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ABSTRACT 

 

The essay aims to demonstrate how female officers experience their profession and if their 

gender affects their scope of action.  

  

The study is descriptive and qualitative. The information was collected using qualitative 

interview methods with a semi structured question form. For data analysing deductive 

thematic analysis was used. As a starting point for the themes organization- and gender 

theories was used.  

 

The results were analyzed from following themes: mutual  adaptation, standardizing, 

demarcation, inclusion,  forms of  interaction,  rules, control, hierarchy, dichotomy, scope of 

action, the individual strategy, the structure limits, women form a group, critical view and  

neutral view. 

 

The study shows that female officers have a mainly positive view of their profession. They 

enjoy their work but are dissatisfied with for instance hierarchy, dichotomy and 

standardization of the organization. Many things point at the women’s scope of action is 

restricted but it has not been possible to determine whether this is the way the women 

perceive their situation. The result shows that the female officers use a multitude of strategies 

to cope with their situation. 

 

Keywords: Female officers, Scope of action, Organizational culture, Gender theories, The 

Swedish Defense Force. 
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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens syfte är att visa hur kvinnliga officerare upplever sitt yrke och att se huruvida 

deras handlingsutrymme påverkas av att de är kvinnor. Och om så är, hur de då handskas med 

denna påverkan. 

 

Undersökningen är en deskriptiv, kvalitativ studie. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av 

kvalitativ intervjumetod med halvstrukturerad intervjumall och som databearbetningsmetod 

har deduktiv tematisk analys använts. Som utgångspunkt för temana har organisations- och 

genusteorier använts. 

 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån följande teman : ömsesidig anpassning, 

standardisering, demarkation, inklusion, interaktionsformen,  regler, kontroll, hierarki, 

dikotomi, handlingsutrymme, den individuella strategin, strukturen är begränsande, kvinnor 

formerar en grupp, kritiskt synsätt och neutralt synsätt. 

 

Studien visar att kvinnliga officerare till stor del upplever sitt yrke som positivt. De trivs med 

arbetet men känner missnöje med bland annat den hierarki, dikotomi och den standardisering 

som råder inom organisationen. Mycket tyder på att kvinnornas handlingsytrymme inom 

Försvarsmakten är begränsat men hur kvinnorna själva upplever detta har inte gått att 

säkerställa. Resultatet visar att kvinnorna använder olika handlingsstrategier för att handskas 

med sin situation. 

 

Nyckelord: Kvinnliga officerare, Handlingsstrategier, Organisationskultur, Genusteori, 

Försvarsmakten. 
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FÖRORD 
 

Det har inte alltid varit roligt att skriva denna uppsats, att påstå det skulle vara en lögn, men 

det är definitivt roligt att ha gjort det och jag är har lärt mig mycket, inte bara om det område 

uppsatsen rör, utan även mycket om mig själv.  

 

Under uppsatsarbetets gång har jag fått hjälp av många olika människor och jag vill speciellt 

tacka:  
Mamma: Tack på många vis. För att du har varit ett stort stöd i mitt uppsatsskrivande, för att 

du är en toppenmamma men kanske mest för att du är en god vän. 

Pappa: Min ständige korrekturläsare! ☺ Vad skulle jag göra utan dig?  

Martin: Tack för den förståelse du har visat under skrivandet av denna uppsats och den 

respekt du har för mig och det jag gör.  

Alla informanter: utan er hade det inte bara varit omöjligt att genomföra denna studie, det 

hade även varit meningslöst eftersom det är er det handlar om. Ett speciellt tack riktas till min 

kontaktperson och tack även personalcefen.  

Och slutligen 

Elisabeth: För att du har varit en god hjälp på vägen.  

 

Boden den 12 mars 2006 

Klara Flink 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 3



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
ABSTRACT 
 
SAMMANFATTNING 
 
FÖRORD 
 
INLEDNING......................................................................................5 
 
PROBLEMFORMULERING ................................................. 6 

Syfte ................................................................................................6 
Frågeställningar.............................................................................6 
Avgränsningar ...............................................................................6 
 

TIDIGARE FORSKNING ...................................................... 7 
 
TEORETISK REFERENSRAM.............................................. 11 

Organisationen...............................................................................11 
Individen i organisationen ............................................................19 
Att vara kvinna i en organisation  ...............................................21 

 
METOD OCH GENOMFÖRANDE ........................................ 26 

Design..............................................................................................26 
Urval, urvalskriterier och bortfall ...............................................26 
Datainsamlingsmetod ....................................................................27 
Etik och moral................................................................................28 
Genomförande ...............................................................................29 
Databearbetning ............................................................................30 
Tillförlitlighet och generaliserbarhet...........................................31 

 
RESULTAT ........................................................................... 33 

Beskrivning av teman....................................................................33 
Försvarsmakten som organisation enligt kvinnorna..................35 
Att vara kvinna och arbeta som officer.......................................37 
Kvinnornas handlingsstrategier...................................................42 

 
DISKUSSION ........................................................................ 45 

Resultatet........................................................................................45 
Reflektioner....................................................................................49 
Vidare forskning............................................................................50 
 

KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................51 
 
BILAGOR 

 4



INLEDNING 

 

När det blev dags att välja ämne till CD-uppsatsen bestämde jag mig för att titta närmre på 

Försvarsmakten. Det började med ett intresse för officersyrket och Försvarsmakten som 

organisation. Jag har viss insyn i den vardag som officerare lever i, då min sambo är 

yrkesverksam officer. Jag tycker att yrket i sig är spännande, arbetsuppgifterna är varierande 

och utmanande. Jag har fått intrycket av att officerare ser sitt yrke mer som en livsstil än som 

bara ett jobb. Det är som sagt ett intressant yrke, men det jag fascineras speciellt av är den 

starka organisation som finns inom Försvarsmakten och den manliga organisationskultur som 

präglar denna.  

 
Eftersom jag har ett förflutet i genusstudier så föll det sig naturligt att vilja titta närmare på 

något könsrelaterat inom Försvarsmakten. Kvinnor blev det jag utgår från i min undersökning 

och uppsats. De är en intressant grupp på många sätt; de kom in sent i yrket och är i klar 

minoritet. Men det jag tycker är spännande är om man ser kvinnliga officerare i relation till 

den manliga organisationskultur som finns inom Försvarsmakten. Detta är inget nytt, det är 

allmänt känt att Försvarsmakten redan kämpar med jämställdhetsfrågor, och man satsar 

mycket på arbete kring genusproblematik. Men jag tycker ändå att det finns något intressant i 

relationen mellan kvinnliga officerare som minoritetsgrupp och den manliga 

organisationskulturen, nämligen kvinnors upplevelse av den! 

 
Tycker kvinnor inom officersyrket att de kan handla helt fritt eller är de alltid mer ”synliga” 

än manliga arbetskamrater. Dessa funderingar faller sig för mig ganska naturliga, men jag vill 

ändå klargöra att jag inte förutsätter att det finns något slags förtryck mot kvinnorna utan jag 

utgår bara från dem som minoritetsgrupp. Jag undrar om kvinnorna upplever att 

organisationskulturen påverkar dem och i så fall hur. Om denna påverkan finns, utvecklar de 

då handlingsstrategier för att handskas med den? 

 

Jag undrar hur man som kvinna gör för att passa in i en manlig organisationskultur. 

Personligen tvivlar jag inte på att man som kvinna i en mansdominerad miljö blir påverkad, 

och jag tvivlar heller inte på att kvinnor tillämpar olika strategier för att handskas med denna 

påverkan, men vad jag tror är egentligen ovidkommande men jag måste givetvis ha mina 

föreställningar i åtanke under studiens genomförande. Det intressanta här är kvinnornas 

upplevelse.  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Detta avsnitt är uppdelat i tre delar: Syfte, Frågeställningar och Avgränsningar.  

 

Problemformuleringen utgår från Försvarsmakten som organisation och arbetsplats. Inom 

försvarsmakten finns både civilanställda och yrkesofficerare. I denna uppsats sätts gruppen 

kvinnliga yrkesofficerare i fokus. Kvinnliga officerare är en minoritetsgrupp som arbetar i en 

organisation starkt präglad av en manlig organisationskultur, då övervägande delen av 

yrkesofficerarna är män.  

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det upplevs att vara kvinna inom officersyrket i 

Norrbotten. Upplever kvinnliga officerare att deras handlingsutrymme och 

handlingsmöjligheter påverkas av att de är kvinnor och i så fall hur? Och om de upplever att 

de i egenskap av kvinnor har andra förutsättningar på arbetsplatsen, leder detta till att de 

utvecklar olika handlingsstrategier?  

 

Frågeställningar 
De frågor som ska besvaras är: 

 

 Hur upplevs det att vara kvinna och officer i Norrbotten?  

 Upplever kvinnliga officerare att deras handlingsutrymme/handlingsmöjligheter 

påverkas av att de är kvinnor och i så fall hur? 

 Utvecklar kvinnliga officerare handlingsstrategier?  

 

Avgränsningar  
När det gäller avgränsningar finns det några för denna uppsats och studie. Först och främst är 

undersökningen geografiskt avgränsad till Norrbotten. Ett val har även gjorts att enbart 

studera kvinnliga officerare, och eftersom studien baseras på deras upplevelse av sitt yrke och 

sin arbetssituation har heller inga andra än de kvinnliga officerarna intervjuats. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Den svenska försvarsmakten har år 2005 cirka 20 000 anställda varav 11 622 uppges vara 

yrkesofficerare. Av dessa är 509 kvinnor, vilket motsvarar drygt 4 %. Det råder alltså ingen 

tvekan om att finns en skev könsfördelning inom gruppen yrkesofficerare.1

 

År 1980 genomförde de första kvinnorna i Sverige värnplikt och sedan 1989 har kvinnor haft 

tillträde till alla områden inom officersyrket.2 Ämnet kvinnliga officerare har alltså varit 

öppet att forska om i åtminstone 20 år. Inga större mängder forskning har hittats när 

inventering av litteratur till denna uppsats gjordes. Sökningen har begränsats till svensk 

litteratur. Det tidigaste verk som går att finna vid en sökning på www.bibliotek.se (svenska 

biblioteks samlingar) med sökorden ”kvinnliga officerare” är Vera Rehnfeldts Kvinnliga 

officerare i den svenska försvarsmakten : en uppföljning av regeringens proposition 

1981/82:3 om anställning av kvinnor som befäl i det militära försvaret m.m. Boken är från 

1988. Då hade kvinnor haft möjlighet att vara verksamma inom försvarsmakten i 8 år.  

 

Av den svenska forskning som finns att tillgå om kvinnliga officerare som hittades vid 

sökningen till denna uppsats tycks det mesta komma från  från Försvarshögskolan. Viss 

forskning kommer från Arbetslivsintitutet och en del kommer från den ”vanliga” 

forskningsvärlden. Det är dock mest på C, D eller CD-nivå som rapporter finns att tillgå. En 

doktorsavhandling som har hittats kommer att tas upp senare i uppsatsen.  

 

Stor del av den forskning som finns handlar om rekrytering av kvinnor till försvaret, attityder 

till kvinnor i försvaret och arbetsmiljöfrågor för kvinnor i försvaret som sexuella trakasserier, 

kränkning och positiv särbehandling. Det finns även forskning som berör organisationskultur 

inom försvarsmakten. 

 

En avhandling som skiljer sig lite från övrig forskning är Undercover Operations in No-

women´s Land som är en doktorsavhandling som är skriven av Anders W. Berggren vid 

Lunds universitet. Berggren har tidigare varit yrkesverksam officer, men fick på grund av en 

yrkesskada ändra sin karriär. Han erbjöds att läsa på universitetet och efter att ha tagit examen 

                                                 
1 Fakta om (2005)  
2 www.mil.se 
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i Pedagogik och Psykologi sökte han en doktorandtjänst. Samtidigt kontaktades han av två 

forskare som funderade på att genomföra en studie i militär miljö som tyckte att han i med 

sina tidigare erfarenheter från Försvaret skulle passa utmärkt för projektet. Det är nämligen 

väldigt ovanligt med före detta militärer som har akademisk examen i Sverige. Anders W. 

Berggren är idag verksam vid Försvarshögskolan och deltar i dagsaktuella (november 2005) 

studier om sexuella trakasserier inom försvaret.  

 

Undercover Operations in No-women´s Land är en studie av hur långt integreringen av 

kvinnor i den svenska Försvarsmakten har kommit och hur kvinnliga officerares situation ser 

ut idag. Avhandlingen baseras på tre separata studier, en analys av statistiskt material, en 

enkätundersökning och en som består av intervjuer.  

 

Berggrens studier har synliggjort att kvinnor är missgynnade på många vis, de är 

underrepresenterade i de högre befälsgraderna, befordras långsammare än sina manliga 

kollegor, jobbar på skilda positioner i organisationen än män och har heller inte 

förtroendebefattningar i samma utsträckning som männen. 

 

Den andra studien är en utvärdering eller analys av ett projekt som heter KREOL (Den 

kreativa olikheten). Detta är ett projekt med syfte att förbättra situationen för de kvinnliga 

officerarna. Analysen visar att diskussionen kring minoriteter har ändrats från att ha varit 

inriktad på kvinnors integration till att handla om mångfald vad gäller kultur och 

multietnicitet. En tolkning av detta är att kvinnor blivit åsidosatta i den officiella diskussionen 

kring minoriteter.  

