningen eller inte. Det visade sig 

även att många föreställde sig att en anställning inom försvarsmakten skulle 

spegla GMU:n.  

Rekommendationen här är att informera rekryterna om att GMU är en 

grundutbildning i början av karriären i försvarsmakten där grupper utsätts för 

svåra uppgifter men även under pressade förhållanden. Däremot, efter 

utbildningen, kommer arbetsuppgifterna att variera och varje individ blir mer 

självständig. Det finns en föreställning om att GMU:n ska vara påfrestande och att 

normen är hård. Det kan även vara av nytta att ha personliga utvärderingsmöten 

med varje rekryt efter att halva utbildningstiden har passerat, för att ta reda på vad 

rekryterna har för framtidsplaner, eller om de vill byta inriktning.  

I dessa fall kan det vara värdefullt att säkerställa att så många som möjligt av 

rekryterna söker sig vidare inom försvarsmakten, eftersom det inte finns några 

garantier att rekryterna gör det. 

 

 Det framkom att rekryteringsansvariga på F21 anser att de kan vara mer synliga 

under GMU:n för att visa vilka befattningar som de kan erbjuda. Ett förslag är att 

visa sig på platser där rekryterna befinner sig och berätta om sin egen verksamhet, 

samt informera att det är rekryterna som ansvarar för att söka en vidare tjänst. 

Detta skulle eventuellt kunna minska de missförstånd som informanterna 

berättade om i studien.  

Rekryteringsprocessen är av betydelse och det är viktigt att ha en lyckad 

rekrytering. En väl skött rekrytering ger en kvalificerad och ny resurs till 

organisationen. 

 

 F21 har ingen specifik lokal marknadsföring, orsaken till detta har nämnts ovan. 

Under vissa omständigheter har det varit möjligt att bryta ut en lokal reklam för 
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F21. Det har uppkommit en rad enkla och billiga marknadsföringsförslag och 

dessa är att besöka gymnasieskolor (där båda kvinnliga och manliga anställda 

deltar), ha en ”prova på dag” med olika aktiviteter som utmärker F21, delta på 

olika typer av sportevenemang där anställda kan ha montrar, visa reklam i lokal 

TV och tidning med information som kan vara relevant och intressant för 

allmänheten samt resa och visa sig i uniform. Resa i uniform kan vara den 

enklaste och mest ekonomiska marknadsföringen. Det kan även vara av nytta att 

marknadsföra vilka olika förmåner F21 har. 

Målgruppen för F21 kan befinna sig vart som helst, därför kan det vara viktigt att 

expandera sin marknadsföring och försöka marknadsföra sig på olika områden.  

Ett annat förslag kan vara att hitta en samarbetspartner som F21 kan samarbeta 

med, där båda har samma målgrupp och kompletterar varandra utan att 

konkurrera. Även E-postmarknadsföring och nyhetsbrev kan vara effektfullt, för 

personer som har visat intresse under arbetsmarknadsdagar eller liknande. Likaså 

kan marknadsföring på Facebook locka fler sökande till F21, med några klipp som 

sammanfattar en arbetsdag eller arbetsuppgifter, men även bilder som 

representerar F21.  

 

 För att kvinnnor ska bli ännu mer accepterade inom deras arbetsgrupper och 

känna att organisationen är jämställd, kan det vara av betydelse att informera 

samtliga på F21 vad studier visar gällande att ha blandade arbetsgrupper. Det 

finns en omfattad forskning som styrker fördelerna med att ha en blandad 

arbetsgrupp. Denna information skulle kunna hållas på arbetsplatsträffar och 

diskuteras vidare på teamnivå där varje individ får en chans att förmedla sin åsikt. 

Resultatet visade att många av informanterna inte kände till projekten inom F21. 

F21 skulle därför kunna involvera fler anställda inom sina aktuella projekt för att 

medarbetare ska få en insyn, likväl förmedla till sina närmaste kollegor om det 

som sker på arbetsplatsen. 

 

 F21 har målet att öka kvinnliga chefer. För att lyckas med det är ett förslag att ha 

ett extra öga på duktiga kvinnliga medarbetare, ha goda förebilder inom 

organisationen, tydliga karriärvägar men även erbjuda en personlig 

utvecklingsplan, en coach, ett mentorprogram men även en möjlighet att arbeta 

hemifrån då många kvinnor har barn och familj. I sådana lägen kan det vara 

viktigt att stötta kvinnorna, det vore betydelsefullt om stöttningen kom från 

manliga chefer, då kan det ske en snabbare förändring. 

