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Abstrakt 

 

Kampen för ett jämställt samhälle vad gäller lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter 

oavsett vad, har länge förts världen över. Utvecklingen som skett på samhällets olika 

plattformar förklaras ha gått långsamt samtidigt som den är ett faktum. Kampen förs både på 

det privata såväl som det offentliga planet, med arbetsgivaren som ett exempel. En 

omdiskuterad arbetsgivare i diskussionen om jämställdhet är den svenska Försvarsmakten 

som också är en statlig myndighet. Arbetsgivaren förklarar sig ha ’hoppat på tåget’ vad gäller 

jämställdhetsarbetet, men med vetskapen om att den än idag, är en i hög grad mansdominerad 

arbetsplats så är det av väsentlighet att undersöka vilka verkliga ambitioner myndigheten har, 

vad man har gjort för att implementera detta samt vilka utmaningar som ligger framför 

myndigheten i frågan om jämställdhet. En kvalitativ fallstudie utav det offentliga material 

som finns att tillgå gällande Försvarsmaktens jämställdhetsarbete samt kompletterande 

samtalsintervjuer med anställda i organisationen, visar på ett ambitiöst utvecklingsarbete och 

en hög vilja till att verka som jämställd och attraktiv arbetsgivare för samtliga av samhällets 

medlemmar. Indikationer tyder på att utmaningarna organisationen har att möta innebär ett 

påverkansarbete utanför myndighetens egna murar.  
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1. Inledning 

En samhällsaktör som krav om jämställdhet stigande utmanas på är Försvarsmakten som 

arbetsgivare. Lika anställningsvillkor, lön baserad på erfarenhet och kompetens istället för 

kön, såväl som samma möjligheter till vidareutveckling är ständigt kritiserade områden när 

det kommer till jämställdhet på arbetsplatsen. Vissa arbetsgivare har kommit längre och andra 

går det mer långsamt för vad gäller en jämställd arbetsplats. En som är omdiskuterad generellt 

vad gäller jämställdhet är den svenska Försvarsmakten som innehar en hög majoritet av 

antalet män i verksamheten. Försvarsmakten är namnet på den statliga myndighet som utgörs 

av armén, marinen, flygvapnet och med en operativ ledning. Den högst ledande chefen 

benämns överbefälhavare och organisationens territorium består av fyra militära distrikt 

(Petersson 2007, 161). När man talar om det civila försvaret så finns det centrala myndigheter 

som ansvarar för ledning, samordning, försörjning, befolkningsskydd och krisberedskap som 

exempel. 

 

Kampen för ett jämställt samhälle har förts under många förts världen över. En kamp för lika 

förutsättningar och lika villkor i livet oberoende av ditt kön. Framfarten av sociala rörelser 

som driver denna kamp har under det senaste decenniet kanske varit mer omfattande såväl 

som omdiskuterade än någonsin tidigare. Nya förväntningar, nya åtgärder och nya krav ställs 

på samtliga aktörer som utgör det samhälle vi lever i. Utvecklingen är ett faktum. 

Försvarsmakten, som sedan länge är en etablerad organisation, genomgår konstant ett 

förändringsarbete. Förändringarna utgörs av ekonomiska nedskärningar såväl som utvecklad 

verksamhetsinriktning. Det moderna förändringsarbete som sker innebär också krav om ökad 

jämställdhet i verksamheten. Antalet kvinnor i organisationen måste blir fler. I Sverige har 

kvinnor haft tillträde till officersyrket sedan år 1980. Det är 36 år sedan i skrivande stund. 

Inledningsvis så var enbart specifika delar av yrket öppet för kvinnor men sedan år 1989 så är 

alla de tidigare formella restriktionerna borttagna (Pettersson och Person 2005, 29). 26 år 

senare när året är 2015 så visar statistik på hur 15 % av de som rekryterats för den 

grundläggande militära utbildningen, som krävs för att påbörja en karriär inom 

Försvarsmakten, är kvinnor (Gärdqvist 2015, 28). Antalet nyrekryterade kvinnor i en bransch 

där antalet män är avsevärt många fler, uppnår alltså inte ens till en femtedel av den totala 

andelen. Ur den aspekten är Försvarsmakten otvivelaktigt en icke jämställd arbetsgivare. Men 

jämställdhet syftar inte enbart till siffror.  
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Precis som många andra statliga myndigheter, såväl som övriga verksamheter, vill 

Försvarsmakten verka som en attraktiv arbetsgivare i syfte att såväl upprätthålla som att öka 

antalet anställda i verksamheten. Att Sverige dessutom leds av en feministisk regering innebär 

vissa krav om ett genomsyrande jämställdhetsperspektiv i verksamheten, såväl som avgörande 

svensk lagstiftning (Regeringskansliet 2016). Detta har lett till en utveckling av ett 

jämställdhetsperspektiv inom organisationen, men med det låga antalet verksamma kvinnor 

kan man anta att verksamheten i sig inte nödvändigtvis heller är fullt anpassad för bästa 

förutsättningar vad gäller kvinnorna inom arbetsplatsen. Allt från antagningskrav, praktisk 

utrustning och attityder inom arbetsmiljön som exempel. Så hur ser det egentligen ut? Kan 

Försvarsmakten beskrivas som en jämställd arbetsgivare eller verkar de bara utåt som den 

duktiga lagspelare de borde? 
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2. Syfte och frågeställning 

Detta forskningsarbete syftar till att undersöka Försvarsmaktens jämställdhetsarbete. Målet är 

att beskriva verkligheten vad gäller den svenska försvarsmakten som jämställt fungerande 

arbetsgivare för att slå hål på eventuella fördomar och bidra med kunskap om den formellt 

välpolerade statliga myndigheten. För att uppnå målet med studien så syftar jag till att besvara 

följande frågeställningar: 

- Vilken är Försvarsmaktens officiella ambition (alt. mål) när det gäller att verka som en 

jämställd arbetsgivare? 

- Vilka åtgärder har genomförts respektive inte genomförts för att uppnå 

jämställdhetsmålet? 

- Vilka utmaningar har Försvarsmakten framför sig vad gäller jämställdhetsarbetet? 

 

Den inledande frågeställningen vill ha svar om officiella mål, ambitioner och allmänna 

önskemål som Försvarsmaktens erlagt vad gäller ett jämställdhetsarbete. Inriktningar kan vara 

rekrytering, löner och arbetsklimatet men med det huvudsakliga målet att vara en jämställd 

arbetsgivare. Frågeställning nummer två undersöker utifrån givna mål och ambitioner vilka 

praktiska åtgärder man vidtagit för att nå sitt uttalade mål. Frågeställningen bjuder även in till 

en förklaring om vilka åtgärder som inte vidtagits trots ambitionen om något annat. Den 

avslutande frågeställningen utgår från ett något mindre sakligt perspektiv där analysen syftar 

till att påvisa vilka utmaningar och eventuella svårigheter som ligger framför organisationen i 

frågan om att uppnå jämställdhet. Det kan vara internt såväl som externt påverkansarbete som 

exempel.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I och med forskningsstudiens syfte att se till om Försvarsmakten lever som man lär vad gäller 

en eventuell ambition om att vara en jämställd arbetsplats, så är valet av teoretisk 

utgångspunkt väsentlig. Inför studien hypotiserar jag som forskare att Försvarsmakten 

bedriver en jämställd verksamhet, vilket möjliggör jämställdhet som ett teoretiskt perspektiv 

även när jag undersöker vilka aktiva åtgärder enheten åtagit sig eller inte. För att kunna 

besvara frågeställningen om vilka eventuella utmaningar organisationen har framför sig, så 

kommer jag att utgå från feminism. Feminism som teori belyser ytterligare genusperspektivet 

och syftar till att genom en teori om hur bedrivandet av en viss politik resulterar i ett visst 

utfall. Genom dessa utgångspunkter teoretiserar jag om vad som krävs för att bedriva en 

jämställd arbetsplats med fokus på organisationen.  

3.1 Definitionen av jämställdhet 

Jämställdhet beskrivs allmänt vara när män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det förutsätter en jämn fördelning av 

makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och samma 

förutsättningar i frågor om arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det 

handlar om lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga 

ambitioner, intressen och talanger såväl som delat ansvar för hem och barn med full frihet 

från könsrelaterat våld (Nationalencyklopedin 2016). 

Jämställdhet är ett brett definierat begrepp med ett oräkneligt antal underkategorier i och med 

möjligheten att beskriva jämställdhet på diverse antal områden. En allmän avgränsning som 

kan göras i ett tidigt stadie är att skilja åt kvantitativ jämställdhet från kvalitativ. Den 

kvantitativa jämställdheten fokuserar på en rättviseaspekt med exemplet om att vissa har lägre 

löner och sämre arbetsvillkor utan särskilda skäl, medan den kvalitativa jämställdheten har ett 

etablerat fokus på innehåll, regler och rutiner, organisation och maktförhållanden. Dessa 

menas som jämställda vara könsneutrala och ska inte präglas av tillskrivna könbestämda 

kvalifikationer och kompetenser. Den kvantitativa jämställdheten förklaras komma ”före i 

ledet” framför den kvalitativa. Förändras den till det bättre, så är förutsättningarna för 

förbättrad kvalitativ jämställdhet, även de goda (ibid.).  