 

Den sista studien går ut på att visa hur femininitet konstrueras i den svenska Försvarsmakten 

och utgår från ett antal fallbeskrivningar. Det som visas i studien är att kvinnor exkluderas 

och deras primära uppgift är att vara underhållande eller stå för service, medan männen ägnar 

sig åt mer aktiv verksamhet.  

 

Det sammanfattande resultatet av avhandlingen är att kvinnor är marginaliserade och 

segregerade som grupp. Trots att det inte finns några formella hinder för kvinnor inom 

Försvaret finns hinder i form av en stark manlig organisationskultur. 3

                                                 
3 Berggren (2002) 
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På senare tid har även Arbetslivsinstitutet kommit med en artikel om kvinnliga officerare. 

Artikeln heter Tål man inte jargongen kan man väl inte kriga och är resultatet av en första 

intervjustudie med kvinnliga officerare om deras syn på arbetsvillkor, karriärmöjligheter och 

jämställdhet. Denna artikel ingår i ett samarbetsprojekt med Försvarshögskolan sedan 1 juli 

2003 som går under den övergripande rubriken Genusrelationer i den svenska 

Försvarsmakten. Utöver denna studie pågår två andra studier i projektet som handlar om civilt 

anställda kvinnors karriärmöjligheter inom Försvarsmakten och vad som händer i 

urvalsprocessen till Yrkesofficersprogrammet när positiv särbehanding på grund av kön 

används. 4

 

Studien som redovisas i artikeln Tål man inte jargongen kan man väl inte kriga bygger på åtta 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med kvinnliga officerare med lång, 15-20 års, 

yrkeserfarenhet. Intevjupersonerna valdes ut för att representera två olika inställningar till att 

vara kvinna och officer. Fyra intervjupersoner har en ”positiv” syn och fyra har en ”negativ”. 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i forskning om organisationer och genus.  

 

Artikeln utgår från två olika synsätt som finns hos kvinnliga officerare. Synsätten skiljer sig åt 

i hur de ser på kvinnliga officerares situation (till exempel varför det finns så få kvinnliga 

officerare). Det första synsättet representerar en syn på Försvarsmakten som en ojämställd 

organisation som måste förändras om fler kvinnor ska vilja bli officerare. Detta synsätt kallas 

i artikeln kritiskt. Det andra synsättet representerar en mer neutral syn på Försvarsmakten. En 

syn på Försvarsmakten som jämställd. Att andelen kvinnliga officerare är låg i förhållande till 

andelen manliga förklaras med att det inte finns fler kvinnor som passar in och har de ”rätta 

egenskaperna”. Detta synsätt kallas neutralt. Artikelns titel kommer från en kvinna som har 

detta synsätt på organisationen. Det bör nämnas att detta neutrala synsätt endast har 

återfunnits hos ett fåtal av de intervjuade.  

 

I artikeln diskuteras officerares karriärmöjligheter, föräldraskap, sexuella trakasserier, 

ledarskap, och vad som gör att synen på genusrelationer förändras. Artikeln avslutas med en 

diskussion kring jämställdhetsarbete utifrån de två olika perspektiven.   

 

                                                 
4  Arbetslivsinstitutet (2005) 
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Inom officersyrket finns en segregering mellan kvinnor och män, vertikalt såväl som 

horisontellt. Horisontellt åtskiljande innebär att kvinnorna och männen har olika tjänster inom 

yrket. Vissa tjänster, till exempel piloter, utövas nästan enbart av manliga officerare. Ett 

exempel på tjänst som innehas nästan uteslutande av kvinnliga officerare är väderinformatör. 

Vertikalt åtskiljande innebär att män i större utsträckning återfinns i de högre graderna än vad 

kvinnorna gör. 5

 

Av den tidigare forskning som beskrivits ovan kan ett par saker konstateras. Först och främst 

finns mycket få helt ”civila” inslag, som inte antingen kommer från eller skett i samarbete 

med Försvarshögskolan. Även om det inte finns några misstankar om partiskhet eller 

oegentlighet på annat vis kan det vara så att forskningen omedvetet påverkas av att den 

bedrivs inom organisationen. Det skulle kanske vinklas annorlunda eller framkomma andra 

saker om utomstående genomförde samma studier.  

 

Vidare kan konstateras att det bedrivs ganska mycket forskning av kvantitativ art inom detta 

ämnesområde. Viss kvalitativ forskning förekommer men den behandlar främst jämställdhet, 

särbehandling och genus utifrån ett ledarskaps- eller arbetsmiljöperspektiv. Eftersom 

forskning med kombinationen organisationsteori, sociologi och genusteori inte är så vanligt 

förekommande kan kanske detta arbete bidra till att fylla tomrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Arbetslivsinstitutet (2005) 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta avsnitt är uppdelat i tre delar: Organisationen, Individen i organisationen och Att vara 

kvinna i en organisation. Under de olika rubrikerna redovisas ett urval av i sammanhanget 

passande forskning inom området och det ges en beskrivning av begrepp som kommer att 

användas i analysen.  

 

Organisationen 
Organisationer kan beskrivas på många olika sätt beroende på ur vilket perspektiv man ser på 

dem. Men gemensamt för de flesta organisationer är att de inrättas för att uppnå något slags 

mål. Det finns fler element förutom mål som de flesta organisationer har gemensamt. 

Människor är en av dem, organisationer kan inte fungera utan människor. De flesta 

organisationer har också ofta en definitiv struktur eller uppbyggnad. Organisationer har även 

vanligtvis en aktivitet, eller sysselsättning, och inom organisationer skapas också en kultur.6

 

Mintzberg om organisationer 

Mintzbergs teori om organisationer blir uppsatsens utgångspunkt för att ge en förståelse av 

Försvarsmakten som organisation. Teorin utgår från tre huvudkomponenter när det gäller att 

beskriva organisationers struktur: koordineringsmekanismer, organisationsdelar och 

organisationsmodeller. 

 

Koordineringsmekanismer kan ses som det som håller organisationen samman. Detta anser 

Mintzberg vara det viktigaste grundelementet, själva grunden i en organisation. 

Koordineringen sker i olika typer: 

1. Ömsesidig anpassning (informell kommunikation). Det är upp till individerna inom 

organisationen att kontrollera sin verksamhet.  

2. Direkt tillsyn, en utsedd person bär ansvaret för helheten. Han/hon granskar de andras 

arbete och ger instruktioner.  

3. Standardisering av arbetet. Genom att beskriva och formalisera koordineringen 

standardiseras arbetsprocessen.  

4. Standardisering av resultatet, produkten eller tjänsten specificeras.  

                                                 
6 Abrahamsson & Aarum (2000) 
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5. Standardisering av kompetens, koordinering sker genom att man bestämmer vilka 

färdigheter den som ska utföra ett arbete bör ha.7 

 

Mintzbergs organisationskarta (organigram) bygger på fem olika delar:  

1. En operativ kärna, de anställda som arbetar fram produkten eller tjänsten.  

2. Strategisk ledning, de som bär huvudansvaret för organisationen.  

3. Linjeledning, personal som fungerar som länk till ledningen.  

4. Teknostruktur, de delar av organisationen som utvecklar och styr arbetsprocesser och 

produkter (även tjänster i vissa fall).  

5. Stöd och serviceenheter, stabsfunktioner som stödjer och ger service till de andra 

delarna i organisationen.8 

 

Vilken eller vilka delar i organisationen som dominerar eller hur delarna hänger ihop ger 

upphov till olika organisationsmodeller. De modeller Mintzberg tar upp är:  

1. Professionell byråkrati, den operativa kärnan dominerar.  

2. Enkel struktur, den strategiska ledningen är den dominerande.  

3. Divisionaliserad form, linjeledningen är dominant.  

4. Maskinbyråkrati, teknostrukturen dominerar och  

5. Adhocrati, stöd- och servicecenter är centrala.9 

 

Om man ska placera in Försvarsmakten som organisation i de kategorier Mintzberg 

konstruerat är Försvarsmakten en professionell byråkrati.  

 

Professionell byråkrati och professionalism 

I den professionella byråkratin dominerar den operativa kärnan. Det är alltså människorna 

som utför arbetet som dominerar organisationen, man kan säga att makten ligger hos dem. Det 

är också, som namnet avslöjar, en byråkratisk organisation. Det är genom standardisering av 

de anställdas kunskaper och skickligheter som koordinering sker och organisationen är 

beroende av att denna standardisering äger rum. Man kan säga att den professionella 

                                                 
7 Abrahamsson & Aarum (2000) 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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byråkratin bygger på specialister eller olika professioner, den operativa kärnan består av 

professionella yrkesgrupper.10

 

Inom Försvarsmakten finns flera olika professioner, officersyrket är en av dem. 

 

Inga Hellberg, docent i sociologi vid Göteborgs universitet, definierar profession på följande 

sätt: 

 
”En profession är en yrkesgrupp som har en viss kunskap, som av stat och klienter värderas som 

nyttig och värdefull. Kunskapen bygger på en vetenskap och utgör grunden för yrkesgruppens 

anspråk på positioner på arbetsmarknaden och i samhället.”11

 

Denna definition förklarar ganska väl hur professioner fungerar. Det handlar om ett spel 

mellan profession, stat och klienter. Yrkesgrupper organiserar sig i syfte att nå professionell 

status, de vill koppla en viss utbildning till speciella positioner på arbetsmarknaden. För att 

lyckas måste de få staten att satsa på dem. Professioner är ofta ganska hårt tillslutna, bara de 

som gått den rätta utbildningsvägen tillåts utöva tjänsten, det räcker inte att bara ha den 

kunskap som krävs för att klara av tjänsteutövningen. Man måste ha formella bevis på att man 

har gått rätt väg, diplom, auktorisering, legitimation, titel, examina osv.12  

 

Professionalism är dock mer än att skapa en bestämd form för utbildning och ensamrätt till 

olika positioner på arbetsmarknaden, det är också ett sätt att kontrollera yrken. Det finns olika 

strategier som professioner utvecklat för att få kontroll över positioner på det professionella 

fältet. Det finns fyra olika typer av strategier: exklusion (utestängning), inkräktning, 

demarkation och inklusion (innestängning). Exklusion används främst av existerande 

professioner som skyddar sig mot andra professioner som försöker träda in på deras område. 

Inkräktningen används av potentiella professioner som försöker skapa kontakter mellan de 

eftersträvade positionerna och den kunskap som de innehar. Demarkation används inom 

professionerna om kampen om de mest önskade positionerna. I demarkationen skapas 

specialisering inom professionerna. Demarkationen behöver dock inte till en början innebära 

en hierarkisk skillnad mellan de olika specialisterna men efterhand blir det så. Den sista 

                                                 
10 Mintzberg (1989) 
11 Hellberg (2005)  s. 91 
12 Hellberg (2005) 
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strategin, inklusion, är lite annorlunda mot de andra. Den går ut på att utöka det professionella 

fältet, utan att för den skull inkräkta på det, som strategin inkräktning innebär.13

 

Det Hellberg skriver om professioner kan man klart se inom försvaret och officersyrket.  

 

Organisationens kultur  

Olika organisationer har olika kulturer, alla organisationer är unika på det sättet. När individer 

arbetar tillsammans mot gemensamma mål så formas också gemensamma värderingar och 

normer. Man får en samfälld uppfattning om hur arbetet ska ske. Dessa normer och 

värderingar rör allt som hör till arbetet och hur det ska utföras. Värderingarna i alla 

organisationer kommer från individerna i den, organisationen i sig och från världen kring 

organisationen. Organisationskultur kan förklaras som de vanor, kunskaper, uppfattningar och 

praxis som finns i en organisation. När en grupp människor arbetar mot gemensamma mål 

skapas normer för hur arbetet ska ske. Det skapas normer för vad man får och inte får göra, 

och hur man får och inte får vara. Organisationsledningen kan påverka kulturen, men den 

ändras ofta spontant i organisationen. 14

 

Organisationskultur kan yttra sig på många olika vis, i sådant som man tydligt ser och sådant 

som är mindre direkt. Det kan till exempel yttra sig i förkroppsligade former som inredning, 

kläder och arkitektur, men också i mer visuella former som logotyper och flaggor. Andra 

uttryck för organisationskultur är ritualer (ceremonier) och vissa typer av samtalsformer 

(jargong). 15

 

Organisationer innehåller ofta flera olika kulturer knutna till olika subgrupper inom 

organisationen. Dessa är ofta knutna till olika avdelningar. Men i stora organisationer ser man 

lätt vilken kultur som dominerar i organisationen i stort, den kultur som majoriteten av 

organisationsmedlemmarna håller sig till.16

 

                                                 
13 Hellberg (2005) 
14 Abrahamsson & Andersen (2000) 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Subgrupperna, eller subkulturerna, kan bildas på grund av att individer till exempel har 

samma profession. Men de kan också bildas med hjälp av annat man har gememsamt till 

exempel kön, geografisk placering, intressen, ålder, tradition mm.17  

 

Att beskriva organisationskultur är komplicerat, för det är ett pussel av attityder, 

föreställningar, värderingar och så vidare. Men det finns ett antal delar som brukar finnas 

med:  

1. Interaktionsform, hur människor agerar mot varandra vad gäller språk, rutiner och 

ritualer.  

2. Normer, vad som gäller inom organisationen.  

3. Dominerande värderingar, ungefär ”motto” ex mottot ”kunden har alltid rätt”.  

4. Anda som anger riktning för hur personal och eventuella klienter behandlas.  

5. Regler för hur man lyckas ta sig framåt i organisationen och hur nya anställda ska bete 

sig (hackordning).  