 

 Resultatet visade att många av dem militärt anställda kvinnorna, ansåg att F21 har 

en hög personalomsättning. För att minska personalomsättningen är det viktigt att 

få sina medarbetare att trivas och må bra. Ett förslag är att erbjuda motiverande 

karriärmöjligheter och visa att det finns möjligheter till utveckling inom 

organisationen. Se till att medarbetarna trivs i sina arbetsgrupper och erbjud olika 

typer av teamutbildning, hälsodagar och fortsätta med kompetensutveckling. 

En annan rekommendation är att utveckla ett gott arbetsgivarvarumärke för F21, 

detta kan medföra att F21 blir mer medvetna om sin identitet, profil, och image. 

Detta för att det blir allt viktigare att attrahera, rekrytera och behålla personal. 

 

 Ur resultat framkom det även att det är brist på lokaler och utrustning för kvinnor 

inom F21. Rekommendationen är att se till att det är lika för alla medarbetare 

oavsett kön och oberoende av vilka som har majoritet. Utrustning är kanske inget 
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som F21 kan påverka på egen hand, men i varje fall diskutera frågan med dem 

som är ansvariga inom försvarsmakten. 

I och med att medarbetare spenderar fem dagar i veckan på F21 (ibland mer, 

ibland mindre), är det viktigt att arbetsmiljön är av god kvalité och framhäver att 

allas viktiga och nödvändiga behov, för att klara av sin arbetsuppgift, tas hänsyn 

till. 

 

 En annan viktig punkt som framkom ur resultatet är att manliga kollegor inom 

F21 kopplar samman jämställdhet med feminism. Det kan vara viktigt att förklara 

skillnaden mellan dessa två begrepp och vilken betydelse de har i olika 

sammanhang.  

Frågor som berör kvinnor anser informanterna inte ska ske bakom ”stängda 

dörrar” utan att det ska diskuteras som vilket annat problem som helst, till 

exempel på arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller andra allmänna forum. 
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7 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning vore det intressant att undersöka om manligt anställda på F21 har 

samma åsikter gällande jämställdhet och orsaken till varför det är färre kvinnor inom 

försvarsmakten, som de kvinnliga informanterna i denna studie hade. 

Vidare vore av intresse att jämför skillnader och likheter mellan åsikterna för att 

kunna utgöra ett resultat som F21 skulle kunna arbeta vidare på. Det som också 

väcker intresse är anledningen till varför det finns dubbelt så många kvinnliga 

officerare i Norge, detta även om det är dubbelt så många kvinnor som går 

grundutbildningen i Sverige. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide F21 för militärt anställda kvinnor 

 
Bakgrund 

1. Ålder? 

2. Antal år inom organisationen? 

3. Befattning? 

4. Vad gjorde du innan din anställning på F21? 

5. Hur fick du ditt intresse för försvarsmakten? 

6. Utbildningsbakgrund? 

 

Rekryteringsprocessen och marknadsföringen inom F21 

7. Vad var det som lockade dig att söka till F21? 

8. Finns det något som du anser vara det mest positiva med F21? 

9. Hur tyckte du att rekryteringsprocessen gick till, vilket var ditt första intryck 

av F21? 

10. Vad anser du om F21 marknadsföring (reklam, broschyrer)? Anser du att 

marknadsföringen har mest fokus på män?  

11. Känner du till försvarsmaktens värdegrund? 

 

F21 som arbetsgivare och dess medarbetare 

12. Anser du att män och kvinnor behandlas lika på F21? Kan du ge exempel på 

upplevelser/händelser? 

13. Om du skulle beskriva den ideala medarbetaren inom F21, hur skulle den 

beskrivningen vara? 

14. Anser du att det finns en typiskt jargong på F21? Om ja, kan du beskriva 

jargongen och vad anser du om den? 

15. Anser du att det är lika behandling av män och kvinnor inom tex din 

arbetsgrupp? Om inte, hur skulle det kunna förbättras? 

16. Varför tror du att det är fler män än kvinnor inom vissa befäl? Vad skulle 

kunna ändra det? 

17. Beskriv hur en attraktiv arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare ser ut för dig? 

Anser du att F21 uppfyller de kraven? 

18. Anser du att F21 erbjuder möjligheten till individuell utveckling, 

karriärmöjligheter och kompetensutveckling? 

19. Anser du att du har en bra balans mellan privatliv och arbetsliv? (bra 

arbetstider, tid för fritidsaktiviteter) 

20. Hur skulle du beskriva arbetsgivarvarumärket (employer branding) inom F21? 

(lön, status, karriärmöjligheter) 

21. Anser du att F21 kontinuerligt arbetar med utveckling av arbetsplatsen? 

22. Anser du att din chef kan bidra med något för att påverka jämställdhetsarbetet 

inom F21? Om ja, ge exempel på vad 

23. Skulle du vilja bli mer stöttad inom din karriär? Om ja, på vilket sätt? 

 

Genus inom F21 

24. Anser du att F21 är i behov av mer kvinnliga anställda? Om ja, varför? 
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25. Anser du att kvinnor inom F21 kan bidra med andra kompetenser/kunskaper 

än män samt bättre arbetsmiljö? Om ja, ge exempel 

26. Anser du att ämnet genus/kön/jämlikhetsfrågor är aktuella på F21 och 

diskuteras det mycket kring dessa frågor? 