I samband med denna avgränsning kan man göra ytterligare en som kan kopplas till de två 

nämnda underkategorierna. Det är den formella respektive den reella jämställdheten. Den 
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formella innebär, precis som det tituleras, formella eller också rättsliga hinder för 

jämställdhet. I Sverige förklaras denna typ av jämställdhet successivt ha uppnåtts genom 

bland annat särbeskattning och exemplet att alla yrken är öppna för båda könen. Den reella 

jämställdheten menas med verkligenheten. Båda könen, man som kvinna, ska ha lika villkor i 

realiteten. Denna del är ännu inte lika långt kommen i utvecklingsstadiet och pågår 

fortfarande. 

3.1.1 Jämställdhet kontra jämlikhet 

Jämställdhet bör inte förväxlas med begreppet jämlikhet. Som svenska regeringskansliet 

(2016) skriver så handlar jämställdhet om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha 

samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar, som nämnt, flera 

frågor med exempel som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet. 

Jämställdhet är närbesläktat med begreppet jämlikhet, men som förklarat så innehar 

jämställdhet ett fokus på förhållandet mellan könen, medan jämlikhet fokuserar på alla 

människors lika värde. Jämställdhet introducerades i slutet av 1960-talet för att skilja ut kön 

från begreppet jämlikhet och frågan har sedan successivt institutionaliserats. Detta har lett till 

framväxten av ett etablerat jämställdhetsfält (Wahl et al. 2011, 198).  

3.1.2 Jämställdhet i svensk lagstiftning 

Jämför vi med världens övriga länder, så har Sverige en lång historia vad gäller lagstiftning 

om jämställdhet. Den första lagstiftningen om jämställdhet i arbetslivet kom år 1978, för att 

regleras år 2009 i och med den nya diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen ersatte sju 

andra lagar. De andra sju lagarna utgjordes bland annat av jämställdhetslagen, lagen om 

åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning samt lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 

läggning (Wahl et al. 2011, 199). Ändamålet med lagen är huvudsakligen att motverka 

diskriminering och även genom andra sätt att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller etnisk tillhörighet som exempel. 

Diskrimineringslagen hävdar ett förbud för arbetsgivare att diskriminera arbetssökande, 

arbetstagande och studenter som exempel. Diskrimineringen i sig kan definieras i olika 

former. Det finns direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier samt sexuella 

trakasserier som innehar olika kriterium. Lagen innebär också ett krav om arbetsgivaren att 

utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, i fallet att en arbetstagare trakasserar en annan 
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arbetstagare. Det finns proaktiva (aktiva i förebyggande syfte) inslag som innebär att 

arbetsgivaren ska genomföra aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i 

arbetslivet, såväl som att särskilt motverka diskriminering (Wahl et al. 2011, 200). Sådana 

aktiva åtgärder lägger fokus på rekrytering, arbetsförhållanden och löner som exempel. Har 

arbetsgivaren minst 25 anställda så åligger dem ett krav om att upprätta en jämställdhetsplan 

samt handlingsplan för jämställda löner vart tredje år, vilket diskrimineringsombudsmannen 

övervakar efterlevnaden på.  

3.1.3 Jämställdhet i organisationen och på arbetsplatsen  

Genom olika studier har man kunna konstatera att och hur kön spelar roll i organisationer. 

Segregeringsprocesser som främst är till mäns fördel och där med till kvinnors nackdel är vad 

man kommit fram till med dessa studier. Det ska utifrån detta också konstateras att kvinnor 

och män inte heller är homogena grupper, utan kan vara missgynnade utifrån andra 

maktstrukturer (Wahl et al. 2011, 197) 

Det är för ett få antal människor okänt att jämställdhet under många, många år varit högst 

frånvarande vad gäller män och kvinnor på arbetsmarknaden. Mannen har under avsevärd 

längre tid varit en del av arbetsmarknaden, haft tillgång till bättre utvecklingsmöjligheter och 

inte allra främst erhållit de högre lönerna. Även om avsaknaden av jämställdhet kvinnor och 

män emellan varit långdragen så bör kvinnor och mäns historiska arbetssituation observeras 

med försiktighet på grund av statistiska felkällor. Källorna visar till exempel främst det 

betalda arbetet och det är där med åren av mäns arbete som är mer synligt. Det oavlönade 

arbetet finns sällan med i den allmänna statistiken (Nationalencyklopedin 2016). Den svenska 

arbetsmarknaden beskrivs fortfarande vara tudelad på så vis att ”kvinnoarbetsmarknaden” 

domineras av vård- och omsorgsyrken, medan mannens arbetsmarknad domineras av yrken 

inom bygg- och teknikbranschen. Den här könsuppdelade arbetsmarknaden karaktäriseras av 

tydliga skillnader kvinnor och män emellan vad gäller förmåner inom arbetet, 

karriärmöjligheter och lönenivåer såväl som status, levnadsvillkor och kreditvärdighet. Desto 

större könsintegration, desto mindre blir skillnaderna (ibid).  

Uppfattningar som förekommer i samhälle och organisation om jämställdhet- och även 

mångfaldsarbete är bland annat att ”det inte rör oss”, det är en generationsfråga, det är en 

icke-fråga och att det är omvänd diskriminering. Det finns också de uppfattningar som 

handlar om att hjälpa kvinnor eller invandrare, att det är ett sätt att tillvarata kompetens på 

såväl som för att öka kreativitet, kvalitét och för att omfördela makt (Wahl et al. 2011, 202). 
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Men, det är en kunskap om olika villkor människor emellan som ofta föder önskan om 

förändring. I samhället, politiken och i media är jämställdhet såväl som mångfald något som 

generellt representerar ett eftersträvansvärt tillstånd. Det finns dock även fenomen som 

representerar detta i arbetslivets olika organisationer. Det kan vara innehållet i utbildningar, 

verksamhetsmål eller ett ämne i formella eller informella samtal (Wahl et al. 2011, 197). 

Att bedriva en jämställd fungerande arbetsplats kan ses ur ett perspektiv om vanligt 

organisatoriskt förändringsarbete där man innehar kortsiktiga såväl som långsiktiga mål, vilka 

man syftar till att identifiera och implementera i verksamheten för att senare följa upp och 

utvärdera. När man ser till företag som är framgångsrika vad gäller arbetet med jämställdhet 

så är tydligt engagemang med stöd från ledningen vanligt förekommande. Såväl som att 

begreppet tas i beaktande vid rekrytering och befordran. Att arbetet målsätts, mäts och sedan 

följs upp, såväl som att det finns en incitamentsstruktur som belönar ett väl utfört beteende 

bland chefer och medarbetare är ytterligare faktorer som förklarat framgångsrikt 

jämställdhetsarbete inom organisationen. Att misslyckas för att lyckas utan att frågan avskrivs 

är något som kan få arbetsgivaren att komma långt vad gäller arbetet med jämställdhet på 

arbetsplatsen (Wahl et al. 2011, 204) 

Ansvaret vad gäller att bedriva en jämställdhetsplan inneligger oftast hos personalchefen, med 

personalavdelningen. Andra som ofta sitter med denna typ av arbete är ledningen, 

mellanchefer, strateger och handläggare, eldsjälar eller forskare och konsulter såväl som 

fackliga organisationer och andra nätverk. Det finns i många organisationer personer som 

operativt arbetar med frågan. Deras position förklaras i många fall vara utsatt och komplex på 

grund av ett eventuellt motstånd till arbetet. Det kan också vara svårt att avgöra huruvida den 

som arbetar med frågan faktiskt representerar ledningen i verksamheten eller om det är de 

marginaliserade grupperna bland anställda (Wahl et al. 2011, 205-206).  

3.1.4 Att etablera jämställdhetsarbete i organisationen 

Att använda sig av kartläggning som metod vad gäller denna typ av arbete lämpar sig i 

avsaknaden av systematiserad kunskap om vad kön spelar för roll i organisationen. 

Kartläggningen bidrar med både kvalitativ och kvantitativ kunskap så väl som info om den 

horisontella samt vertikala segregeringen. Den bidrar med fakta vad gäller löneskillnader, 

trakasserier samt arbets- och karriärvillkor. Kartläggningen tydliggör jämställdhetsarbetets 

alla områden. Personal, kunder, arbetsorganisation och arbetsklimat tillsammans med 

samhället är exempel på fyra olika teman där kartläggning av jämställdhetsarbetet är relevant 
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(Wahl et al. 2011, 208). Att vara klar till varför man bedriver den här typen av arbete och vad 

man syftar till att uppnå ska också kunna besvaras av kartläggningen. Det skapar 

förutsättningar för en tydlig vision eller också benämnt värdegrund.  

Rekryteringen är ytterligare en avgörande del vad gäller jämställdhetsarbetet då den har en 

uppenbar möjlighet till förändring av exemplet könsfördelning. För att bidra till jämställdhet 

genom rekryteringsprocessen så krävs ett tydligt utvecklingsarbete som består av en kritisk 

granskning. Allt syftar till att skapa strukturer och medvetenhet för att kunna skåda värdefull 

kompetens hos sökande, och att de inte ska sorteras bort på grund irrelevanta grunder, till 

exempel könstillhörighet (Wahl et al. 2011, 210). Kvotering, som fått ta emot en rad 

missuppfattningar, kan i vissa länder innebära att en andel reserveras för en speciell grupp, till 

exempel ett visst kön eller personer med annan etnicitet än svensk. Det innebär inte att man 

per automatik frångår krav om kompetens. Där detta inte är tillåtet eller där man valt att arbeta 

annorlunda så kan man verka för mål i det interna arbetet om att könsfördelningen i 

ledarutbildning som förslag ska avspegla könsfördelningen i organisationen som helhet. 