6. Klimatet i organisationen, själva stämningen på arbetsplatsen.18  

 

Försvarsmakten är en organisation med stark organisationskultur.  

 

Kvinnlig och manlig organisationskultur 

Organisationskulturer påverkas av individerna som finns i den och det finns skillnader i 

kvinnlig och manlig organisationskultur. Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad. Av 

de 30 största yrkena i Sverige, som tillsammans sysselsätter nära hälften av arbetskraften , kan 

enbart tre yrken betraktas som jämställda. Ett yrke ses som jämställt om könet i minoritet är 

minst 40%.19 Av detta kan slutsatsen dras att de flesta yrken således domineras av antingen 

kvinnlig eller manlig organisationskultur.  

Egenskaper som traditionellt anses vara kvinnliga är till exempel intuition, känslosamhet, 

empati, omvårdnad och samarbetsvilja. Exempel på manliga egenskaper är aggression, logik, 

konkurrens, strategiskt tänkande och rationalitet. De organisationer som är formade kring 

manliga värderingar är mer hårda än de som är formade kring kvinnliga. Kvinnliga 

organisationer anses vara mer mjuka, med inslag av empati, samarbete och intuition. 

Forskning visar att manliga organisationskulturer tenderar att betona traditionellt manliga 
                                                 
17 Abrahamsson & Andersen (2000) 
18 Ibid. 
19 Arbetslivsinstitutet (2005) 
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värderingar och egenskaper som aktionsfokuserade aktiviteter, personlig framgång, 

lönsamhet, styrka och konkurrens. Kvinnliga kulturer däremot betonar traditionellt kvinnliga 

värderingar och egenskaper som omvårdnad, samarbete och relationer. 

Det har även gjorts undersökningar inom försvaret som visar att där finns en tydlig manlig 

organisationskultur.20

Försvarsmakten 

Organisationsbeskrivning 

Försvarsmakten är en statlig myndighet som sedan försvarsreformen 2000 har fyra 

huvuduppgifter:  

- försvara Sverige mot väpnat angrepp  

- hävda Sveriges territoriella integritet, dvs. förhindra och ingripa mot kränkningar av främst 

vårt sjö- och luftterritorium  

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden  

- stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred 

Ett överordnat mål för verksamheten är att ”stärka samhällets motståndsförmåga i kris och 

krig och att vidmakthålla och öka försvarsviljan och försvarets förankring i samhället. 

 

Försvarsmaktens grundorganisation (som är verksam i fredstid) består av personal, egendom 

med mera, och utgör i huvudsak en utbildningsorganisation.  Försvarsmakten ligger 

organisationsmässigt under riksdag och regering och (ÖB) Överbefälhavaren leder i fredstid 

myndigheten med stöd av ställföreträdande myndighetschef. Försvarsmaktens centrala 

ledning finns på högkvarteret i Stockholm. Förutom ledningsorganet består Försvaret av de tre 

försvarsgrenarna armén, flygvapnet och marinen. Utöver dessa delar finns Försvarsmaktens 

logistik och olika skolor och centra.  

 

Försvarsmaktens organisation består förutom grundorganisation även av en insatsorganisation 

som bidrar med resurser ur grundorganisationen när insatser krävs. I insatsorganisationen 

ingår ÖB med Högkvarteret, de fyra militärdistrikten Nord, Syd, Mitt och G (Gotland), 

utlandstyrkan plus andra förband som tilldelats särskilda uppgifter.  

 

                                                 
20 Grunder & Jonsson (1999) 
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Försvarsmakten får stöd av och samarbetar också med andra myndigheter. Exempel på sådana 

är Försvarets materielverk (FMV) och Totalförsvarets pliktverk (Pliktverket) 

 

Geografiskt sett är Försvaret indelat i de fyra militärdistrikten som har sina stabsplatser i, 

Göteborg för det södra, Strängnäs för det mellersta, Visby för Gotland och slutligen Boden för 

det norra. Denna studie är gjord i det norra militärdistriktet. Under militärdistrikten finns 29 

militärdistriktsgrupper som med några undantag representerar var sitt län (i Norrbottens län 

finns flera).”21

 

Kvinnor i försvarsmakten historiskt 

Ända sedan 1960-talet, då det förekom debatt om allmän värnplikt för kvinnor, har det 

diskuterats kring kvinnors närvaro inom försvaret. Av tradition har försvarsmakten före 1980-

talet bara haft manliga anställda. På 1970- och 1980-talet kom successivt reformer som 

öppnade samtliga militära yrkesområden i försvaret för kvinnor.  

 

Sedan 1980-talet har kvinnor kunnat göra värnplikt i Sverige. Dock var det inledningsvis ett 

kriterium att ha planer för fortsatt militär utbildning, eller åtminstonde inneha en sådan 

befattning som möjliggjorde detta. År 1980 gjorde de första kvinnorna i Sverige frivillig 

grundutbildning inom flygvapnet, och 1989 fick kvinnor tillträde till alla millitära 

yrkesområden. Det är dock inte förrän 1994 som kvinnor får chans att genomföra värnplikt 

utan att de planerar att utbilda sig till officerare (t. ex som menig).   

 

Idag är det alltså frivilligt för kvinnor att mönstra för att göra lumpen. När de genomfört 

mönstring kan de samtycka till att skrivas in till värn- eller civilplikt, och då har de samma 

rättigheter och skyldigheter som män, gällande t ex. krigsplacering.   

 

Som redovisats i avsnittet Tidigare forskning råder det en skev könsfördelning i 

Försvarsmakten. Bara cirka 4% av alla officerare är kvinnor. Försvarsmakten driver sedan 

flera år tillbaka ett aktivt jämställdhetsarbete. I det arbetet strävar man till exempel efter att 

öka andelen kvinnliga officerare, värnpliktiga och chefer. En annan fråga som värderas högt 

är att föräldraskap ska kunna kombineras med en karriär inom Försvarsmakten. En viktig del i 

                                                 
21 Nationalencyklopedin 
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jämställdhetsarbetet är den försvarsmaktsgemensamma jämställdhetsplan som finns. 22 

Förutom den centrala jämställdhetsplanen finns lokala jämställdhetsplaner. 
 
Försvarsmaktens organisationskultur  

Försvarsmakten är en organisation med anor som går långt tillbaka i tiden. Exakt hur långt är 

svårt att säga men enligt Peter Magnusson som har skrivit rapporten Organisationskulturer i 

försvarsmakten kan den organisationskultur som råder idag ha mer än 400 års kulturarv 

integrerat i sig..23

 

Magnusson beskriver speciella särdrag i Försvarsmakten som kan kallas för kulturella uttryck:  

Språket används inom Försvarsmakten, skriver han, till viss del på ett säreget vis. Till 

exempel används förkortningar och definitioner enligt ett fastställt system som kallas Normen, 

Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur. I detta dokument finns cirka 1300 förkortningar 

och cirka 900 definitioner. Utöver detta finns kommandon som används för att förklara 

praktiskt beteende. Exempel på sådana är Manöver! Giv akt! och så vidare. Ett annat 

kulturellt uttryck för språkbruk inom Försvarsmakten är den tradition som finns inom sång- 

och vistraditionen. Det är till exempel inte ovanligt att förband har egna snapsvisor men det 

finns även mer vardagliga exempel. 24

 

Symboler är, skriver Magnusson, ett annat kulturellt uttryck som är vanligt förekommande i 

försvarsmakten. Varje försvarsgren har till exempel ett eget uniformsregelemente som 

fastställer hur uniformer med tillhörande tecken och tillbehör ska användas. Andra exempel 

på saker som är av viktig symbolisk karaktär inom Försvarsmakten är heraldiska vapen som 

finns på fanor och vapensköldar och valspråk för de olika militära enheterna.  

 

Magnusson skriver även om olika gester som kan ha kulturell betydelse inom Försvarsmakten 

som organisation. Han ger honnören som exempel och beskriver historien bakom gesten som 

finns beskriven i militära dokument.25 Citatet han tar upp ur de militära dokumenten är 

talande: 

 
”Den högra handen förs snabbt upp till huvudbonaden. Fingrarna hålls raka men inte stela intill 

varandra med lillfingersidan vänd framåt. En eller två fingertoppar stöds lätt mot huvudbonadens 

                                                 
22 www.mil.se 
23 Magnussn (1998) 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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högra del så, att handen ej skymmer ögat. Handleden hålls rak, armbågen riktad snett framåt och 

något lägre än axeln.”26

 

Magnusson tar även upp riter och ceremonier som ett viktigt inslag i Försvarsmaktens 

organisationskultur. Ett exempel på rit är mönstringen. Ceremonier kan vara arrangemang 

under rituella former när till exempel nivåhöjande utbildningar slutförs.27

 

Magnusson menar även att organisationskultur och kulturellt ledarskap i framtiden antagligen 

kommer att få ökad betydelse för Försvarsmaktens utveckling 28

 

Individen i organisationen 

Organisationer består av människor. Att människor blir påverkade av att ingå i organisationer 

är ett rimligt antagande. Det går till exempel inte att stänga av daglig interaktion eftersom en 

stor del av verksamheten inom organisationer förutsätter att människor har kontakt med 

varandra. I uppsatsen används Göran Ahrnes idé om den organisatoriska kentauren. 

 

Delvis människa, delvis organisation 

Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet, diskuterar hur människor 

fungerar i förhållande till organisationer i sin artikel Delvis människa, delvis organisation. 

Han menar att det inom samhällsvetenskapen finns en tendens att se mänsklig handling som 

antingen styrd av samhällets struktur eller av frivilligt val. Detta stödjer inte Ahrne. Han 

menar istället att människor inte har möjlighet att handla utifrån egen vilja, men de är inte helt 

kulturellt programmerade. Man har bara ett visst antal valmöjligheter (man kan till exempel 

inte få alla jobb man vill ha), och man är ganska kontrollerad. Denna kontroll sker inte 

huvudsakligen av myndigheter och makthavare, utan av människor i vår närhet, familjen, 

kompisar o s v. Kontrollen uttrycks på olika sätt i olika organisationer.29

 

Organisationstillhörighet är inget som är naturligt frivilligt (ex. familj). Alla människor ingår i 

organisationer, det är den grundläggande formen för mänsklig interaktion. Interaktion är något 

                                                 
26 Magnusson (1998) s. 45 
27Magnusson (1998) 
28 Ibid. 
29 Ahrne (1993) 
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som sker på många nivåer, mellan människor i samma organisation, mellan personer från 

olika organisationer och utanför organisationen. 30

 

Det finns fyra förhållanden för interaktionsformen organisation:  

1. Tillhörighet, man antingen tillhör eller inte tillhör en organisation, det finns i princip 

inga undantag. Tillhörighet kan vara frivillig (till exempel föreningar) eller ofrivillig 

(familj, medborgarskap). Att få tillhöra en organisation är däremot ingen självklarhet. 

De andra i organisationen måste ”släppa in” en, tillåta en att vara med.  

2. Resurser, organisationer har alltid resurser. Medlemmarna i organisationer bidrar till 

att skapa resurserna och får tillgång till dem i olika utsträckning. Det är ofta detta som 

får människor att stanna kvar i en grupp. Exempelvis får den som ingår i ett företag 

lön, hjälp av andra arbetare i sitt jobb och så vidare. Häri ligger också ett 

maktperspektiv, resurser ger makt.  

3. Kontroll. Kontroll i organisationer kommer inte från ledningen, som man skulle kunna 

tro, utan uppstår självmant när människor arbetar tillsammans. Om inte människorna i 

organisationen sköter sina uppgifter lämnar folk så småningom den.  

4. Utbytbarhet. Organisationer är mer än människorna i den, de existerar även utan 

människorna. Det som finns utanför människorna är till exempel speciella regler, 

resurser, kunskap, kultur och hierarki. Om organisationer är beroende av vissa 

individer blir de sårbara, så det är viktigt att tänka på organisationsmedlemmarnas 

utbytbarhet. 31 

 

Ahrne relaterar, som rubriken på hans artikel antyder, mänskligt agerande och mänskliga 

valmöjligheter till att handla på en organisations uppdrag. Det är här som den organisatoriska 

kentauren träder in.32

 

Den organisatoriska kentauren 

Organisationer kan inte handla, det är människan som handlar. Ändå gör ofta organisationer 

uttalanden osv. Det är lättare att uttrycka det så än att förklara att personer som representerar 

organisationer gör ett uttalande. Häri finns alltid en spänning mellan den mänskliga aktören 

                                                 
30 Ahrne (1993) 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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och organisationens handling, eftersom människan har tankar och erfarenheter. Ahrne 

skriver:33

 
”Organisatoriskt handlande är en social hybrid. Den som handlar är en mänsklig individ men 

handlingen är organisatorisk. Man kan tala om organisatoriska kentaurer: delvis människor – 

delvis organisationer.”34

 

Den organisatoriska kentauren bygger på att ingen är enbart människa, och ingen är enbart 

organisation, utan man är alltid en blandning av de båda. När mänskliga individer handlar för 

eller åt organisationer handlar de samtidigt personligen. Och när individer handlar för 

organisationer har de i vissa lägen litet utrymme för egenbestämmande. 35

 

Det kan tyckas att individer borde lämna organisationerna, men även om de inte har så stor 

frihet i en organisation stannar de ofta kvar. Det kan vara för att tillhörighet till organisationen 

inte är frivillig från början (ex. familj). Men en annan förklaring är att det är ett stort steg för 

individer att ge upp sin tillhörighet (frivillig som ofrivillig), och något måste de tillhöra. Det 

bör också nämnas att ju längre individer har tillhört en organisation desto svårare är det att 

lämna den, organisationer kan bli inre fängelser.36

 

Den organisatoriska kentauren går att återfinna i försvaret liksom i de flesta andra 

organisationer. Officerare är mänskliga individer, men allt arbete som de utför är på 

organisationens vägnar.  