27. Vem tror du har mest inflytande av att påverka genusfrågor? (FN, regeringen, 

chefen, alla tillsammans, anställda) 

28. Anser du att det är jämställt på F21? Om ja, vad tror du att det beror på? Om 

nej, vad skulle kunna göras för jämställdhet? 

29. Vad tror du är den främsta anledningen till att det är så få kvinnor som söker 

sig till försvaret och vad skulle kunna göras för att locka fler kvinnor? 

30. Anser du att F21 behöver arbeta mer på att försöka behålla redan anställda 

kvinnor inom organisationen? Om ja, ge exempel på hur F21 skulle kunna 

arbeta  

31. Vad anser du om särbehandlig av kvinnor vid rekrytering, finns det några 

nackdelar och fördelar enligt dig? 

32. Vad anser du om kvotering av kvinnor? Tror du att det skulle kunna öka 

antalet kvinnliga anställda? 

33. Vad anser du om det projekt som finns just nu i Norrbotten där fokus är att 

locka fler kvinnor till försvaret? 

34. Vad anser du om den ”moderna” bilden av män och kvinnor idag till skillnad 

från förr? 

35. Anser du som kvinnlig anställd, att du ibland inte tas på allvar under tex 

gemensamma arbetsuppgifter med män? 

36. Anser du ibland, att du kan uppfattas som för kvinnlig under vissa situationer 

och ibland som för okvinnlig? Om ja, ge exempel 

37. Anser du att män kan känna sig hotade av kvinnor inom organisationen? Om 

ja, vad tror du att det beror på? 

38. Hur skulle du beskriva en jämställd arbetsplats? 

39. Anser du att det finns några förväntningar/fördomar om dig, som kvinnlig 

anställd? 

40. Finns det enligt dig någon norm/arbetsklimat inom F21? Om ja, hur skulle du 

beskriva dem? 

 

Intervjuguide till rekryteringsansvariga 

 
Bakgrund 

1. Ålder? 

2. Antal år inom organisationen? 

3. Befattning? 

4. Utbildningsbakgrund? 

5. Berätta om F21 som organisation och antalet anställda 

 

Rekryteringsprocess och marknadsföring inom F21 

6. Vad krävs det för att kunna få en anställning på F21? (kunskaper, 

kompetenser, tidigare erfarenheter, fysiska tester) 

7. Hur ser ett rekryteringsarbete/urval ut inom F21 överlag? 

8. Arbetar ni med fokus på att endast rekrytera fler kvinnor till organisationen? 

Om ja, beskriv hur arbetet går till 
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9. Hur många anställda idag är män/kvinnor och inom vilka befattningar finns 

det flest/minst antalet kvinnor? 

10. Hur ser eran marknadsföring ut idag? Har den utvecklats genom åren? Om ja, 

på vilket sätt? 

11. Har ni en speciell marknadsföring enbart för kvinnor? Om ja, hur ser den ut? 

12. Bedriver ni några projekt med fokus på att rekrytera fler kvinnor? Om ja, vad 

är det för projekt? 

13. Anser ni att eran rekryteringsprocess/marknadsföring skulle kunna se 

annorlunda ut än hur den gör idag för att öka antalet kvinnor? Om ja, på vilket 

sätt? 

14. Vad anser ni vara den främsta anledningen till att det är så få kvinnor som 

söker sig till försvaret? 

15. Anser ni att det är viktigt att rekrytera fler kvinnor till F21? Om ja, varför? 

16. Arbetar F21 ständigt för att behålla redan anställda kvinnor inom F21? Om ja, 

känner ni till hur arbetet går till? 

17. Anser ni att kvinnor inom F21 skulle kunna bidra med andra 

kunskaper/kompetenser/ än män samt bättre arbetsmiljö? Om ja, ge exempel 

18. Vad anser ni om kvotering/särbehandling av kvinnor vid rekrytering? 

19. Hur ser ni på framtiden gällande kvinnor inom F21? Har ni några mål som ni 

vill uppnå? 

20. Finns det några kvinnor på F21 som har bytt arbete/valt att sluta? Om ja, 

känner ni till anledningen? 

21. Vad anser ni varar den största skillnaden på män och kvinnor inom F21? Vilka 

postiva/negativa effekter kan det medföra? 

 