Positiv särbehandling innebär att vid rekrytering där de sökande har lika eller likartade meriter 

kan arbetsgivaren välja en person av underrepresenterat kön. I Sverige är det enbart tillåtet att 

göra det på kön. Kvotering är förbjudet (Wahl et al. 2011, 211). 

Vad gäller jämställda löner så ska man utvärdera dessa utefter lika arbete. Justeringar bör 

genomföras när löneskillnader som inte kan motiveras existerar. Föräldraledighet påstås i 

många fall vara en orsak till att det inte är fullt jämställt mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden, då kvinnorna fortfarande till större del är hemma i större utsträckning med 

barnen, bland annat för att inkomst bortfallet då blir det minsta (med förutsättningen att 

mannen i motsvarande fall tjänar mer). För att gynna jämställdheten finns det en metod med 

förebyggande syfte där man vill underlätta och uppmuntra till föräldraledighet genom att 

företag kompenserar för eventuella inkomstbortfall. Detta skapar argumentet om att 

löneskillnader inte ska hindra, i synnerhet, män från föräldraledighet.  

Att stöta på motstånd såväl som stöd är något att räkna med i jämställdhetsarbete. Det 

motstånd som finns kan förstås mot en bakgrund av att arbetet kan ifrågasätta vad som är för 

givet tagna föreställningar om oss själva som kvinnor respektive män, så väl som 

maktrelationen mellan kvinnor och män som kategorier. Förtydligat att kvinnor och mäns 

inställning till jämställdhet och jämställdhetsarbete förstås i deras egna förhållningssätt till 

könsordningen. Motståndet är vanligare hos män och det har konstaterats att det är logiskt ur 
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ett maktperspektiv i och med att mannen är den som har mest att vinna på en patriarkal 

könsordning och att den bevaras. Mannen tjänar mer, har lättare att avancera på 

arbetsmarknaden, utför mindre av det obetalda hemarbetet och har allmänt högre status i 

samhället (Wahl et al. 2011, 214-217). 

3.2 Feminism för att uppnå jämställdhet 

Samma makt, kvinnor och män emellan, att forma samhället och sina egna liv förutsätter att 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter finns inom livets alla område. Det är 

jämställdhet. Trots att kampen för detta pågått i över 200 år så lever vi fortfarande i en icke 

jämställd värld. Åtskilda villkor könen emellan är ett faktum vad gäller både den ekonomiska 

och den politiska makten, för att ta några exempel. En förbättring kan konstateras men det 

förändringsarbete som sker, sker i långsam takt (Heywood 2012, 26). Högre utbildningsnivå 

hos kvinnor medföljs inte av ökad jämställdhet när lönerna undersöks och ökat deltagande i 

betalt arbete har inte följts av mindre obetalt arbete hemma. När kvinnan samtidigt innehar en 

brist på ekonomiska resurser så som mark, privat egendom och lön, så löper hon högre risk 

för att utsättas för våld. Så länge villkoren inte är lika för män och kvinnor så kommer vi inte 

utplåna den existerande fattigdomen (Nationalencyklopedin 2016). 

Med begreppet feminism menar man generellt den sociala rörelse som drivs för jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Feminism som ideologi har två grundläggande ståndpelare varav en 

menar att kvinnor är missgynnade på grund av deras könstillhörighet samt den andra 

ståndpelaren att detta ska åtgärdas och det missgynnande som existerar ska kastas omkull. 

Rörelsen driver en kamp som strävar efter att uppnå diverse mål med exempel som att höja 

antalet kvinnor på elitpositionerna i det offentliga rummet, legalisering av abort (runt om i 

världen) såväl som att få slut på kvinnlig omskärelse. För att uppnå förändring till resultat så 

finns det både revolutionära så väl som reformistiska politiska strategier (Heywood 2012, 

226).  

Sverige är till exempel det första landet i världen att regeras av en feministisk regering, vilket 

innebär en politik där jämställdhet är aktivt avgörande för regeringens prioriteringar i beslut 

såväl som i tilldelningen av resurser. Alla ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Jämställdhet står i centrum både i det nationella såväl som internationella arbetet 

(Regeringskansliet 2016) 
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3.2.1 Feminism ur ett historiskt perspektiv 

När man talar om feminism ur det historiska perspektivet så talar om ofta om feminismens tre 

vågor, vilka kortfattat innebär feminismens tre övergripande utvecklingsstadium. Mitten av 

1800-talet är den tid man relaterar till när man talar om den första vågen som karaktäriserades 

av kampen om att kvinnor ska ha samma lagliga och politiska fri- och rättigheter som män. En 

grundförutsättning var att kvinnor skulle ha rösträtt, och fick de igenom detta, så skulle andra 

könsrelaterade orättvisor försvinna (Heywood 2012, 227).  

Den andra vågen karaktäriseras något annorlunda. Vi är nu inne på 1960- och 1970-talet. 

Fokus kretsade inte kring politiken i samma grad utan om kvinnlig frihet inom det privata. 

Man ansåg att politiken inte räcker för att uppnå en önskvärd förändring, utan det sociala 

krävde en omställning. Diskussionen under den andra vågen innefattas av könsmaktsordning 

och kön kontra genus. Feministiska förespråkare ifrågasatte hur könsmaktsordningen ännu 

kunde existerar och varför vi inte har gjort revolt.  

I och med framfarten av feminism så utvecklades även den tredje vågens feminism som är den 

vi befinner oss i nu. Främst för att de tidigare ansetts vara otillräckliga, vilket också skulle 

kunna beskriva förklaringen av den nuvarande som enligt många anses radikal. Det handlar 

inte längre enbart om kvinnans roll i samhället utan man öppnar upp för nya typer av 

könsidentifikationen och HBTQ etableras. De aktiva är inte längre enbart medelklassens vita 

kvinnor utan feminismen inkluderar såväl låginkomsttagare, kvinnor från utvecklingsländer 

och ”färgade” kvinnor. Ny kritik vänds mot konstruerandet av det sociala kvinnliga könet som 

exempel (Heywood 2012, 247). 

3.2.2 Feminismens utmaningar 

Feminismens framfart till en egen ideologi har inte alltid varit given, utan ansågs snarare vara 

en inriktning inom- eller underkategori till exemplen liberalism eller socialism. I och med 

utvecklingen av en mer radikal feminism har den etablerat sig bland de andra välkända 

ideologierna men där de äldre styr i flera åsiktsskillnader feministerna emellan. Följande 

kommer jag redogöra för fyra kärndimensioner, som är av stor betydelse inom feminism som 

ideologi.  

Den första dimensionen benämns omdefiniering av det politiska, där man menar på att all 

politik har förklarats tillhöra den offentliga sfären men inte den privata. Exempel är 
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regeringens institutioner, politiska partier och offentliga debatter, jämfört med exemplen 

familjeliv och personliga förhållanden som tillhört den privata sfären och därför ansett vara 

”icke-politiskt” (Heywood 2012, 230). Moderna feministers ståndpunkt inom detta område är 

att det är en felaktig bedömning. Politik är en aktivitet som berör samtliga sociala grupper och 

överallt där sociala konflikter äger rum, inte nödvändigtvis enbart sådant som är kopplat till 

offentliga organ. Hade man fortsatt agera utifrån att kvinnan ska hänvisas till det privata och 

hemarbetet, så kommer hon automatisk att exkluderas från det politiska såväl som att frågan 

om kvinnans roll och jämställdhet får en liten, om ens befintlig, politisk betydelse. 

Ser man till statistiken så är Sverige på framfart i förhållanden till många andra länder. 

Antalet riksdagsledamöter är nästan jämnt fördelat kvinnor och män emellan. Männen 

befinner sig mest i den privata sektorn medan kvinnorna ses både i den privata såväl som den 

offentliga. Kvinnor utför fortfarande större del av det obetalda arbetet i hemmet och svenska 

män har därför större ekonomisk makt (Nationalencyklopedin 2016) 

Patriarkatet är kanske det begrepp som är det främsta inom feministisk teori. Ordet i sig 

kommer från det latinska språket och har betydelsen ’styrd av fadern’ och syftar till 

maktförhållandet mellan man och kvinna. Feminister menar nämligen att precis som 

rastillhörighet eller klasstillhörighet är kön och genus betydande för sociala klyftor. 

Patriarkatet innehåller två grundprinciper där den första är att mannen ska dominera över 

kvinnan såväl som att äldre män ska dominera över yngre. Genom detta kan vi förklara 

patriarkatet som ett hierarkiskt uppbyggt samhälle innehållande både könsbaserat såväl som 

generationsbaserat förtryck (Heywood 2012, 232).  

Feminismen innebär en kunskap och medvetenhet om den könsordning som finns i samhället 

med en maktobalans könen emellan såväl som en vilja till en förändring av obalansen. Det 

innebär både ideologi, politik och forskning. Som ideologi innebär det idéer om hur samhället 

borde vara och hur samhället fungerar, där i hur relationer mellan könen borde vara men 

också som tidigare nämnt, kopplingen till andra ideologier som liberalism och socialism 

(Heywood 2012, 26-27).  