 

Att vara kvinna i en organisation   
Som Ahrne skriver kommer människor aldrig ifrån att de är människor när de handlar 

för organisationer. Kan förhållandet vara det samma när det gäller kön? Kan kön 

raderas, eller spelar kön alltid roll? Inslag ur feministisk forskning har valts ut för att ge 

genusperspektiv i uppsatsen. De teoretiker som tas upp är: Yvonne Hirdman, Maud 

Eduards och Elisabeth Berg.  

 

 

                                                 
33Ahrne (1993) 
34 Ahrne (1993) s. 63 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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Genusordning och genussystem 

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, har med sina teorier om 

genus och genussystem haft stor betydelse för den nordiska genusteorin.37 För att beskriva 

Hirdmans teori om genussystemet krävs först en inblick i hur Hirdman använder begreppet 

genus.  

 

Kön/Genus 

Kön är ett komplicerat ord i svenskan, som behöver förtydligas. Det nordiska ordet kön 

inbegriper mer än engelskans ”sex”. Ordet sex står för rent biologiskt kön medan det nordiska 

kön betyder såväl biologiskt som socialt kön (engelskans gender). Det har funnits många 

förslag på lösningar att finna en svensk motsvarighet till engelskans gender och det begrepp 

som används i störst utsträckning idag är genus.38

   Hirdman definierar genus som: 
 

”Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om 

’manligt’ och ’kvinnligt’, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt ’görs’./…/ Dvs: 

genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ (där den biologiska 

skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka 

får till följd att också biologin påverkas/ändras –med andra ord, det är mer en symbolisk kategori 

än ’roll’ och ’socialt kön’.”39

 

Hirdman menar att genus bör förstås som en starkare sammanfogning mellan en människa och 

hennes omgivning, en djupare förståelse av det sociala och kulturella arv som format 

människan, snarare än att se det som en kvinno- eller mansroll som ”hängs” på en biologisk 

kropp. Genus bör också förstås som ett mer invecklat eller djupare begrepp än ”socialt kön”, 

vilket kan ses som en dikotomisk konstruktion.40 Hirdman ser inte genusbegreppet som enbart 

ett sätt att kategorisera människor (eller tolka biologiska skillnader) utan ser det mer som ett 

skapande av föreställningar, praktiker och till och med biologi. Enligt Hirdman rör sig 

genusbegreppet om ”…en hel process enligt vilken människor formas till ’maskulina’ eller 

’feminina’ genus.”41  

 

                                                 
37 Månson (2003)  
38 Kön eller genus? (1999)  
39 Kön eller genus? (1999). s. 5 
40 Hirdman, (1990) 
41 Kön eller genus? (1999) s. 5 
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Genussystemet 

Den genusformerande processen som Hirdman talar om menar hon utmärker hela 

samhällsprocessen och allt samhälleligt liv. Den genererar institutioner och artefakter, som i 

sin tur skapar ordning, mening och genererar ny legitimitet åt nya genusformationer. Denna 

process som Hirdman beskriver skapar hierarkier och olikheter eller annorlunda uttryckt ger 

den hierarkiserande olikhetsproduktion. Denna produktion formar olikheter mellan könen och 

skapar kvinnlig underlägsenhet och manlig överlägsenhet.42  

 

Hon talar alltså om genussystemets två logiker, eller principer: 

 

1) Isärhållningen eller dikotomin; isärhållandet av manligt och kvinnligt. Det innebär att 

föreställningen om manligt och kvinnligt inte ska blandas. Män och kvinnor hålls isär 

på många olika områden, på arbete, inom hemmet, på fritiden och så vidare. Även 

kvinnor och mäns erfarenheter och känsloliv hålls isär.  

2) Hierarkin; denna logik bygger på mannen som norm. Männen utgör vad som är 

normalt och allmängiltigt. Det manliga värderas högre, män är människor medan 

kvinnor blir avvikande. Det manliga fungerar som måttstock och denna ordning skapar 

en könshierarki i vilken mannen står högst upp. Det råder alltså en snedvriden 

maktfördelning i vilken kvinnor blir underordnade. Denna könshierarki är beroende av 

isärhållningen av könen för att kunna bibehållas.43 

 

Dessa två logiker eller lagar utgör ett system i form av ett socialt samspel mellan könen. 

Logikerna gäller överallt och alltid och upprätthålls genom ett osynligt genuskontrakt mellan 

människor (av samma och olika kön) som bestämmer hur man får handla.44

 

Genussystemet finns överallt i samhället, försvaret är inget undantag. 

 

 

 

 

                                                 
42 Hirdman, (1990) 
43 Kön eller genus? (1999)  
44 Hirdman (2001) 
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Förbjuden handling -om kvinnors organisering och feministisk teori 

Genussystemet torde påverka kvinnors möjlighet att handla fritt i samhället, även inom 

organisationer. Maud Eduards, professor vid Stockholms universitet, har skrivit om kvinnors 

handlingsutrymme i boken Förbjuden handling. 

 

Eduards skriver om könsordning, politiska processer (som kvinnor underordnas i), 

könsideologier, maktrelationer med mera. Hon skriver också om kvinnors kollektiva 

handlande som förändringskraft.45  

 

Eduards menar att eftersom kvinnors underordning är ett kollektivt, inte individuellt, problem 

så krävs även kollektiva lösningar och strategier. Hon säger sig placera det kollektiva 

handlandet i skärningspunkten mellan gruppens gemensamma erfarenheter och den 

maktordning som råder. Eftersom det finns skillnader mellan gemensamma erfarenheter och 

det regel- och normsystem som existerar så uppkommer politiska processer i vilka kvinnor har 

olika handlingsutrymme. Eduard beskriver handlingsutrymme: 

 
” Det implicerar svängrum, valfrihet, självbestämmande, en ny eller större arena att röra sig på, 

överskridande av gränser och möjligheter att påverka den politiska dagordningen. ”46

 

Att arbeta på en könssegregerad arbetsmarknad 

Elisabeth Berg, docent i sociologi vid Luleå tekniska universitet, skriver om att göra karriär 

på en könssegregerad arbetsmarknad i boken Kvinna och chef i offentlig förvaltning. Där 

berättar hon om forskning som har gjorts om kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. Det 

man har funnit i denna forskning är att kvinnor har sämre möjligheter att nå chefspositioner. 

Hon skriver också att kvinnor har generellt svårare att göra karriär oavsett om det är på en 

kvinno- eller mansdominerad arbetsplats. Arbetsmarknaden segregeras könsmässigt, så att 

kvinnor når chefspositioner i de mindre organisationerna och inom offentlig sektor i små 

kommuner. 47

 

                                                 
45 Eduards (2002)  
46 Eduards (2002) s. 16 
47 Berg (2000)  
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Berg skriver också om kvinnors anpassningsstrategier. I början av karriären är kvinnor ofta 

konformister, men blir emellertid inte normgivande själva utan de underbygger bara männen 

som norm. Kvinnorna tvingas byta strategi.48  

 

Berg nämner tre olika typer av anpassningsstrategier:  

1. Den individualistiska strategin, vilken innebär att kvinnor personligen tar på sig 

ansvaret om arbetet inte fungerar, de anser inte att de är kapabla nog att klara av 

samarbetet och är oförmögna att klara av arbetssituationen.  

2. Strukturen är begränsande, kvinnor anser att de behandlas annorlunda på grund av sitt 

kön och ser strukturen som begränsande för deras möjligheter.  

3. Kvinnor formerar en grupp, kvinnor sluter sig samman och skapar en tydlig identitet. 

Detta är ofta kvinnor som synliggör organisationen som könsdiskriminerande och 

inskränkande på deras identiteter.49 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
48 Berg (2000) 
49 Ibid. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

Design 
Denna uppsats är kvalitativ till sin karaktär. Det är en deduktiv, deskriptiv intervjustudie. 

Undersökningen som ligger till grund för uppsatsen är alltså intervjubaserad. Då syftet är att 

belysa personers upplevelser av hur det är att vara kvinna och officer bedömdes kvalitativ 

metod och intervjuer vara lämpligast för att få tillfredsställande svar på frågorna. Det 

empiriska materialet bygger på intervjuer med kvinnliga officerare på ett regemente i 

Norrbotten.  

 

Vid uppsatsens start formulerades en frågeställning som fick ligga till grund för teoretisk 

referensram och intervjuguide.  

 

Materialet har behandlats med hjälp av teoribaserad analys. Som utgångspunkt för analysen 

har organisations- och genusteori använts. 

 

Urval, urvalskriterier och bortfall 
Urvalet består av fem kvinnliga officerare. När det handlar om kriterier för urvalet var det 

klart vilka informanter som skulle ingå i studien. Det gjordes tidigt ett medvetet val att enbart 

undersöka kvinnor eftersom det är deras upplevelse som sätts i centrum. Anledningen till 

detta är att de som kvinnor tillhör en intressant minoritetsgrupp i Försvarsmakten som 

organisation.  

 

Målet har varit att att få informanter som har så mycket som möjligt att tillföra 

undersökningen och som är positivt inställda till att bli intervjuade och därmed villiga att dela 

med sig av sina upplevelser, självbild och vardag.  

 

Det har dock funnits vissa svårigheter att finna informanter, en anledning till detta kan vara att 

hela undersökningspopulationen är en så pass liten grupp av människor (ca 500 i hela 

Sverige). Officersyrket har bara varit öppet för kvinnor i 20-25 år vilket kan medverka till att 

det inte finns så många kvinnor i Försvaret. 
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Urvalet har med tanke på tillgängligheten av informanter fått göras med ett slags 

tillgänglighetsurval. Förmedlingen av informanter har skett genom en kontaktperson vid det 

aktuella regementet. Personalansvarig har gett tillstånd för genomförande av intervjuerna och 

även förmedlat kontakt med kontaktpersonen. Denna skickade ut mail till 10 kvinnliga 

officerare vid regementet. Hon valde ut officerare som hon bedömde som lämpliga för 

undersökningen och som kunde tänkas ställa upp. Av de 10 officerarna som fått mail valde 5 

att delta i undersökningen. Till dessa skickades intevjuguiden i förväg och de fick möjlighet 

att välja tidpunkt för intervjun. En informant hade inte möjlighet att komma till avtalad tid 

utan valde att lämna skriftliga svar på frågorna i stället. 

 

Informanternas ålder varierar mellan 26 och 42 år och alla har minst ett par års erfarenhet av 

officersyrket.  

 

Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade djupintervjuer. Detta bedömdes vara 

en lämplig intervjuform då det ger garanterade svar på frågorna samtidigt som det lämnar 

utrymme för informanterna att berätta och komma med egna inslag. En intervjuguide 

konstruerades (se bilaga 1). 

 

Intervjuguiden lämnades ut i förväg så att informanterna fick möjlighet att fundera innan 

intervjuerna. När informanterna vet lite om vad intervjun kommer att handla om är de bättre 

mentalt förberedda och kan lättare delge sin information. Kontaktpersonen skickade ut 

intervjuguiden till informanterna. 

 

Två av intervjuerna spelades in på en MP3-jukebox och transkriberades ord för ord. Vid en 

intervju fungerade inte inspelningen, när detta upptäcktes direkt efter intervjutillfället 

sammanfattades den. En informant valde att inte spelas in, så anteckningar togs vid denna 

intervju och den sammanfattades efter intervjutillfället. Informationen från den informant som 

svarade skriftligen användes i sitt ursprungliga skick.   

 

Direkt efter varje intervju skrevs information kring intervjun upp, sådant som kan vara svårt 

att komma ihåg senare, som stämning och kroppsspråk.  
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Etik och moral 
”Etik” används som beteckning för försök –och för resultaten av sådana försök –att systematiskt 

medvetandegöra och bearbeta de grundläggande principer, normer och värden som ingår i 

moralen. Etiken blir så att säga moralens teori. Med ”moral” avses då de principer, normer och 

värderingar som bidrar till att bestämma en persons eller grupps handlingar i en konkret 

situation.”50

 

Etik är alltså när man försöker medvetandegöra och bearbeta de grundläggande principer, 

normer och värden som ingår i moralen. Annorlunda uttryckt kan man säga att tänka etiskt är 

helt enkelt att vara juste som forskare. En del i det hela är att behandla sina informanter på ett 

bra sätt, med respekt och hänsyn. Vad som är svårare, men fortfarande lika viktigt, är att tänka 

etiskt genom hela processen som en undersökning och uppsats är. Etiken är en följeslagare 

från det att idén till uppsatsen kläcks tills den är färdig för tryck. 

 

Intervjuundersökningar 

Etik är alltid viktigt och vid intervjuundersökningar blir etiska frågor väldigt konkreta. Det 

blir påtagligt att det faktiskt är människor man arbetar med. Mertons CUDOS-krav om 

Communism, Universalism, Disinterestedness och Organized Skeptisism, har jag i 

bakhuvudet genom hela processen.51 Till de kraven läggs också Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets mer praktiska krav informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.52  

 

Praktiska saker är väldigt viktiga när man möter människor ansikte mot ansikte. De ska få 

veta vem de pratar med och att total frivillighet råder. De ska få veta att de kommer att få vara 

så anonyma som möjligt och planerna för vad som ska hända med materialet. Ytterligare en 

viktig sak när det gäller intervjuer är återkoppling. Informanterna ska få en chans att läsa det 

som blir resultatet av deras medverkan, och få möjlighet att ställa frågor eller opponera sig, 

innan det publiceras. Målet är att informanterna ska uppleva att de behandlas med respekt och 

hänsyn.  