Frågan skiljer sig åt hos liberalfeminister, socialfeminister och radikalfeministerna precis som 

många i andra frågor. Liberalfeministerna vill inte beskylla patriarkatet alltför mycket för en 

eventuell icke befintlig jämställdhet, utan vill i så fall på sin höjd förklara den ojämna 

fördelningen av rättigheter i samhället som en konsekvens av patriarkatet. Man syftar då till 

den bristande representationen av kvinnor i den offentliga sfären. Socialistfeministerna lyfter 
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den ekonomiska aspekten av patriarkatet, innehållande kapitalism, underordning och 

klassojämlikhet, förknippat till förtrycket. De erkänner alltså ett patriarkat existerar, men med 

kapitalismen som grundorsak. Radikalfeministerna beskyller patriarkatet och hävdar en 

systematisk, institutionaliserad och genomsyrande form av manligt makt, inrotad i familjen 

och vidare i samhället. Reflektionerna över maktstrukturerna syftar till att påvisa en patriarkal 

familj där mannen och pappan dominerar över fru och barn, vilket gynnar ett 

mansmaktssystem där det är han som får ta plats i arbetet, politiken, högre utbildning och det 

offentliga livet allmänt (Heywood 2012, 233).  

Det vanligast förekommande anti-feministiska argumentet är det som säger att de 

könsskillnader som vi ser i samhället är ”naturliga” (Heywood 2012, 234). Det tar oss in på en 

tredje kärndimension inom feminism som behandlar kön och genus. Kön och genus syftar 

huvudsakligen till en markering och åtskillnad av det biologiska könet i relation till det socialt 

konstruerade. Feminister tar inte avstånd från att kvinnan, ur ett biologiskt och fysiskt 

perspektiv, generellt innehar en unik förmåga att bära ett barn i sin kropp, som medföljer 

andra biologiska särskiljande. Att kvinnan innehar denna förmåga ska inte vara orsak att bidra 

till en exkludering och ett missgynnande från delaktighet i samhället. Till exempel krav om att 

hon ska stanna hemma för att ta hand om barn och hem. Denna hävdade ”naturliga” känsla för 

barn och omvårdnad är mer en kulturellt skapad idé än ”biologiskt naturlig”. Det är 

patriarkala idéer som suddar ut skillnaden på kön och genus. Det finns biologisk fakta på 

könsskillnader men detta ska inte ha någon social, politisk eller ekonomisk begränsande 

betydelse.  

Etablerandet av begreppet och konceptet med genus, åtskilt från kön (alltså med biologisk 

anknytning), har varit mycket betydelsefull för feministisk teori. Även om kritiken inom 

ideologin själv varit omfattande så har det gjort avtryck. Att fastställa att det finns socialt 

konstruerade identiteter innebär också att vi kan konstruera bort de som anses vara 

problematiska (Heywood 2012, 234).   

Sist ut att redogöra som kärndimension för feminismen är jämställdhet och olikheter, som 

även detta område förklaras olika av olika feminister, men grundläggande utgörs till stor del 

av likartade tankar de vi tidigare genomgått vad gäller definitionen av jämställdhet. 

Grundtanken är och har varit att det är jämställdhet kvinnor och män emellan som ska regera. 

Vad denna jämställdhet innebär och hur den ska uppnås är dock det som skiljer sig åt och är 

tvetydigt feminister emellan, till exempel att liberalfeminister förklarar jämställdhet uppnås 
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om kvinnor erhåller samma politiska möjligheter, rättigheter och skyldigheter, medan 

socialfeministerna även här lägger stort fokus på kapitalismens roll i det hel och den 

ekonomiskt underlägsna roll en kvinna innehar.  

Jämställdhetsfeminism kopplar dock ihop det som beskrivs vara det annorlunda (olikheter) till 

patriarkatet som en manifestation av förtryck och underkastelse, vilket har lett till en förenad 

åsikt om att kvinnan måste frigöras från det avvikande (Heywood 2012, 235).  

3.3 Summering av de teoretiska aspekterna 

Utifrån texten ovan så framgår en övergripande teoretisk utgångspunkt. För en mer 

djupgående förståelse vill jag ytterligare vara specifik med vilka delar det är jag avser 

fokusera på i analysen av Försvarsmaktens jämställdhetsarbete utifrån detta. Fokus kommer 

att ligga på definitionen av begreppet jämställdhet för att fastställa en ömsesidig utgångspunkt 

om vad ämnet berör. Vidare kommer undersökningens vad gäller Försvarsmaktens arbete 

fokusera på hur man förhåller sig till och arbetar utifrån diskrimineringslagen, vilket 

organisatoriskt förändringsarbete man genomför i syfte att uppnå jämställdhet och vad man 

därtill genomför i exemplet rekrytering. Ytterligare läggs ett fokus på attityder till 

jämställdhet i organisationen i samband med undersökningen av utmaningarna med arbetet. 

Detta utifrån områden om kvinnan som politisk, patriarkatets påverkan, begreppen kön & 

genus samt generell jämställdhet och olikheter.  
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4. Metod 

Valet av metod i en forskningsstudie likt denna styrs generellt av uppsatsens frågeställningar 

och syfte (Esaiasson 2012, 210). Uppsatsens arbete har utförts genom en kvalitativ metod av 

det material jag haft att tillgå där ett mer ingående metodval utgörs av en kvalitativ fallstudie. 

För att öka tillgången på relevant material att arbeta med så har jag utöver en källanalys av 

officiella dokument som exempel, också valt att genomföra samtalsintervjuer. Följande 

kapitel presenterar mina val och jag kommer bland annat att redogöra för intervjuerna, 

urvalsgruppen och kort om genomförandet.  

4.1 Kvalitativ metod 

Valet att genomföra en kvalitativ textanalys baseras huvudsakligen på mitt uppsatsämne. En 

kvantitativ metod innebär att ett stort antal analysenheter som behandlas likvärdigt undersöks. 

Den alternativa kvalitativa textanalysen innebär en systematik som syftar till att utvinna det 

väsentliga innehållet genom noggrann läsning och tolkning av en texts delar, helhet och 

kontexten vari den ingår (Esaiasson et al. 2012, 210). Ett mönster ska upptäckas eller en 

förståelse för ett socialt fenomen ska finnas. Det centrala i materialet är inte detsamma som 

vad vi får ut genom att slå ihop summan av delarna. Det finns områden i materialet som 

kräver större fokus och som kan ha större betydelse för det resultat jag syftar till att uppnå, 

såväl som att möjligheten till att få fram sådant som ligger dolt under ytan är avsevärt mycket 

större, än vid valet av kvantitativ metod. För att lyckas med det krävs det av mig som forskare 

att jag är en aktiv läsare som ifrågasätter texten och själv försöker besvara dessa (ibid).  

Med ett begränsat utrymme för det praktiska arbete som krävs i och med uppsatsens 

utformning så jag gör inga större anspråk på att kunna påvisa en absolut sanning vad gäller 

min undersökning. Snarare syftar forskningsarbetet till att förklara en potentiell verklighet 

som kan inspirera vidare intressenter att undersöka ämnet för att eventuellt vidta faktiska 

åtgärder. I min studie skulle det kunna innebära att undersökningen av Försvarsmaktens 

aktiva eller icke aktiva jämställdhetsarbete indikerar på specifika åtgärder. Hur dessa åtgärder 

skall genomföras och vilka eventuella resultat det leder till kan vidare forskning syfta till att 

besvara. Med hjälp av en mängd metoder och verktyg ska jag som forskare relatera mitt 

insamlade material, det vill säga empirin, till den befintliga verkligheten. I mitt fall 

jämställdhet och feminism. Forskarens främsta uppgift är att relatera teori och verklighet till 

varandra för att ge det ett försök till att förklara såväl som förstå verkligheten.  
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4.2 Kvalitativ fallstudie 

Att välja fallstudie som metod innebär en forskning kring ett mer detaljerat och ingående 

studium om ett enda fall (Bryman 2011, 73). Denna typ av forskning berör den komplexitet 

och specifika natur som det unika fallet uppvisar. Med ordet fall syftar man i sambandet till en 

viss plats eller en lokal som kan vara ett bostadsområde, samhälle eller som i mitt fall – en 

organisation. Det kan också utgöras av en viss person, en specifik familj eller en unik skola. 

Det är det specifika som är av intresse.  

Beskrivningen av en fallstudiedesign som kvalitativ är relevant i och med kvalitativa metoder 

som ostrukturerade intervjuer. Detta eftersom de nämnda uppfattas funka väl då man syftar 

till att göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall (Bryman 2011, 74). Fallet är 

analysenheten som i min forskning är organisationen Försvarsmakten. I forskningen av 

analysenheten och det specifika fallet Försvarsmakten så studerar jag det låga antalet objekt 

(organisationen Försvarsmakten) men i en mängd olika avseenden. Dessa avseenden utgörs av 

de utgångspunkter inom jämställdhet jag arbetat utifrån med exempel som generella begrepp 

och definitioner samt hur man förhåller sig till dessa, såväl som organisatoriskt 

förändringsarbete för att presentera ett par exempel. Med hjälp av dessa syftar jag till att 

uppnå målet att beskriva det specifika fallet Försvarsmakten. Forskningen kring arbetet i 

denna organisation som fall, stärker valet av kvalitativ fallstudie som metod.  

4.3 Teorikonsumerande 

En teoretisk utgångspunkt syftar huvudsakligen till att verka som en lämplig förklaring till ett 

visst ting, ett antagande om något generellt. Det är en redovisning av tidigare forskning och 

ett kapitel som kan benämnas som teoretisk referensram såväl som teoretiska utgångspunkter. 

Dessa ska kunna relateras till undersökningen i uppsatsen med material som skapar förståelse 

om forskningsområdet. Att pröva vad ett teoretiskt perspektiv kan ge är det som det empiriska 

arbetet sedan går ut på. Teorin prövas i samband med att du använder den som vägledning för 

din empiriska undersökning (Jarrick och Josephson 1998, 42).  

I denna forskningsstudie har jag valt att utgå från två övergripande teoretiska perspektiv för 

att genomföra undersökningen vad gäller Försvarsmaktens jämställdhet. Den mer etablerade 

teorin av dessa är feminismen. Feminismen, som ofta används i ett ideologiskt syfte, kan 

användas utifrån en teori om hur världen funkar, där en politik förs som ser ut på ett visst sätt 

och som leder till vissa resultat. Det officiella målet med feminism är att alla, oavsett kön, ska 
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ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Feminismen kritiserar olika 

samhällsdimensioner i syfte att lyfta den problematik som kräver en förändring för att vi ska 

få ett jämställt samhälle, vilket är det som verkliggör relevansen i min undersökning om 

utmaningarna med Försvarsmaktens jämställdhetsarbete. I och med att jag först och främst 

vill analysera huruvida Försvarsmakten strävar efter att vara en jämställd arbetsgivare och 

sedan vad man gör, alternativt inte gör, för att vara detta så har jag utgått från ett teoretiskt 

perspektiv om definitioner och relevanta begrepp rörande jämställdhet generellt.  

Eftersom att undersökningens behandlar en statlig aktör till arbetsgivare så kommer en 

avgränsning i det teoretiska perspektivet att göras. Feminism som teori, såväl som ideologi, 

teoretiserar om alla delar av samhället men för att göra det relevant kommer jag alltså att 

fokusera på feminismens syn vad gäller kvinnor och män allmänt. Vidare arbetsrelaterade 

områden med den grundläggande tanken om att alla, oberoende kön, ska ha samma 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

4.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

I den tolkning som jag som forskare gör av det valda materialet så bör inte begränsningar 

förbises. Tolkningsarbetet utgörs i grund och bottnen av att begripa och förstå vad en text 

säger i förhållande till de frågor jag som forskare ställer. Jag belyser där med hermeneutiken 

som är den övergripande läran om läsning och tolkning (Esaiasson et al. 2012, 221). 

Tolkningsarbetet, som huvudsakligen står för ett vetenskapligt förhållningssätt jag som 

forskare utgår ifrån, kan förklaras avgöras av fyra beroende faktorer som behandlar frågans 

karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt avståndet mellan texten och den 

uttolkande forskaren. Det sistnämnda syftar till hur bekant forskaren är med den miljö där 

texten skapades och den markerar läsarens förförståelse. Frågans karaktär avgör om 

budskapen i texten är manifesta, alltså direkta, och inte kräver någon större ansträngning för 

att utvinnas eller om de är latenta, indirekta, och där med dolda under ytan eller också 

uttryckt, upptäcks genom läsning ”mellan raderna”. Klarheten vad gäller textens tanke är inte 

nödvändigtvis uttryckt otvetydig och valet av tolkningsperspektiv beror på vad texten har för 

betydelse för mig som tolkare såväl som betydelsen för den som skapat den (Esaiasson et al. 

2012, 222). Allt bör tas i beaktning.  
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Som jag tidigare nämnde så syftar jag inte till att med mitt arbete finna en absolut sanning, 

utan eventuellt flera sanningar som kan förklara en verklighet vad gäller mitt fall 

organisationen Försvarsmakten och dess jämställdhetsarbete.   

4.5 Metodval för empiriinsamling 

Som det framgår av uppsatsens tidigare delar, inledningen som exempel, så har jag utgått från 

tidigare författat material för att undersöka vilka ambitioner och mål Försvarsmakten har vad 

gäller att verka som en jämställd arbetsgivare. Detta har varit officiella dokument lätta att 

tillgå, vilka jag genomfört en källanalys av tillsammans med kompletterande material. 

Metodvalet utformades likartat i syftet att besvara min andra frågeställning om vilka faktiska 

åtgärder man åtagit sig respektive inte för att implementera det även i praktiken. Detta för att 

uttolka utmaningar Försvarsmakten har med sitt jämställdhetsarbete samt för att få en 

verklighetsuppfattning utifrån de anställdas perspektiv. För att erhålla denna typ av bild så är 

de anställdas tankar, upplevelser och erfarenhet av väsentlig betydelse.  

4.6 Intervju som metod 

I mitt uppsatsarbete har jag valt att genomföra samtalsintervjuer med anställda inom 

Försvarsmakten. Huvudsakligen för att fungera som komplement till det övriga material vad 

gäller jämställdhetsarbete inom verksamheten. Valet stärktes av min förutfattade mening om 

att statliga myndigheter tenderar att vara generösa vad gäller goda mål & ambitioner, medan 

verkligheten ponerar se annorlunda ut. Med syftet att få en trovärdig uppfattning om hur de 

anställda själva upplever det så valde jag att genomföra samtalsintervjuer.  

Generellt så passar samtalsintervjuer bäst när forskarens kunskaper är begränsade. Till 

exempel när vi undersöker ett outforskat fält och vill göra en direktobservation, när vi vill 

veta hur människor själva uppfattar sin värld som forskaren vill förstå ur deras perspektiv 

eller också kan det vara när vi genomför en teoriprövning (Esaiasson et al. 2012, 254). 

Samtliga av dessa anledningar stödjer mitt val av samtalsintervjuer tillsammans med 

anledningen att verka som ett komplement till annan forskning, det vill säga det jag nämnde 

som tidigare författat material.  

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär. Valet grundas i utformningen 

av att utifrån en intervjuguide kunna täcka specifika teman om arbetsplatsen allmänt samt om 

jämställdhet på arbetsplatsen (se bilaga 1). Det valda tillvägagångssättet innebär ofta allmänt 
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formulerade frågor och det finns en benägenhet att uppföljningsfrågor ställs på det som 

uppfattas vara viktiga svar (Bryman 2011, 206). 

4.7 Urval och genomförande 

En samtalsintervju av respondentkaraktär bygger inte på någon källkritik utan människors 

uppfattningar eller föreställningar om olika företeelser som man syftar till att komma åt 

(Esaiasson et al. 2012, 255). Eftersom detta var vad jag eftersträvade med mina genomförda 

samtalsintervjuer så var valet av svarande främlingar för mig. Ett sådant urval kombinerat 

med ett relativt litet antal (i mitt fall tio genomförda intervjuer) skapar bra förutsättningarna 

för att bidra med värdefullt material. Att få intervjua personer som inte heller är subjektiva 

experter är också av betydelse men eftersom de personer jag fick möjlighet att intervjua inte 

handplockades av mig själv så var detta främst ett inofficiellt önskemål från min sida, som jag 

dock senare anser uppfylldes. Könsfördelningen vad gäller de svarande var medvetet valda 

50/50 och också antalet sjömän respektive befäl (den lägre respektive högre yrkesgraden). 

Uppsatsarbetet i sig syftar till att förklara situationen i Försvarsmakten generellt. På grund av 

arbetets praktiska utformning med den tidsbegränsning det inneburit, så är avgränsningar 

väsentliga att göra. För effektivitetens skull så genomfördes samtliga intervjuer på samma 

avdelning inom Försvarsmakten och Marinen där arbetsområdets anställda uppkom till 30 

personer. Urvalets trovärdighet kan ifrågasättas i och med att det finns många andra områden i 

organisationen. Tack vare de övriga stegen i processen så vill jag till trots hävda det som 

representativt. De urvalsstegen utgjordes huvudsakligen av antalet, könsfördelning samt 

utbildning/ yrkesposition.  

Inför intervjuerna skapade jag en intervjuguide i syfte att i bästa möjliga mån få svar på mina 

frågor genom att täcka olika teman. Frågorna relaterades till min studies problemformulering 

med innehållande frågeställningar där de två övergripande temana var allmänt på 

arbetsplatsen samt om jämställdhet på arbetsplatsen i syfte att få svar som berörde 

ämnesområden som det politiska, patriarkatet samt begreppen kön & genus.  

I den första kontakten med de svarande så berättade jag kort om mig själv, att intervjun skulle 

verka som underlag till min kandidatuppsats och generellt om det huvudsakliga syftet med 

min studie. För att de svarande inte skulle känna sig oroade över intervjun så hade de på 

förhand fått veta det övergripande ämnesområdet – jämställdhet i Försvarsmakten. Jag 

bekräftade deras anonymitet, att deras deltagande baserades på frivillighet och där med kunde 
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avbrytas när som helst, för att slutligen få deras godkännande om att spela in samtalet. 

Samtliga intervjuer genomfördes på de svarandens arbetsplats under arbetstid, men avskilt för 

att öka chansen till sanningsenliga svar. Efteråt transkriberades intervjuerna, vilket må ha 

varit tidskrävande men ett givande komplement. Det tillkomna materialet har varit viktigt för 

studiens resultat.  

4.8 Etiska aspekter 

Bryman (2011, 131) fastställer etiska principer som grundläggande frågor som rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i 

forskningen. Som svensk forskare innebär det för mig ett informationskrav om att de berörda 

ska informeras om syftet med forskningen och att de har rätt att få reda på moment som ingår. 