 

 

 
                                                 
50 Forsman (2002) s. 13 
51 Gustafsson m. fl. (2004). 
52 Plansted (2005)  
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Att beröra genusforskning 

Att forska på ett område som rör genusfrågor kan kräva viss reflektion och kanske speciellt 

inom det forskningsområde som denna studie rör. Eftersom författaren är kvinna kommer 

uppsatsen oundvikligen att skrivas ur ett kvinnligt perspektiv och därmed påverkas av detta.  

 

Officersyrket har på den senaste tiden blivit frekvent uppmärksammat och i många fall 

negativt (när det gäller jämställdhet och jämlikhet). Detta tas i beaktande när intervjuerna 

genomförs, att informanterna kanske är lite ”trötta” på den uppmärksamhet det innebär, och 

att detta kan påverka dem. Målet är enbart att de ska låta mig ta del av sin upplevelse.  

 

Det finns som sagt en medvetenhet om att det är lite av en trend med genusrelaterad 

forskning, och att folk kan vara trötta på detta men förhoppningen är att god förberedelse och 

erfarenhet inom genusvetenskap ska kunna bidra till att en en så neutral intervjusituation som 

möjligt skapas.  

 

Genomförande 
Undersökningen inleddes som sagt med att personalchefen på regementet kontaktades och gav 

tillstånd till att genomföra undersökningen. Han tillstyrkte även förslaget att ha en 

kontaktperson inom försvaret som kunde hjälpa till med att finna informanter. Så skedde 

också. Kontaktpersonen fick information om studiens syfte och hur många informanter som 

önskades (6-8 st). Hon skickade sedan ut ett mail till 10 officerare som kanske kunde ställa 

upp för intervju. Av dessa svarade 5 att de var villiga att bli intervjuade. Kontaktpersonen 

hjälpte sedan till att boka lokal på det aktuella regementet där intervjuerna kunde genomföras. 

Informanterna fick möjlighet att själva bestämma när de ville bli intervjuade. Det visade sig 

vara mest praktiskt att erbjuda ”drop-in-tider” då informanterna fick komma när de hade 

möjlighet. Det blev två intervjutillfällen. Intervjuerna genomfördes i ett litet konferensrum på 

regementet. Rummet var cirka tre meter brett och sex meter långt. Längs ena kortsidan fanns 

glasfönster in mot ett annat rum. På den andra kortsidans vägg satt en whiteboardtavla. På 

väggarna hängde tavlor, vissa med militära motiv och andra med ”vanliga” motiv. På 

väggarna hängde även gamla vapen. Andra prydnader i rummet var pokaler och olika militära 

flaggor. De möbler som fanns i rummet var ett avlångt bord (10 platser) och en bokhylla.  
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Direkt efter varje intervju skrevs information omkring intervjun upp, sådant som kan vara 

svårt att komma ihåg senare, som stämning och kroppsspråk.  

 

Databearbetning 
Efter det att intervjuerna var genomförda transkriberades de inspelade intervjuerna så exakt 

som möjligt till datatext. Anteckningarna från de intervjuer som inte spelats in skrevs också in 

i datorn. Den intervju som var skriftligen besvarad användes i sitt ursprungliga skick, då den 

redan var i datatext.  

 

Efter transkriberingen av intervjuerna inleddes analysen och redovisningen av datamaterialet. 

Analysen skedde genom teoribaserad tematisk analys. De ursprungliga temana hämtades från 

det som skrivits under avsnitten Tidigare forskning och Teoretisk referensram.  

 

De utsprungliga 12 temana grupperades i sex grupper: 

1. Ömsesidig anpassning och standardisering. (hämtat från Mintzberg om 

organisationer) 

2. Demarkation och inklusion. (hämtat från Professionell byråkrati och professionalism) 

3. Interaktionsformen, regler, kulturell programmering och kontroll. (hämtat från 

Organisationens kultur och Delvis människa delvis organisation) 

4. Hierarki och dikotomi. (hämtat från Genussystemet) 

5. Handlingsutrymme, den individuella strategin, strukturen är begränsande och kvinnor 

formerar en grupp. (hämtat från Förbjuden handlingon kvinnors organisering och 

feministisk teori och Att arbeta på en könssegregerad arbetsmarknad) 

6. Kritiskt synsätt och neutralt synsätt. (hämtat från Tidigare forskning, ur artikeln Tål 

man inte jargongen kan man väl inte kriga) 

 

Dessa sex temagrupper fick var sin färg. Sedan gjordes två läsningar av materialet och 

markeringar med de olika färgerna gjordes. Efter denna läsning kunde ytterligare en 

omgruppering ske.  

 

Nu samlades de sex temagrupperna under tre avsnitt:  

1. Försvarsmakten som organisation enligt kvinnorna med temana ömsesidig 

anpassning, standardisering, demarktion, inklusion, hierarki och dikotomi.  
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2. Att vara kvinna och arbeta som officer med temana interaktionsformen, regler, 

kulturell programmering, kontroll, kritiskt synsätt och neutralt synsätt. 

3. Kvinnornas handlingsstrategier innehöll de övriga temana handlingsutrymme, den 

individuella strategin, strukturen är begränsande och kvinnor formerar en grupp.  

 

Efter denna gruppering inleddes beskriviningen av materialet från intervjuerna med hjälp av 

temana. Temat kulturell programmering föll bort då det vid nogrannare eftertanke inte 

passade in och temat ömsesidig anpassning flyttades till avsnittet  Att vara kvinna och arbeta 

som officer då det visade sig passa bättre där. Materialet beskrevs i de tre avsnitten, med hjälp 

av olika citat som belyste temana och sammanfattningar. För att skydda informanterna 

markerades det inte från vilken intervju citatet var hämtat. 

 

De slutgiltiga temagrupperna blev alltså: 

1. Försvarsmakten som organisation enligt kvinnorna med temana standardisering, 

demarktion, inklusion, hierarki och dikotomi.  

2. Att vara kvinna och arbeta som officer med temana interaktionsformen, regler, 

kontroll, kritiskt synsätt, neutralt synsätt och ömsesidig anpassning. 

3. Kvinnornas handlingsstrategier med de övriga temana handlingsutrymme, den 

individuella strategin, strukturen är begränsande och kvinnor formerar en grupp.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Beträffande generaliserbarheten kan det sägas att målet för denna undersökning är att studera 

”det som är”53. Det vill säga intresset är fokuserat på att beskriva upplevelser från just denna 

grupp, kvinnliga officerare, utifrån deras erfarenheter av sitt yrke. Från undersökningens 

början till slut har det därför eftersträvats att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att 

nå bästa möjliga tillförlitlighet. Urvalet är litet, men grundat på att deltagarna ska ha en 

förförståelse som gör att de kan ge adekvat information. Djup snarare än bredd söks.  

 

Intervjuarskickligheten har stor betydelse när man använder intervjuer med halvöppen 

struktur, som i detta fall. De teoretiskt och praktiskt förvärvade kunskaper som författaren 

har av samtal och samtalsteknik har i största möjliga utsträckning tillämpats.  

 

                                                 
53 Kvale (1997) s. 212 
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Författarens egen förförståelse ses som en tillgång. Det finns en viss kunskap om 

organisationen Försvarsmakten och officersyrket och det kan underlätta när det gäller att 

sätta sig in i informanternas situation och ställa relevanta frågor och följdfrågor. Risken är att 

det finns förutfattade meningar och fördomar, men genom en medvetenhet om detta blir de 

förhoppningsvis mindre.  

 

Transkriberingen har genomförts med största noggrannhet och databearbetningen har följt 

sedvanliga steg.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 Perrin-Wallqvist (2005) & Hayes (2000) 
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RESULTAT 

 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av de teman som används i resultatredovisningen. 

Därefter presenteras resultatet under tre rubriker: Försvarsmakten som organisation enligt 

kvinnorna, Att vara kvinna och arbeta som officer och Kvinnornas handlingsstrategier. Under 

de olika rubrikerna redovisas resultatet av intervjuerna kopplat till de teman som använts 

under analysen. Dessa kommer att belysas med sammanfattningar av vad som framkommit 

under intervjuerna och citat som särskilt visar vad temat innebär. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet.  

 

Beskrivning av teman 
Teman i Försvarsmakten som organisation enligt kvinnorna  

Under detta avsnitt kommer temat standardisering att tas upp. Detta är ett begrepp som 

förklaras under rubriken Mintzberg om organisationer. Ömsesidig anpassning innebär att det 

sker standardiseringar i organisationer, i arbetet, kompetensen och resultatet. Standardisering 

handlar om formalisering och koordinering av både arbetet och de som utför arbetet.  

 

Temana demarkation och inklusion, är hämtade ur avsnittet Professionell byråkrati och 

professionalism. Det är två olika strategier som professioner kan utveckla för att få kontroll 

över positioner på det professionella fältet. Demarkation handlar om att det skapas en 

specialisering inom professionerna. Man skapar något som skiljer en från andra inom 

professionen för att på så sätt säkra sin position. Demarkationen behöver dock inte innebära 

att det blir en hierarkisk skillnad mellan de olika ”områdena” inom professionen, men det blir 

ändå ofta så efterhand. Inklusion går ut på att man utökar det aktuella professionella fältet, 

utan att för den sakens skull inkräkta på det. 

 

Två teman som också kommer att tas upp är hierarki och dikotomi. De kommer båda från 

avsnittet om Genussystemet. Hierarki bygger på att det är mannen som norm och att det 

manliga värderas högre än det kvinnliga. Dikotomi innebär en isärhållning av kvinnligt och 

manligt. Det skapas en dikotomi och en föreställning om att manligt och kvinnligt inte ska 

blandas. 
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Att vara kvinna och arbeta som officer 

Under detta avsnitt kommer teman som rör organisationskulturen och hur individen påverkas 

av organisationen att tas upp. Ett tema är interaktionsformen. Denna visar hur människor 

inom organisationen agerar mot varandra. Det kan vara språkbruk, rutiner och ritualer inom 

organisationen. Temat regler visar till exempel hur organisationen fungerar vad gäller 

avancemang inom den och hur nya anställda bör bete sig. Temana interaktionsformen och 

regler är hämtade ur avsnittet Organisationens  kultur.  

 

Temat tillhörighet visar vad det innebär för individer att tillhöra en organisation. 

Tillhörigheten är för informanterna i denna studie frivillig, men det innebär inte att de inte 

reflekterar över den. Att tillhöra en organisation är ingen självklarhet. Övriga 

organisationsmedlemmar måste acceptera en, tillåta en att vara med. Detta hör ihop med två 

andra teman: kontroll och ömsesidig anpassning. Dessa handlar om det som uppstår mellan 

människor när de arbetar tillsammans i en organisation. Detta är inte en kontroll som kommer 

från ledningen, utan från individerna i organisationen. En ömsesidig anpassning som handlar 

om den informella kommunikation som finns i organisationer, den kommunikation 

individerna i organisationen använder för att kontrollera varandra.Temana tillhörighet och 

kontroll är hämtade ur avsnittet Delvis människa, delvis organisation medan temat ömsesidig 

anpassning är hämtat från Mintzberg om organisationer.    

 

Under den andra rubriken kommer även de teman som rör informanternas synsätt på 

Försvarsmakten som organisation tas upp. De kategorier som finns där är kritiskt synsätt och 

neutralt synsätt. Dessa teman är hämtade från rubriken Tidigare forskning. 

 

Kvinnornas handlingsstrategier 

Den tredje rubriken, Kvinnornas handlingsstrategier, handlar om hur kvinnorna handskas 

med sin tillvaro Detta kommer att tas upp och detta kommer att presenteras med hjälp av olika 

teman för handlingsytrymme och handlingsstrategier. Temat handlingsutrymme, som är 

hämtat från avsnitt Förbjuden handling -om kvinnors organisering och feministisk teori, 

handlar om vilket svängrum kvinnorna upplever sig ha inom organisationen, vilka gränser och 

möjligheter som finns för dem. Vad gäller handlingsstrategier finns tre olika teman. Den 

individuella strategin innebär att att kvinnor själva tar på sig ansvaret om organisationen och 

arbetet inte fungerar, de anser sig inte vara kapabla nog att klara av att samarbeta och klara av 

arbetssituationen. Strategin strukturen är begränsande innebär att kvinnor anser att de 
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behandlas annorlunda på grund av att de är kvinnor och att de ser strukturen som begränsande 

för sina möjligheter.  Den sista strategin och det sista temat är kvinnor formerar en grupp och 

denna strategi innebär att kvinnor sluter sig samman och skapar en tydlig identitet 

tillsammans. De synliggör organisationen som könsdiskriminerande och inskränkande. Alla 

teman om handlingsstrategier är hämtade från avsnittet Att arbeta på en könssegregerad 

arbetsmarknad. 