Detta gjordes genom att vid första kontakt meddela svarspersonen om att deras deltagande var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde hoppa av. Näst ut är ett samtyckeskrav som 

innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan, vilket belystes i samband med 

föregående punkt. Det tredje kravet är ett krav om konfidentialitet som innebär att uppgifter 

om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, vilket är ett krav som i denna studie uppfylls genom att jag inte nämner några 

namn eller specifika arbetsområden. Sist ut redovisas nyttjandekravet som innebär att de 

uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsområdet, 

vilket var det exakta tillvägagångssätt jag använde mig av.  
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5. Analys och resultat  

Följande kapitel syftar till att besvara de frågeställningar som uppsatsen innehar. Här 

behandlas det empiriska underlag jag haft att tillgå vad gäller jämställdhet i Försvarsmakten 

och kapitlet kommer att struktureras utefter respektive frågeställning. För att komplettera det 

offentliga material som funnits att tillgå vad gäller Försvarsmaktens jämställdhetsarbete så har 

jag också valt att genomföra samtalsintervjuer med anställda inom verksamheten. Syftet med 

detta är att få en mer omfattande uppfattning om hur det ser ut i praktiken så väl som att 

fastställa eventuella utmaningar med det jämställdhetsarbete man bedriver. Svarspersonerna 

kommer i följande text att benämnas som Svarsperson 1, Svarsperson 2 (nedan skrivet SP 1, 

SP 2) och så vidare utan att ha följt den ordning intervjuerna utfördes i. Detta för att säkra de 

svarandes anonymitet.  

I kommande kapitel återkopplar jag också till mina teoretiska utgångspunkter som avser att 

förklara vad jämställdhet på arbetsplatsen innebär respektive hur feminism som ideologi 

eftersträvar jämställdhet och utmaningarna det innebär. De tre frågeställningarna lyder enligt 

följande: 

- Vad är Försvarsmaktens officiella ambition (alt. mål) när det gäller att verka som en 

jämställd arbetsgivare? 

- Vilka åtgärder har genomförts respektive inte genomförts för att uppnå 

jämställdhetsmålet? 

- Vilka utmaningar har Försvarsmakten framför sig vad gäller jämställdhetsarbetet? 

Analysens uppdelning utefter de tre givna frågeställningarna innefattas alltså av tre 

huvudavsnitt. Varje avsnitt följs i viss mån av ytterligare underkategorier.  

5.1 Försvarsmakten och jämställdhet 

Eftersom Sverige innehar en feministisk regering så verkas det för att uppnå jämställdhet 

mellan män och kvinnor på samtliga av samhällets alla områden. I förverkligandet av 

regeringens politik så är budgetprocessen av väsentlig betydelse och därför bör arbetet 

bedrivas på så vis att effekter och konsekvenser tas i beaktning när man genomför beslut om 

inriktning och fördelning av resurser. Med andra ord jämställdhetsbudgetering 

(Regeringskansliet 2016). 
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5.1.1 Försvarsmakten om jämställdhet i organisationen 

I och med kravet om jämställdhetsbudgetering har den svenska Försvarsmakten som statlig 

myndighet vissa krav på sig. Både vad gäller svenska lagar och bestämmelser, men även från 

samhället i sig. Försvarsmakten säger själva att de ska uppfattas som en organisation som 

behandlar alla på lika villkor och man vill ge allt och alla som är en del av samhället bilden av 

att vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare, vilket i detta syfte ska mena till en jämställd 

så väl som jämlik organisation (Försvarsmakten 2015). Jämställdhet och jämlikhet förklaras 

vara viktiga delar av demokratins värderingar och i dessa utgår man från de mänskliga 

rättigheterna om alla människors lika värde. Dessa rättigheter finns Försvarsmakten till för att 

försvara när de hotas (ibid). Med konkreta handlingar vad gäller jämställdhet och jämlikhet 

får samhället signaler om att alla är välkomna till Försvarsmakten och det oavsett kön, sexuell 

läggning eller etnicitet som exempel.  

Att förstå att Försvarsmakten aktivt arbetar med jämställdhet tar inte lång tid att dra en 

slutsats om. Vid ett besök på myndighetens egen hemsida finns det en lättåtkomlig väg till 

dess egna värderingar med en egen sida om jämställdhet och jämlikhet. Här återfinns bland 

annat en officiell värdegrund som ska stödja myndigheten i hur man utför uppdragen, vilken 

utgår från de svenska värderingarna med landets grundlagar och statens värdegrund. Vidare 

finns en begreppslista där Försvarsmakten (2012, 2) definierar ordet jämställdhet enligt 

följande: 

Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet som rör alla människors lika värde 

men jämställdhet är förbehållet förhållandet mellan könen. Jämställdhet ur ett 

juridiskt perspektiv betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.   

Enligt Sveriges jämställdhetspolitiska mål ska kvinnor och  

män ha samma makt att forma samhället och sina liv. 

Vidare presenterar man fyra jämställdhetspolitiska delmål som berör jämn fördelning av makt 

och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet och om mäns våld mot kvinnor som ska upphöra. Utifrån dessa ska det 

styrdokument för jämställdhet och jämlikhet som Försvarsmakten tagit fram, skapa 

förutsättningar för att kunna erbjuda en jämställd och utvecklande arbetsmiljö 

(Försvarsmakten 2012, 5). Detta begrepp överensstämmer mer eller mindre ordagrant med det 
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jämställdhetsbegrepp jag utgått från i mitt teoretiska perspektiv om att män och kvinnor ska 

ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden.   

5.1.2 Ambitionen en attraktiv arbetsgivare 

Försvarsmakten innehar alltså ett styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 som 

styr samt beskriver inriktning och fokusområden för förband, skolor och centra i utformandet 

av lokala åtgärdsplaner. Detta grundas i visionen och värdegrunden som baseras på uppdrag 

som är kopplade till människors lika värde, vilket är en mänsklig rättighet och en förutsättning 

för ett demokratiskt samhälle. Jämställdhet och jämlikhet förklaras vara en del av detta där 

man respekteras för sin egen kompetens och kunskap. Nyttjandet av existerande olikheter 

förklaras leda till en effektiv, utvecklingsorienterad och trovärdig myndighet (Försvarsmakten 

2012, 2).  

Med ambitionen om en jämnare könsfördelning och en breddad rekrytering förklaras leda till 

en effektivare verksamhet som exempel i åtanke, kan vi tidigt anta en tanke om att en 

jämställd verksamhet är eftertraktansvärd även för sina egna verksamhetsmåls syfte. Vidare 

förklaras ett aktivt främjande för denna typ av verksamhet vara viktigt för att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt kompetens inom myndigheten (Försvarsmakten 2012, 4). Man 

driver en målsättning utifrån den svenska diskrimineringslagen om att alla som söker sig till 

och inom Försvarsmakten ska ha rätt att bedömas utifrån förslagsvis personliga egenskaper 

och inte stereotypa uppfattningar om egenskaper som tillhör en viss grupp. Försvarsmakten 

hävdar sig inneha en roll som normgivare och ska därför spegla det svenska samhället (ibid).  

För att ytterligare se till vad man gör utifrån diskrimineringslagen så har man i 

Försvarsmaktens inriktning och med spåren arbetsförhållanden, trakasserier samt intern och 

extern rekrytering ett extra fokus på hur arbetsförhållandena. Man fokuserar på hur dessa ska 

lämpa sig för att alla arbetstagare oavsett diskrimineringsgrund, åtgärder för att förebygga och 

förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband 

med diskrimineringsgrunderna eller för sexuella trakasserier. Det här uppfyller de krav som 

den svenska diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare om att utreda och vidta åtgärder mot 

trakasserier. Under den här inriktningen så verkar man för att personer som innehar den rätta 

kompetensen ska, oavsett diskrimineringsgrund, ges möjlighet att ansöka om lediga 

befattningar där det generellt inte råder jämn fördelning av kvinnor och män. Arbetsgivaren 

ska dessutom särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet 

(Försvarsmakten 2012, 4).   
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Man har ambitionen att driva en positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö som ska ligga i 

allas intresse. I syftet att på ett bra sätt förena föräldraskap tillsammans med arbete så har man 

ambitionen att förbättra förutsättningarna för kvinnor och män att kombinera arbete med 

familj och föräldraledighet utan att man begränsas i löne-, kompetens- eller 

karriärsutveckling. Det skall finnas verktyg för att inom vad som anses som rimliga gränser, 

möjliggöra distansarbete för sin personal. Även förmåner under föräldraledighet är enligt 

avtal (Försvarsmakten 2012, 5). Lyckas man med detta så har man goda förutsättningar för att 

verka som en jämställd arbetsgivare i förhållande till teorins idé om att underlätta och 

uppmuntra till föräldraledighet för att gynna jämställdheten, oavsett kön. 

Vad gäller rekrytering, som enligt teorin har en avgörande roll i jämställdhetsarbetet och med 

den uppenbara möjligheten till justerad könsfördelning, så har Försvarsmakten målsättningen 

att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. För att göra det så krävs det att man 

påvisar sitt demokratiska uppdrag där jämställdhet och jämlikhet är viktiga komponenter. 

Man påstår sig värdesätta kompetens oberoende av religiös bakgrund, etnicitet eller kön. 

Detta förmedlande syftar till att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal med rätt 

kompetens, vilket också ålägger ett krav om att myndighetens externt anlitade konsulter har 

en relevant genuskompetens (Försvarsmakten 2012, 6). 

5.1.3 Jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten 

I och med den svenska jämställdhetspolitik som bedrivs så har regeringen ålagt alla 

myndigheter med jämställdhetsintegrering som strategi (JiM) för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för jämställdhet som ska genomsyra hela myndighetens arbete 

(Försvarsmakten 2012, 6). Här ingår ett likabehandlingsarbete som fokuserar på strukturella 

och organisatoriska hinder som eventuellt försvårar ökad jämställdhet. 

Jämställdhetsintegreringen innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla former av 

beslutsfattande, på samtliga nivåer i syfte att uppmärksamma och vidta åtgärder utifrån de 

konsekvenser beslut får för kvinnor och män. På motsvarande sätt eftersträvar man 

integrerande av ett genusperspektiv på alla nivåer av insatsverksamheten både på det 

nationella såväl som internationella planet inom Försvarsmakten för att öka den operativa 

effekten och bidra till skyddet av de mänskliga rättigheterna (ibid.). Det är alla medarbetares 

ansvar att vara en del av jämställdhetsintegreringen, men huvudansvaret ligger främst på 

cheferna i och med deras avgörande roll som ledare.  
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5.2 Åtgärder för implementeringen av jämställdhet i organisationen 

Att Försvarsmakten vet vilken verksamhet det är man vill bedriva och att det finns 

eftertraktansvärda mål att uppnå framgår i presentationen av myndigheten. Med 

Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 (2012) så presenterar man vad 

perioden innebär med exempel som att man ska arbeta aktivt för att kvinnor och män ska 

finnas på alla befattningar och nivåer inom organisationen, vilket innebär att rekryteringen ska 

anpassas så att Försvarsmakten har en personal speglad av samhället. En annan punkt 

förklarar att ’så långt det är tekniskt möjligt och rimligt i förhållande till arbetets natur så ska 

det finnas utrustning och material att tillgå utifrån den enskildes individuella förutsättningar, 

med personligt anpassad utrustning för såväl kvinnor som män’. Vad gäller utbildning så är en 

av punkterna också att förbandscheferna ska ha genomfört kurser för jämställdhetsintegrering. 

Men även om fina formuleringar och goda ambitioner är en viktig del på vägen för att 

utveckla jämställdheten hos arbetsgivaren så krävs praktiska åtgärder. När vi undersöker den 

statliga myndigheten Försvarsmakten så är det relativt okomplicerat att finna offentliga 

handlingar om vilka ambitioner och mål de har vad gäller jämställdhet. Mer komplicerat är 

det att finna faktiska åtgärder man genomfört för att implementera dessa formuleringar i 

praktiken eller utvärderingar på de styrdokument och handlingar man tagit fram. Mycket 

snack men lite verkstad?  

I en artikel ur Officersförbundets (2013) egen personaltidning så påpekar en anställd som 

arbetar med jämställdhetsfrågor att när det kommer till ämnesområdet så är det oftast projekt 

som avslutas utan att man följer upp ordentligt. Samma person presenterar dock också ett 

coachprogram riktat mot högre chefer som innehåller föreläsningar om att interagera och 

aktivt arbeta med jämställdhet och FN:s resolution 1325. Efter denna ska deltagarna ha arbetat 

med att ta fram en handlingsplan utifrån sin möjliga funktion, där syftet är att förändra och 

utveckla jämställdhetsfrågorna i sin egen organisation (Parkvall 2013, 8-9).  

Ett annat exempel som lyfts i samma artikel är det nätverk man etablerat för att samla 

kvinnliga anställda. NOAK (Nätverket Officer/Anställd Kvinna) är skapat i syftet att samla 

civila och militära kvinnor, inklusive soldater från GSS-nivå (gruppbefäl, soldat, sjöman) och 

uppåt, för att skapa möjligheten att utbyta erfarenheter och inspirera via förebilder (ibid.). 

Även män som är intresserade av nätverk är välkomna att delta, om man på något sätt arbetar 

med jämställdhetsfrågor. Fokus i detta nätverk ligger bland annat på vad som görs för att 

behålla kvinnor i Försvarsmakten och hur man stimulerar till karriär inom organisationen. 
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Främst ligger det dock på hur man kan öka rekryteringen av antalet kvinnor, vilket är ett 

förändringsarbete som återkommer i undersökningen av vad Försvarsmakten aktivt gör för att 

verka som en mer jämställd arbetsgivare.  

Att det är ett stort fokus på att öka andelen kvinnor i verksamheten är att faktum. Det är fler 

kvinnor som söker till den grundläggande militärutbildningen (GMU) men antalet som sedan 

jobbar ute på de olika förbanden beskrivs vara fortsatt låg. Trots det högre antalet sökande så 

beror det på att fler kvinnor än män väljer att avbryta sin ansökningsprocess (Gärdqvist 2015, 

28). Därför har man i syftet att öka kunskapen och intresset hos målgruppen genomfört 

projekt i form av prova-på-dagar där målgruppen bjuds in under en dag för att ta del av allmän 

information om GMU och om hur det är att jobba i försvaret, allmänt och som kvinna.  

5.2.1 Undersökningar av verkligheten 

I samarbete med Göteborgs Research Institute (2016) så har man genom enkätundersökningen 

genomfört en jämförelse vad gäller diskriminering i Försvarsmakten mellan år 2010 och 2015. 

Under diskrimineringsgrunden kön så har man med dess inledande frågeställningar kunnat 

belysa en allmän uppfattning inom organisationen vad gäller den aktuella aspekten med 

exemplet att både kvinnor och män uppmuntras att söka arbete inom Försvarsmakten och man 

anser att det finns goda möjligheter, både för män och kvinnor, att göra karriär inom 

organisationen. Det bör poängteras att män dock var mer positiva till svaret än vad kvinnorna 

var.  

En undersökning likt denna är ett tecken på att man bedriver ett organisatoriskt 

förändringsarbete som kan innebära att man innehar kortsiktiga och långsiktiga mål som 

implementeras i verksamheten för att senare följas upp och utvärderas. Utifrån ett visst arbete 

som bedrivs kan man genom undersökningar likt denna dra en slutsats om vilket resultat som 

kommit till utfall av arbetet. 

En annan undersökning som genomförts för att få vetskap om kvinnors situation i 

Försvarsmakten är en som Officersförbundet (2013) själva har gjort gällande myndighetens 

oförmåga att tillhandahålla utrustning för kvinnor. Enkätundersökningen gjordes efter att man 

erhållit signaler om brister. Man ville påvisa att verkligheten ser annorlunda ut mot de fina 

formuleringar Försvarsmakten har i sina styrdokument och handlingsplaner om jämställdhet. 

Rapporten fokuserar främst på utrustningens anpassningsbrister men i denna text lyfter man 

också det goda arbete Försvarsmakten genomfört rörande jämställdhet. Till exempel har man 
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antagit en ambitiös jämställdhetsintegrering och även den diskrimineringsundersökning jag 

tidigare nämnt, utförd av GRI. Man belyser vidare hur den verkliga frågan är på vilket sätt 

resultaten omhändertas och att det led av att undersöka-åtgärda-följa upp dessvärre alltför ofta 

stannar vid undersöka. Det som förklaras vara önskvärt är en bredare teoretisk kunskap som 

ska tillvaratas och omsättas i praktisk handling, eftersom när jämställdhetsarbetet sedan är en 

naturlig del bland alla chefer på alla förband, så kan en varaktig förändring etableras 

(Officersförbundet 2013, 5). 

5.3 Jämställdhet i organisationen enligt de anställda  

I min teoretiska utgångspunkt så utgick jag dels från feminism som ideologi för att belysa 

utmaningarna med jämställdhet. I feminismen presenteras ett antal problematiska 

samhällsdimensioner som kräver förändring för att jämställdhet ska uppnås. Kortfattat så är 

feminism den sociala rörelse som drivs för att vi ska uppnå jämställdhet i samhället 

(Heywood 2012, 226). Under följande rubrik kan vi utifrån denna tolka ett urval av 

Försvarsmaktens anställdas uppfattningar om det jämställdhetsarbete som bedrivs hos 

arbetsgivaren.  

5.3.1 Det politiska 

I samtliga genomförda intervjuer framkom det att fördelningen av män respektive kvinnor är 

högst ojämn och att det är en utan tvekan mansdominerad yrkesplats. För att återknyta till 

feminismens tanke med omdefinieringen av det politiska och grundtanken med åtskiljandet av 

den offentliga respektive den privata sfären, så syftade bland andra en fråga till att få svar om 

vad könsfördelningen kan tänkas bero på. Med omdefinieringen av det politiska menar 

feminismen vilja förklara att alla aktiviteter som berör samtliga sociala grupper ska tolkas 

som politiskt (Heywood 2012, 230). Om kvinnan fortsatt hänvisats till det privata och 

hemarbetet så förminskas kvinnans roll och frågan om jämställdhet automatiskt i och med att 

hon exkluderas från det politiska. En svarsperson formulerade sig såhär om orsaken till 

könsfördelningen: 

Det är en komplicerad fråga. Det beror nog på vad man vill göra och hur 

samhället reflekterar om vad en man och en kvinna ska göra. Det är få tjejer som 

i ung ålder tänker att jag vill bli soldat, utan det är något man hittar på vägen, 

medan hos män sitter det redan där (SP 4). 
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Flera av svaren från intervjuerna tydde på att en huvudsaklig orsak till att könsfördelningen 

ser ut som den gör är på grund av historian så väl som en kulturell del i det svenska samhället 

och att detta ska vara orsak till intresseskillnad man och kvinna emellan som än idag hänger 

kvar. En annan återkommande förklaring gällde den fysiska kravställningen som ställs och 

som allmänt upplevs svårare för kvinnor. Man skulle alltså kunna tolka de svarandes tankar 

överensstämmer till del med feminismens tanke om att kvinnan under lång tid har exkluderats 

från det offentliga och den politiskt betydande roll det innebär att arbeta i Försvarsmakten. 