 

Försvarsmakten som organisation enligt kvinnorna  
Det finns mycket i kvinnornas berättelser som kan tolkas som uttryck för standardisering 

inom organisationen. Det de berättar om utbildningsvägen till officersyrket är kanske det 

tydligaste. Det är i alla fall en av de saker som kan ses som ett starkt uttryck för 

standardisering. Samtliga informanter har på liknande sätt redogjort för hur utbildningsvägen 

till officersyrket ser ut och det som framgår av deras berättelser är att det finns tydliga steg i 

utbildningen. Man gör lumpen (minst 10 månader), sedan går man vanligtvis en 

skolförberedande utbildning, efter det följer två års militärhögskola som leder till att man blir 

utnämnd till officer och fänrik. Efter det blir man numera utnämd till löjtnant efter två års 

arbete (tidigare gick man en löjtnantsutbildning). För att göra ytterligare nivåhöjningar, eller 

stiga i graderna måste man läsa vidare. Det finns en utbildning för att bli kapten, en för att bli 

major och ytterligare en för att bli överstelöjtnant.  

 

Ett annat uttryck för standardisering har också med utbildning att göra. Det gäller bara för 

frivilliga nivåhöjande utbildningar, för att bli kapten, major och överstelöjtnant. Inom 

Försvarsmakten har alla anställda årliga samtal med sina överordnade där de pratar om hur det 

går för dem på arbetet. De får även betyg vid dessa tillfällen. Dessa betyg har stor betydelse 

för  officerarna om de vill söka till nivåhöjande utbildningar.  En informant säger så här om 

detta betygssystem.  

 
” Men asså, är man underordnad…det är fortfarande det här då ska man hålla käften till 

överordnade annars får man dåliga betyg och dålig prognos. Man får dåliga vitsord och så vidare. 

Och…det är inte min stil jag…är det fel då säger jag ifrån. Det har jag alltid gjort.” 

 

En annan infomant talar om betygssystemet i samband med att hon pratar om löneskillnader 

mellan kvinnliga och manliga officerare. Hon menar att det inte finns skillnad mellan könen i 
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lönesättning, utan att det är utbildningsnivåerna som skiljer könen åt. Hon menar att 

utbildningssystemet inte passar alla: 

 
”Men när det gäller betygssystemet, där har jag sagt fel saker för högt. Det är svårt för oss som inte 

fyller ut hörnen på pappret.(...) Med tanke på pappret så blir det ingen skola och ingen höjd lön.” 

 

Detta kan tolkas som ett uttryck för standardisering. De som inte lever upp till vad 

organisationen eftersträvar i form av arbete och koordinering av arbete får ett tydligt mått på 

det genom betygen. 

 

De två temana demarkation och inklusion går att finna i det informanterna berättar, men inte 

lika lätt som standardisering. Det kan vara lite svårt att urskilja dessa teman, de framkommer 

inte lika tydligt i exemplen. De är också ganska lika varandra, så det kan vara svårt att 

särskilja dem.  

 

När det gäller Försvarsmakten blir kvinnorna den ”nya” gruppen som kommer in i 

organisationen. Det blir könet som blir demarkationen, det speciella, som skiljer dem åt från 

övriga i organisationen. Det kan vara så att när kvinnor först kom in i organisationen sågs de 

bara som ett tillskott till den, de inkluderades, och antogs existera där utan att inkräkta på 

någon annan del av organisationen. När sedan organisationens syn på jämställdhet ändras, i 

enlighet med övriga samhället, reagerar organisationen genom demarkation. Ett exempel på 

detta kan vara det en informant säger när hon pratar om hur man ska föra in ett 

”jämställdhetstänk” i organisationen:  

 
”Det där det måste ju på nåt sätt, skolas in i det. Det är ett nytt tänk, för många har ju aldrig tänkt 

såhära. Många, fortfarande, även dom som är jämnåriga med mig och yngre kan ju fortfarande 

tycka som att ja men…har du gett dig in i det här yrket får du ju tåla spelreglerna. Det är ju 

fortfarande så. Och det tycker jag är helt förkastligt.” 

 

När det handlar om temana hierarki och dikotomi är det däremot inte svårt att finna exempel 

ur informanternas berättelser. Det råder ingen tvekan om att infomanterna uppfattar 

Försvarsmakten som en hierarkisk organiation. En informant svarar när hon får frågan om det 

är mycket hierarki i organisationen: 
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”Jo det är det. Det upplever jag, i alla fall när man är major eller högre är det väldigt viktigt med 

hierarkin. Nere på plutonsnivå, fänrik, löjtnant och kapten, då är det inte lika mycket. Utan där är 

man mer ett sammansvetsat team som ska lösa en uppgift. Annars tycker jag att det är 

hm…rövslickeri…ovanför…kan jag tycka. Folk är rädda om sin karriär. Rädda för att säga fel 

saker till chefen. Rädda att säga…och det tycker jag är skittråkigt för det är inte utvecklande.” 

 

Vad gäller dikotomi finns väldigt många exempel att hämta från materialet. Och något många 

av kvinnorna har betonat är de reaktioner som de möts av från omgivningen, både ”civil” och 

militär omgivning, när de berättar vilket yrke de har. De möts av starka reaktioner på att de är 

officerare och kvinnor. En kvinna säger så här: 

 
“Jag tror aldrig det är nån som har som jag har upplevt som har reagerat negativt på det i alla fall 

utan det är många som sådära…jamen gud vad häftigt! och man bara nä, men vadå det är inte alls 

häftigt. Det är bara ett jobb. En utbildning som vilken annan. Ett jobb men det är…det är många 

som är…men vadå? Vad är det som är så häftigt? Jamen du är ju tjej! Nä men det är inte häftigt för 

det. Jag gör ju inget mer än vad grabbarna gör, jag gör ju samma sak. Dom är ju lika häftig som 

jag i så fall.” 

 

 Detta kan tolkas som ett uttryck för dikotomi och  särskiljning. Reaktionen, även då den kan 

vara positivt menad, visar att kvinnorna bryter mot det normala i och med att de har ett yrke 

som betraktas som manligt. 

 

Ytterligare ett exempel på dikotomi inom organisationen är hämtat från när en kvinna berättar 

om när kvinnliga värnpliktiga rycker in i lumpen: 

 
”Är man bara två som rycker in, tyvärr så är det fortfarande så att är man två som rycker in så 

förmodas man, anta man, bara för att man är två tjejer så antas man, ska man umgås med varandra. 

Du Anna och Fia, ni kan vara och leka där borta. Det är inte per automatik som man säger Anders 

och Fia, ni kan leka. På nåt sätt pussar man ihop de här två tjejerna då.” 

 

Att vara kvinna och arbeta som officer  
Det kan konstateras att samtliga kvinnor har mycket positivt att säga om sitt arbete, och de 

verkar alla vara nöjda med sitt yrkesval. Det är kvinnor som är mycket medvetna om den 

kultur som råder inom Försvarsmakten och de är också vana vid att tala om den. Många av 

informanterna har dock uttryckt att de känner att det fokuseras lite väl mycket på dem, till 
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exempel i form av olika undersökningar och liknande saker. Vissa informanter har även 

uttryckt irritation över detta fokus. En informant säger så här: 

 
”Nej, ja jag kan säga att alla dessa enkäter jag får i brevlådan dom åker i pappersåtervinningen 

utan att jag ens tittar på dom. Jag orkar inte med och fylla i dom där igen för att jag…det…asså det 

är varje år…det har ju varit lite modegrej på nåt sätt just det här att…leta upp…om man så säger 

minoritetsgrupper inom olika områden. Det är ju inte bara kvinnor inom försvaret eller inom 

polisen utan det har ju varit homosexuella och allt möjligt asså. Så att det, det har ju varit lite mode 

i det. Och så ska man undersöka och ta reda på och…hur mycket man blir kränkt eller inte 

och…Och just det kan jag tycka att jag är lite less på det det är jag. (lång tystnad) För det, ja vadå? 

Man gör en undersökning, och sen då? Vad händer sen? Det händer ju ändå ingenting. Det är ju 

ingen skillnad efteråt. (tystnad) Det är ju fortfarande samma problem som kvarstår.” 

 

Samma informant fortsätter: 

 
”Och det är, jag kan säga den senaste enkäten jag fick den fick jag nu här i våras och den satt jag 

faktiskt och bläddrade igenom. Och det fanns inte en enda frågeställning där man kunde svarat nej 

jag har inte blivit kränkt. Utan det var bara graden av kränkning man kunde besvara och det…jag 

vänder mig emot det just bara av den anledningen också. Man måste ju tänka på hur man 

formulerar frågorna. ” 

 

Den ovan nämda frustration kan betraktas ur flera aspekter. Det finns en klar irritation över att 

förändringar inte sker snabbare inom organisationen. Denna irritation  kan också ses 

tillsammans med hur en del av kvinnorna ser på den dikotomi som finns beskriven i förra 

avsnittet, det vill säga de reaktioner som kommer från omgivningen när de berättar att de är 

officerare. Irritationen över att ständigt sättas i fokus och skiljas från majoriteten av 

arbetskollegorna kan tolkas som yttryck för temat tillhöra, en irritation över att inte få tillhöra 

organisationen på samma villkor som alla andra. Det kan tolkas som en vilja att vara som alla 

andra men det går i praktiken inte när de får extra uppmärksamhet. Ytterligare en aspekt av 

temat tillhöra ger en av informanterna när hon pratar om hur det grova språk som finns i 

organisationen kan påverka kvinnor och varför det inte alltid är så lätt för kvinnliga 

värnpliktiga att ”säga ifrån” när det används kränkande språk: 
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”Istället för att så att säga, anamma det nya, tänket som finns i försvarsmakten. Det ska ju vara 

öppet för alla. Alla ska känna sig välkomna. Men som tjej känner man sig inte välkommen om 

man får en sån där grej åtskriken före övningen. Även om jag kan tänka mig att en värnpliktig tjej 

kan tycka som att…rycka på axlarna…för att man vill som inte vara annan än gruppen 

heller…Man vill ju vara i den här gruppen, då ska man inte hålla på och…hallå fänriken…och 

sådär får du inte säga…Det kommer ju en tjej aldrig säga. Det vågar man inte när man är 

fän…eller värnpliktig tjej…(...) Man vill vara i den homogena grupp man är i för där trivs man 

bra. Det är ju så.” 

 

Det hon säger om det grova språket kan också ses som ett exempel på hur 

organisationskulturen inom Försvarsmakten kan se ut. Organisationskultur är något nästan 

alla informanter ger uttryck för i sina berättelser och man talar om kulturen som manlig. En 

informant säger så här när hon svarar på vad som är positivt med sitt arbete: 

 
”Det väldigt intressant att få inblick i den manliga världen och se hur de tänker och tycker. Och de 

är människor de med! På min arbetsplats är alla väldigt mån om sina barn och sin familj och de är 

bra familjefäder allihop.” 

 

En annan säger så här när hon svarar på om det finns speciella fördelar med att vara kvinna 

och officer: 

 
”Det kan väl vara att det är bra med en tjej i arbetsgruppen har manliga kollegor sagt. Så slipper de 

grovt och tufft snack och sådant.” 

 

Detta citat, visar också på en medvetenhet som finns hos kvinnorna om det grova och hårda 

språk som används i organisationen. Något anmärkningsvärt är att många av de övriga citat 

som används i uppsatsen visar att även kvinnorna använder sig av ett ganska grovt och hårt 

språk. Det skiljer sig åt mellan de olika informanterna men en del av dem använder till 

exempel ofta svordomar och grova uttryck. I övrigt kan det konstateras att gemensamt för alla 

informanter är att de uttrycker sig på ett rakt och direkt sätt. De är koncisa, använder ofta 

korta meningar och undviker i stor mån småord som väl, ju, och kanske. När det gäller 

kroppsspråket finns egentligen ingen gemensamt för informanterna. En del är mycket yviga i 

sitt sätt att använda kroppen och rösten som uttrycksmedel, pekar, gestikulerar och använder 

olika röstlägen för att understryka det de säger. Andra är mer blygsamma. 
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Det finns även ett flertal exempel på där informanterna berättar saker som kan tolkas med 

hjälp av för temana interaktionsformen och regler. Exempel som visar hur man agerar mot 

varandra inom organisationen och hur man tillåts bete sig som kvinna och officer. En 

informant säger: 

 
”Men annars finns det ganska mycket nackdelar, man kan ju som…jag blir ju så jävla trött på det 

hära....fortfarande (betonat) är det såhära manligt och kvinnligt. Det finns ju fortfarande det 

hära…tjafset. Asså jag känner att som tjej kan man inte bete sin hur som helst. Och beter man sig 

som en kille, då är det fel. Beter man sig för tjejigt, så är det också fel. För om jag säger samma 

sak som en kille har sagt precis innan fast jag hävdar en annan sak jamen då kan jag vara 

manhaftig och så där. Men men då tittar dom och jaha…ska hon säga så där? Jamen det är 

litegrann…fortfarande är det så där så man…jag blir så för…bannad. Och det är sånt där som har 

vuxit fram med åren, man blir…jag var mycket mycket mer tolerant när jag var yngre. När man 

som…ja..var med andra. Jag tolererade mycket mer hur folk uttryckte sig. Jag gör inte det längre. 

Nu kan jag bli förbannad, så men dra igen käften.” 

 

Detta citat kan också visa exempel på hur temana  kontroll och ömsesidig anpassning kan 

fungera. Det ger viss förståelse för hur individerna inom organisationen reglerar varandra. Det 

är inte formella regler, saker som står i något dokument någonstans, att man får inte göra si 

eller så utan det är informella regler som skapas och upprätthålls mellan individer. Det kan 

vara kommentarer, antydningar eller helt enkelt en blick, som citatet ovan säger.  

 

Ett annat citat som kan ge en bild av den organisationskultur som råder inom Försvarsmakten 

är när en av infomanterna berättar om när officerare använder grovt språk inför soldater.  Hon 

berättar att detta är något det har varit mycket skriverier om den senaste tiden: 

 
”Och jag kan inte förstå att dom här killarna och tjejerna som säger dom här sakerna, att dom 

fortfarande är kvar. Det där ska vara fullkomligt solklart, att säger man sådana där saker till 

soldaterna (petar med fingret i bordet), då är det adjö! Det ska inte ens på skoj, ”Men jag sa det 

med glimten i ögat”, ja, det ska inte ens sägas med glimten i ögat. (...) Är det sån mentalitet, vi 

kommer ju inte komma en meter mer på jämställdhetsskalan här då.” 

 

Hon fortsätter med att diskutera hur man ska kunna komma tillrätta med det här problemet: 
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”På nåt sätt måste det ju informeras att…det räcker ju inte bara som att fyra personer säger saker 

och ting utan det måste ju vara så att alla säger det. Och på nåt sätt måste det ju accepteras, och det 

är fortfarande så att tycker folk att jamen…jävla jämställdhetstjafs …och det kan jag tycka ibland 

också men asså…klarar man ut att vissa saker säger man inte, och gör man det då får man sparken. 

Ja, vad händer då då? Då är det ju ingen som vågar anmäla sin kompis om han säger nånting 

heller. Så att skita….det är som att…hur man än vänder sig så har man arslet bak liksom.” 

 

Även detta citat kan ses som ett exempel på temana interaktionsformen, regler,  kontroll och 

ömsesidig anpassnings funktion i praktiken. Det finns en outtalad regel om att man inte 

anmäler sina kompisar. Man är lojal mot sina arbetskamrater, och anpassar sig efter de 

informella regler som finns i organisationen. Detta kan även visas genom den kluvna 

inställning eller det avståndstagande som en del av informanterna visar till 

jämställdhetsarbete. De flesta är positivt inställda till detta arbete, de tycker att det är bra att 

man försöker utveckla organisationen, men de ser det inte som användbart för dem själva och 

de väljer att inte engagera sig:   

 
”Jag är inte engagerad, men tycker det är bra att det finns för de som behöver det.” 

 

Några av informanterna har uttryckt en viss vilja att engagera sig i jämställdhetsarbete, 

speciellt när man har pratat om det kvinnliga nätverk som finns på regementet. Det nätverk 

som finns är enligt informanterna inte så aktivt just nu. De berättar att det har funnits 

svårigheter med att finna någon som tar det administrativa ansvaret för nätverket, då det får 

ske utöver alla andra arbetsuppgifter. En informant säger så här: 

 
”Nej…och då blir det ju lite på ideell basis. Och ser man till fackligt arbete så, är man fackligt 

ansluten, eller det är väl alla men är man engagerad i fackstyrelsen så finns det ju en klausul som 

säger att man får avsätta ett visst antal timmar per vecka för fackligt arbete. Och jag kan inte förstå 

vad som är skillnaden. Egentligen. Men det gick inte att få med dem just när det gällde nätverket. 

(...) Och då. Där kan man väl känna att det vart lite motarbetat. Det har ju gått så bra i alla andra år 

har dom sagt och så att…då tyckte dom att då kunde man väl fortsätta…på samma sätt som 

tidigare men det blir ju en extra arbetsbelastning för den som tar på sig att vara den administrativt 

ansvariga.” 

 

De två sista temana i detta avsnitt handlar om synsätt på Försvarsmakten. Det finns kritiskt 

respektive neutralt synsätt. Båda typerna kan återfinnas i informanternas berättelser. Ibland 

kan de till och med finnas hos samma informant. Ett exempel på ett neutralt synsätt är när en 
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informant svarar på om hon tycker att alla har samma möjligheter inom Försvarsmakten 

oavsett kön: 

 
”Jag tror att det är så…(lång tystnad) Men jag kan inte säga att jag vet att det är så eller att jag vet 

att det är på nåt annat sätt…Jag bara tror att det är så. Att alla har samma möjligheter. Och det är 

väl kanske för att man är så jäkla, man är godtrogen och vill tro det bästa om alla så jag vill ju tro 

att visst fan behandlar dom oss lika väl som en, en manlig officer. Varför ska dom inte göra det?” 

 

En annan kvinna svarar så här på frågan om alla har samma möjligheter: 

 
”Nej det upplever jag inte….(lång tystnad)…Jag upplever att...sånna som är bekväma i systemet, 

som alltid säger ja och att…allting är bra, dom har bättre möjligheter att gå högre upp. Ta 

obekväma beslut eller att fatta obekväma saker det gör att man hamnar på en sämre position.” 

 

Hon tror däremot inte att det har med kön att göra utan att det mer har med personlighet och 

stil att göra.  

 

En återkommande sak i informanternas berättelser är att de verkar ha en kluven uppfattning. 

Flera av informanterna har å ena sidan mycket positivt att säga om sitt yrke, de är nöjda med 

Försvarsmakten som arbetsgivare och trivs i organisationen i stort. Men å andra sidan, eller i 

detaljer, är de mycket kritiska till Försvarsmakten eller hur Försvarsmakten agerar.  

 

Kvinnornas handlingsstrategier  
Mycket i kvinnornas berättelser kan tolkas som uttryck för temat handlingsutrymme. Det  

finns mycket i det kvinnorna berättar som handlar om vilket svängrum de upplever sig ha 

inom organisationen, och vilka gränser och möjligheter som de upplever att de har. Det finns 

ett flertal exempel ur materialet, och ett av dem handlar om möjligheten att kunna tala fritt 

och uttrycka sin åsikt i inför överordnade: 
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”Ja..man får ju inte (småskratt)…man får ju mothugg. Det är ju så. Då får man dåliga betyg till 

exempel eller andra saker. Och det känns lite tråkigt för att ibland…jag kan tänka mig att på ett 

företag vill man inte bara ha ja-sägare. För det är inte utvecklande för ett företag, om alla bara 

alltid håller med chefen och nickar. Utan ibland måste man se saker utifrån andra vinklar. 

Och…det är inte så att chefen ska behöva bestämma vilka vinklar man ska se ifrån utan det måste 

få komma underifrån i arbetsgruppen och arbetslaget. Där ska man tillåtas att…vädra sina åsikter. 

Tills ett visst beslut är taget. Sen, då måste man vara lojal mot det beslut som är taget, det är 

självklart. Men fram till dess att man lägger på locket då måste man kunna få vädra sina åsikter 

och sådära. Det tycker jag…det har jag inte känt att jag har kunnat de senaste åren, fullt ut kunnat 

göra. Och det kan jag tycka…om det beror på att jag är tjej eller inte, det kan jag inte svara på, det 

kanske beror på att dom tycker att jag är dum i huvudet. En del då, det kan ju vara men. ” 

 

Detta exempel visar på att åtminstone denna informant upplever att handlingsutrymmet inom 

organisationen är begränsat. Det är inte fritt för alla att säga och tycka vad de vill. Citatet 

skulle också kunna ses som ett uttryck för handlingsstrategin den individuella strategin. Inte 

på det direkta viset att hon helt lägger skulden på sig själv, utan i reflektionen över att de 

överordnade kanske bara tycker att hon är dum i huvudet.  

 

Strategin strukturen är begränsande är inte svår att återfinna i kvinnornas berättelser. Den 

belyses gemom många av de saker som redan tagits upp. Men för att ytterligare förklara hur 

strukturen kan ses som begränsande för kvinnorna kan ännu ett till exempel tas upp. Ett 

återkommande ämne i intervjuerna har rört militär utrustning. I svenska Försvarsmakten 

utvecklas all utrustning inom myndigheten FMV (Försvarets materielverk). Informanterna har 

berättat att det ofta är problem med att få fram utrustning (kläder, skor, vapenkolvar) som 

passar kvinnor, eftersom de ofta behöver mindre storlekar än män. Det verkar inte som att 

informanterna upplever att problemet är att FMV inte tillhandahåller passande utrustning, 

utan problemet verkar ligga i att det tar väldigt lång tid att få fram utrustningen. En informant 

berättar att det kan ta upp till ett halvår att få fram en ny uniform, något som för andra bara är 

att gå till förrådet och hämta. Och när de gäller den uniform som är framtagen för gravida 

officerare säger en informant så här: 

 
”Uniformen finns ju i mammaklädsel men det tar ju två månader att få fram den. Ungarna hinner 

ju födas innan den kommer.” 

 

När det gäller den sista strategin kvinnor formerar en grupp kan också exempel hämtas från 

samtal kring utrustning och det informanterna har berättat om det kvinnliga nätverk som finns 
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på regementet. De har berättat att Kvinnligt nätverk är bra för att man där kan få hjälp av 

varandra (till exempel mellan truppslagen) med att få tag på utrustning eller kontakter som 

kan förmedla utrustning. En informant säger så här om kvinnligt nätverk: 

 
”Men vi brukar försöka sammankallas en gång per år i alla fall och se om det är nåt hjul som har 

behövts uppfinnts igen till exempel. För ibland är det sådär att…det faller i glömska saker och 

ting. Som exempelvis små kängor.” 

 

Bara Kvinnligt nätverk i sig kan ses som ett exempel på strategin kvinnor formerar en grupp. 

Det blir ett forum där man kan träffas och dela med sig av sina erfarenheter och ta del av 

andras. 

 

Utöver de strategier som funnits med som analysteman kan ytterligare handlingsstrategier 

återfinnas i materialet. En sätt att handskas med situationen tycks vara att ta till det författaren 

har valt att kalla den blundande strategin. Att man är medveten om problematiken men väljer 

att för egen del att inte bry sig om det. Man tycker att det är bra att någon gör någonting åt det 

för ”de andra”, de som behöver det. Ett exempel på detta kan hämtas från när en informant 

berättar om sin inställning till jämställdhetsarbete (beskrivet på sidan 39). Hon ställer sig i 

princip positiv till jämställdhetsarbete men väljer själv att inte engagera sig. 

Jämställdhetsbrister ser man som något som bara drabbar andra, trots att saker i den egna 

berättelsen visar på det motsatta. Man ger konkreta exempel på vad man upplever som 

problem i sin egen verklighet  

 

Ytterligare en strategi verkar vara det författaren kallar den blinda strategin. Exempel på 

denna strategi är svårt att ge, då det är inte är någon medveten strategi från kvinnornas sida. 

Det kan också vara svårt att skilja på denna strategi och den blundande strategin. Men 

skillnaden mellan dem verkar vara att när man använder sig av den blundande strategin finns 

det saker i kvinnornas berättelser som indikerar att de har negativa upplevelser. I berättelserna 

från de som tillämpar Den blinda strategin finns också sådana exempel, men den upplevelse 

kvinnorna har av situationerna är inte negativ. Exemplen ges med känslan av att det är 

”normalt”.   
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DISKUSSION 
 

Resultatet 
Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka hur det upplevs att vara kvinna inom 

officersyrket i Norrbotten. Att ta reda på om kvinnliga officerare upplever att deras 

handlingsutrymme och handlingsmöjligheter påverkas av att de är kvinnor och i så fall hur de 

handskas med detta.  

 

De frågor studien söker svar på är: Hur upplevs det att vara kvinna och officer i Norrbotten?, 

Upplever kvinnliga officerare att deras handlingsmöjligheter påverkas av att de är kvinnor och 

i så fall hur? och slutligen Utvecklar kvinnliga officerare handlingsstrategier? 

 

Den metod som har använts i studien, kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som bearbetats 

med hjälp av teoribaserad tematisk anlys, har fungerat bra och har gett ett resultat som på ett 

tillfredsställande sätt belyser frågeställningarna. Jag upplever metoden som lämplig för en 

uppsats av denna form. Det har emellertid funnits gånger då jag tvekat över om det inte hade 

funnits något bättre sätt att gå till väga på, då det till exempel fanns vissa svårigheter med att 

få informanter att ställa upp. Jag var orolig för att det skulle påverka resultatet negativt om jag 

var för påstridig i att få folk att medverka. Ett alternativ skulle kunna ha varit att skicka ut 

enkäter. Det hade kanske garanterat att ingen av infomanterna ställde upp mot sin vilja, men 

det djup som eftersträvades hade då inte kunnat nås. Risken finns att svarsfrekvenen hade 

blivit mycket låg, då det i intervjuerna har framkommit att infomanterna är hårt ansatta av 

enkäter från olika håll.   

 

Jag tycker att uppsatsen, med stöd av de centrala begrepp som använts, till stor del har gett 

svar på frågeställningarna. De centrala begreppen är: handlingsutrymme, anpassningstrategier, 

organisationskultur, genus och professionalism. Resultatet kan ge en förståelse av hur det 

upplevs att vara kvinna och officer i Norrbotten och hur kvinnorna upplever sina 

handlingsmöjligheter inom Försvarsmakten. Handlingsstrategier som kvinnorna använder för 

att handskas med sin arbetssituation kan också urskiljas i resultatet.  
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Organisationen 

Försvarsmakten är, som tidigare beskrivits i uppsatsen, en organisation som präglas av en 

starkt manlig kultur. Detta påverkar de kvinnor som finns i organisationen. Citatet nedan 

beskriver en del av hur det kan kännas att vara kvinna och officer: 

 
”Hur man än vänder sig har man arslet bak.” 

 

Detta citat som också är titeln på min uppsats är hämtat från en situation när en informant 

talar om användande av grovt språk inför soldater, och hur man ska komma tillrätta med detta 

(se sidan 38). Jag tycker citatet är mycket träffsäkert i den situation som informanten talar om, 

men jag tycker även att det innefattar mer ändå. Det denna informant säger ser jag som ett 

uttryck för ett missnöje med organisationen som jag återfinner hos många av informanterna 

och det förklarar en del av hur det upplevs att vara kvinna och officer i Norrbotten. Jag 

uppfattar inte detta missnöje som att man är missnöjd men det dagliga arbetet på något vis, 

utan tvärtom verkar man i stor utsträckning trivas mycket bra på sitt jobb och upplever att det 

råder god stämning bland arbetskamraterna och man är nöjd med sina arbetsuppgifter. 

Missnöjet verkar i ställe vara riktat mot andra saker. Något man verkar vara missnöjd med är 

de uttryck för standardisering som finns inom organisationen. Till exempel har flera 

informanter utryckt missnöje över de betygssystem som tillämpas. Det som sägs är att det inte 

är tillåtet att uttrycka sin mening fritt inom organisationen. Detta visar på en tydlig 

standardisering av såväl arbetet, resultatet, som kompetensen inom organisationen. Det som 

sägs om betygssystemen tyder också på en stark hierarki inom organisationen. Man kan inte 

tala fritt inför de överordnade.  

 

Det uttrycks även i övrigt missnöje med de uttryck för Genussystemets två principer hierarki 

och dikotomi som finns inom organisationen. Av det som sägs om hierarki inom 

organisationen kan man dra slutsatsen att det är en stark hierarki, som alla är mycket väl 

medvetna om. Det framgår även att det är en mycket tydligt uppdelad hierarki. Det finns 

plutonsnivå (fänrik, löjtnant, kapten) och så finns det över plutonsnivå. När det gäller 

dikotomin, eller isärhållningen i organisationen, kan det konstateras att kvinnor är en grupp 

som på ett tydligt sätt skiljs ut som minoritet. Det är också nämnvärt att många av 

informanterna motsätter sig detta. En förklaring till detta kan vara att man inte önskar urskilja 

sig från mängden. Man vill vara i organisationen på samma villkor som alla andra (männen). 
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Handlingsutrymme 

Med denna organisationsbeskrivning som bakgrund kan man förstå att kvinnornas 

handlingsutrymme inom organisationen i viss mån är begränsat.  

 

Jag tycker emellertid att det är väldigt svårt att säga något säkert när man talar om kvinnors 

handlingsmöjligheter i Försvarsmakten och huruvida de påverkas av den manliga 

organisationskulturen eller inte. Jag menar att de påverkas, men hur kvinnornas egen 

upplevelse av detta är har varit svårt att avgöra. Uppfattningen skiljer sig också åt mellan 

informanterna. Det direkta svaret från många är att de inte tycker att möjligheterna påverkas 

av vilket kön man har. De ger däremot uttryck för att alla inte har lika möjligheter att handla 

inom organisationen, men de menar att det har mer med personlighet än kön att göra. Indirekt 

finns dock mycket som tyder på att kön har betydelse för möjligheten att kunna handla. Ett 

exempel på detta ger en informant när hon talar om hur man får bete sig och tala som kvinna 

och officer.  

 
”Men annars finns det ganska mycket nackdelar, man kan ju som…jag blir ju så jävla trött på det 

hära....fortfarande (betonat) är det såhära manligt och kvinnligt. Det finns ju fortfarande det 

hära…tjafset. Asså jag känner att som tjej kan man inte bete sin hur som hellst. Och beter man sig 

som en kille, då är det fel. Beter man sig för tjejigt, så är det också fel. För om jag säger samma 

sak som en kille har sagt precis innan fast jag hävdar en annan sak jamen då kan jag vara 

manhaftig och så där. Men men då tittar dom och jaha…ska hon säga så där? Jamen det är 

litegrann…fortfarande är det så där så man…jag blir så för…bannad. Och det är sånt där som har 

vuxit fram med åren, man blir…jag var mycket mycket mer tolerant när jag var yngre. När man 

som…ja..var med andra. Jag tolererade mycket mer hur folk uttryckte sig. Jag gör inte det längre. 

Nu kan jag bli förbannad, så men dra igen käften.” 

 

Detta visar ett tydligt exempel på hur kön kan påverka handlingsutrymmet inom 

organistionen. Citatet visar också ett exempel på hur kulturen inom organisationen påverkar 

handlingsutrymmet för individerna i den. Det är inom organisationen som kontroll och 

ömsesidig anpassning sker. Det är genom den dagliga interaktionen med arbetskamraterna 

som man lär sig alla tysta regler för hur man får och bör bete sig.  Som tidigare nämnts råder 

det ingen tvekan om att det finns en manlig organisationskultur inom Försvarsmakten. 

Kvinnorna är väl medvetna om detta förhållande men tycks ändå i stor utsträckning anpassa 

sig till den. Detta tror jag inte att de är medvetna om. Man kan till exempel se det i deras 

språkbruk. Trots att de påpekar att språkbruket inom Försvarsmakten är grovt tycks de själva i 

 47



relativt stor utsträckning ha anammat det. Detta var inget jag lade märke till inledningsvis, 

utan det var något som växte fram under läsningen av de utskrivna intervjuerna.  

 

Handlingsstrategier 

Hur lyckas då kvinnorna hantera detta begränsade utrymme i denna manliga 

organisationskultur?  

 

Det verkar som om kvinnorna har ett antal olika sätt att hantera sin situation. De tar till olika 

strategier. De handlingsstrategier som fanns med som teman, den individuella strategin, 

strukturen är begränsande och kvinnor formerar en grupp kan alla på något vis återfinnas i 

materialet. En intressant iaktagelse kring strategin Kvinnor formerar en grupp är att det i 

denna organisation inte bara verkar vara kvinnorna själva som är initiativtagare till att 

gruppera sig. Initiativet till att kvinnor bildar ”grupper” verkar lika mycket komma från de 

andra (männen) i organisationen. Detta visar bland annat citatet där informanten talar om att 

Anna och Fia kan leka ihop på sidan 37. Kvinnorna formerar inte bara en grupp (ex. Kvinnligt 

nätverk), de formeras också till en grupp. Det jag finner ännu mer intressant än att dessa tre 

strategier återfinns i materialet är att ytterligare två handlingsstrategier kan utläsas ur 

resultatet. Jag har kallat dem Den blundande strategi och Den blinda strategi. 

    

Den blundande och den blinda strategin är ganska lika varandra. De skulle kunna kunna vara 

uttryck för två olika förhållningssätt till en och samma situation. Det kan vara så att man 

ibland inte bryr sig om eller engagerar sig medan man andra gånger är helt omedveten. De 

kvinnliga officerarnas situation i egenskap av minoritetsgrupp tycks för dem ibland bli alltför 

krävande, så utvägen blir att de tar till en av dessa handlingsstrategier som kan liknas vid 

försvarsmekanismer. Jag ser inte detta agerande som ett medvetet val från kvinnornas sida 

utan mer som en omedveten strategi eller mekanism för att kunna fungera i organisationen. 

Dessa handlingsstrategier skulle kunna beskrivas utifrån det Göran Ahrne skriver om 

människor och organisationer. Strategierna skulle då kunna betraktas mer som organisatoriskt 

än individuellt handlande (jämför med den organisatoriska kentauren på sidan 20). Om man 

utgår från Ahrnes idéer om människor och organisationer är det kanske inte så konstigt att det 

är svårt för kvinnor att passa in i Försvarsmakten som organisation, som ju är starkt manligt 

präglad.  
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Reflektioner 
En reflektion jag har haft kring kvinnor i Försvarsmakten efter att ha genomfört denna studie 

är att kvinnornas upplevelser av begränsat handlingsutrymme och missnöje inte nödvändigtvis 

har med kön att göra. Det finns faktiskt ingen som direkt har uttalat detta. Det skulle kräva 

närmare forskning för att till fullo ta reda på hur det ligger till. Kanske är det så att 

upplevelserna beror på organisationskulturen i sig och att männen inom Försvarsmakten 

upplever samma sak. Det finns en risk i att dra slutsatser innan man har hela bilden klar för 

sig. Och denna uppsats syfte är inte att dra jämförande slutsatser, utan bara se till det som är. 

Det är som sagt ganska svårt att säga något definitivt om hur kvinnorna uppfattar sitt 

handlingsutrymme inom organisationen. Men det kan konstateras att detta är något de i alla 

fall förhåller sig till. Det finns en jämställdhetsproblematik inom Försvarsmakten som 

organisation, och detta är kvinnorna väl medvetna om och de tvingas ständigt förhålla sig till 

det. För att handskas med detta menar jag att man utvecklar olika handlingsstrategier.  

 

Anmärkningsvärt är att det faktiskt inte finns något som informanterna har sagt som kan 

tolkas som att de är speciellt besvärade av sexuella trakasserier eller dylikt. Med det inte sagt 

att problematiken inte finns. Men inget i studien tyder på detta. En av informanterna säger 

tvärtom att hon till och med upplever sig ha blivit mer trakasserad på krogen än på jobbet. 

Många av informanterna är också väldigt trötta på att ständigt sättas i fokus, och då speciellt 

för studier om sexuella trakasserier. Det finns ett tydligt missnöje med att man som kvinna 

och officer antas vara trakasserad. Med denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att 

kvinnorna är trötta på att bli studerade och att de känner en frustration över att det inte 

”händer” något. Man upplever att det genomförs mycket studier som bevisar att det finns 

missförhållanden inom Försvarsmakten som organisation, men det sker ingen förändring. 

Kanske behövs det ytterligare forskning om varför dessa förhållanden kvarstår och kanske 

skulle problemet med fördel kunna angripas ur ett annat perspektiv (till exempel ur ett 

integrationsperspektiv)? 

 

Något jag reflekterat mycket över under arbetets gång är vad det kan finnas för orsaker till att 

kvinnor inte har fått en naturlig plats inom Försvarsmaken som organisation. Det har ju trots 

allt gått över 20 år sedan de fick tillträde till officersyrket. Och jag tror egentligen att detta är 

grunden till mycket av den irritation som informanterna ger uttryck för. Man vill vara en del 

av gruppen, varken eller mindre, och ha samma villkor som alla. Om man ser på 
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problematiken på detta sätt behöver situationen nödvändigtvis inte ha med enbart kön att göra. 

Missförstå mig inte, jag tror att det genussystem som genomsyrar samhället i övrigt även finns 

inom Försvarsmakten, detta är även något som understryks i resultatet. Det hela har kanske 

ännu mer med organisationskulturen inom Försvarsmakten att göra. Möjligheten finns att 

männen inom Försvarsmakten har samma upplevelser som kvinnorna. Jag ser en tydlig risk i 

att dra slutsatser utan att ha hela bilden klar för sig. Som jag ser det tyder de upplevelser 

kvinnorna i studien har gett uttryck för förmodligen mer på en bristande integrering än en ren 

jämställhetsproblematik. Exempel på att integration är komplicerat är inte svårt att hitta i 

andra sammanhang, till exempel integrering av invandrare eller andra minoritetsgrupper.   

 

Vidare forskning 
Uppsatsarbetet har gett många uppslag till vidare forskning och ett av dem är det som nämns 

ovan. Det skulle även vara intressant att studera en organisation där könsfördelningen är 

omkastad jämfört med Försvarsmakten, till exempel omsorgen där kvinnor dominerar, för att 

kunna göra en jämförelse. Det skulle också vara intressant att intervjua män inom 

Försvarsmakten för att se om de delar kvinnornas upplevelser. Ytterligare något som jag tror 

skulle ge djupare förståelse i ämnet skulle vara att få tala med de kvinnor och män som som 

efter att ha arbetat som officerare inom Försvarsmakten valt att gå andra vägar. 

 

Jag tycker att det finns många intressanta utgångspunkter för vidare forskning i kvinnornas 

berättelse, och mycket av det är saker som jag aldrig inte ens tänkt på tidigare. Men det som 

jag finner som kanske mest anmärkningsvärt är den ovilja att sättas i fokus och skiljas ut från 

de andra i organisationen som kvinnorna visar. Det skulle kunna bero på att de är trötta på att 

ständigt vara utsatta för olika undersökningar och studier. Men jag tror det ligger mer i det än 

så och jag tycker att det skulle vara intressant att undersöka detta fenomen utifrån ett mer 

psykologiskt eller socialpsykologiskt perspektiv.  
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BILAGOR  
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Bakgrund. 

Berätta lite om dig själv. Ex. 

Hur gammal är du? 

Var kommer du ifrån? 

Vad arbetade dina föräldrar med? 

Hur ser din familj ut nu? 

Vad har du för fritidsintressen? 

 

Vägen in i det militära. 

Hur kom det sig att du bestämde dig för att göra lumpen? 

När bestämde du dig för att bli officer? 

Varför valde du att bli officer? 

Berätta lite om utbildningsvägen till officersyrket? 

 

Väl inne i officersyrket. 

Vad är positivt med att vara officer? 

Vad är negativt med att vara officer? 

Finns det några speciella fördelar med att vara kvinna och officer? 

Finns det några speciella nackdelar med att vara kvinna och officer? 

När tänker du på att du är kvinna? (När avviker…) 

 

Om jämställdhet inom officersyrket 

Upplever du att alla har samma möjligheter på ditt jobb, oavsett kön? 

Vilka jämställdhetsåtgärder är du medveten om som genomförs på ditt arbete? 

Tycker du att man borde göra mer? 

Vad tycker du om kvinnligt nätverk? 

Är du engagerad i kvinnligt nätverk? 
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