Resultatet av detta är en ännu ojämn fördelning vad gäller män och kvinnor i verksamheten. 

För att koppla frågan till ett perspektiv om vision och förändringsarbete så ställde jag till 

samtliga svarande en följdfråga om de tror att det ser annorlunda ut i framtiden. En klar 

majoritet ansåg svaret vara ja. En svarande sa såhär: 

Det tror jag absolut. Det är redan många fler tjejer än när jag började för några 

år sedan […] och det är också många som läser vidare till officer (SP 3). 

Medan en annan formulerade sig följande: 

Ärligt talat så tror jag inte att det kommer bli någon större skillnad. Det kommer 

nog fortsätta som nu även om Försvarsmakten arbetar väldigt mycket med 

kampanjer […]. Det är inga problem att vara kvinna i Försvarsmakten, men det 

är nog fortfarande ganska avskräckande. […] Det handlar om intresset (SP 4). 

Majoriteten av de svarande poängterade under samtalets gång att arbetsgivaren arbetar mycket 

utåt med att rekrytera kvinnor och att man vill ge bilden av att vara en attraktiv arbetsgivare. 

En förändring åt det ljusare hållet enligt de anställda går att uttolka. Det förklaras av de flesta 

att antalet kvinnor ökar i organisationen. Enligt den tidigare forskningen skulle detta alltså 

innebära att kvinnan är välkomnad i den offentliga rollen och att den har en likvärdig politisk 

betydelse. 

5.3.2 Patriarkatet  

Dimensionen patriarkatet problematiserar en uttalad och genomsyrande maktrelation som 

finns kvinnor och män emellan, såväl som yngre och äldre. Patriarkatet syftar till ett 

hierarkiskt uppbyggt samhälle innehållande både könsbaserat såväl som generationsbaserat 

förtryck (Heywood 2012, 232). I och med det interna yrkesgradsystemet Försvarsmakten har 

så skulle undersökningen i detta ämnesområde kunna påstås vara irrelevant, med orsaken att 
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det finns en förutbestämd hierarki i deras system som de är utbildade till att efterfölja. Med 

detta som anledning vill jag dock till trots påstå att frågan om det existerar ett maktförhållande 

på arbetsplatsen män och kvinnor emellan är av högsta relevans genom en koppling till en 

inofficiell sådan.  

Samtliga svaranden återkopplade någon gång under den aktuella frågan till yrkesgraden den 

anställde har och den naturliga hierarkin deras arbetsplats innehar. Med detta till grund 

menade de också att det inte fanns någon annan maktrelation, utan systemet underlättar för 

dem vad gäller frågan i sig. En av svarspersonerna kunde dock ana en inofficiell maktrelation 

där kvinnorna är underlägsna männen vad gäller att ta plats när man vill göra sig hörd. Den 

svarande kopplade detta till kvinnor respektive mäns generella karaktärsdrag genom att 

uttrycka sig följande: 

 […] nog är lite mer ödmjuk och inte nödvändigtvis tar så mycket plats, medan 

killarna generellt anser sig vara bra på det mesta och har ett behov av att hävda 

sig (SP3).  

Patriarkatet är en komplex dimension att se till vad gäller Försvarsmaktens arbete för 

jämställdhet. Det hierarkisystem organisationen innehar vad gäller arbetsgivarens olika yrken 

innebär ett sätt att förhålla sig till de anställda. Detta är alltså oberoende kön och baseras på 

utbildning och yrkestitel. Att komma ihåg ska också göras att min urvalsgrupp utgjordes av 

praktiskt verksamma anställda och svaren täcker inte de civila anställdas uppfattningar. 

Försvarsmakten har också civila anställda och deras förhållande till ett patriarkat och en 

eventuell inofficiell könsmaktsordning skulle kunna antas se annorlunda ut.  

5.3.3 Kön & Genus 

De två orden är av stor väsentlighet när det kommer till diskussionen om jämställdhet. 

Försvarsmakten själva har med orden i sin begreppslista gällande ämnesområdet där man 

definierar kön som att det existerar två biologiska kön, man och kvinna. Genus definieras som 

det sociala könet skapat av handlingar och föreställningar om kvinnlighet respektive 

manlighet i samhället. Man markerar i texten att genus inte har någonting att göra med det 

biologiska könet (Försvarsmakten 2012, 1).  

En av de största av feminismens utmaningar vad gäller denna dimension är just könsskillnader 

som förklaras vara naturliga. Feminismen försöker inte motsätta det fakta att kvinnan ur ett 

biologiskt och fysiskt perspektiv innehar en unik förmåga att bära ett barn i sin kropp, som 
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också innebär andra biologiska särskiljande aspekter (Heywood 2012, 234). Ideologin kräver 

dock att detta inte ska ha någon social, politisk eller ekonomisk begränsande betydelse och det 

finns generellt ingenting annat avgörande som kan förklara särskilja kvinnan från mannen, 

eller tvärtom.  

Den tydligaste kopplingen att dra till i intervjuerna vad gäller kön och genus är det uppenbara 

fokus i diskussionen om jämställdhet vad gäller fysisk förmåga. Feminismen särskiljer det 

biologiska könet som med exempel det kvinnliga med en enda åtskild egenskap att kunna 

föda barn, medan genus syftar till det socialt konstruerade könet som kan förklara vad som är 

”kvinnligt och manligt”. Enligt denna teoretiska aspekt bör alltså den fysiska förmågan inte ha 

ett avgörande samband beroende av vilket kön man har. Samtalsintervjuerna med de anställda 

visar på något annat:  

[…] Om man ser på jämställdhet så kommer kvinnor och män alltid vara 

annorlunda, rent fysiskt. Många gånger spelar fysiken roll i en uppgift och 

därför kan ibland, något oftare, en man vara mer anpassad för att lösa uppgiften 

lättare och på så sätt så kommer det alltid att vara lättare för en man att lösa 

svårare fysiska uppgifter (SP4). 

I en annan fråga som syftade till att ge ett övergripande svar om vilka utmaningar 

Försvarsmakten har med sitt jämställdhetsarbete så kom även de fysiska krav som ställs på tal 

och en svarsperson uttryckte sig enligt följande: 

[…] Det krävs vissa kravbilder som är svåra för kvinnor att uppfylla så som vi är 

skapade och där i den grunden så finns det en förutsättning att det inte kan bli 

helt jämställt (SP4). 

Bland de svarande fanns det också de som separat ifrågasatte huruvida man bör göra skillnad 

på fysiska krav eller inte, vilket är en vidare intressant aspekt vad gäller feminismens 

teoretiska aspekt i särskiljandet av könen. Många fortsätter hävda hur mannen är starkare och 

större än kvinnan kroppsligt sett, men enligt feministisk teori skulle detta snarare bero på att 

mannen under så pass lång tid konstruerats anses som den med bättre fysik, därefter fått ta sig 

an de mer fysiskt krävande utmaningar och i sin tur också fortsatt vara den starkare. Om 

kvinnan erhåller givna förutsättningar för att uppnå samma fysiska förmåga (eftersom 

feminismens enda biologiska skillnad förklaras vara just att föda barn) så skall man inte 

längre kunna särskilja man och kvinna vad gäller fysisk förmåga. Traditionella och stereotypa 
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uppfattningar om män och kvinnor respektive maskulint och feminint lever med andra ord 

ännu kvar i organisationen. 

5.3.4 Jämställdhet ur feminismen  

Genom en allmän bedömning av samtliga genomförda intervjuer så vill jag generellt hävda 

arbetsklimatet som jämställt. Återkommande poängterade de svarande om hur i 

yrkesuppgiften andra anställda inte gör skillnad på om du är man eller kvinna när du har en 

uppgift att lösa eller ett arbete att utföra. En god jargong med ett ventilerande klimat, där 

samtliga upplever miljön trivsam bidrar till en arbetsplats med ett jämställt klimat. Om vi ser 

till antalet anställda män och kvinnor i Försvarsmakten så är det välkänt att antalet kvinnor 

fortfarande är i minoritet, även så gäller området för min urvalsgrupp. När det kommer till 

lika förutsättningar, rättigheter och skyldigheter oavsett vad, så har samtliga svaranden 

generellt bekräftat att det svaret är ja. 

En svarande utmärkte sig något då de övriga var säkra på sitt svar att ’det är lika för alla’. 

Denna svarsperson medhöll om att skyldigheterna var detsamma men att förutsättningar 

möjligtvis skiljer sig åt och syftade till de fysiska kraven, vilket är en fråga som tidigare lyfts i 

analysen. Svaret syftar till att påpeka hur den fysiska förmågan skiljer sig från person till 

person och där med innebär naturligt särskiljande förutsättningar. Att den ursprungliga 

orsaken är könstillhörigheten var inget som framkom, vilket fortsatt håller oss i linje med 

feministisk teori om att du har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett om du 

är man eller kvinna (Heywood 2012, 235).  
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6. Slutsats 

Den genomförda studien syftade till kunskap om hur verkligheten ser ut i den statliga myndig-

heten Försvarsmakten vad gäller jämställdhet. Kampen för jämställdhet mellan man och 

kvinna har bedrivits världen runt i många år. I och med vissa regeringspolitiska krav i kombi-

nation av ett tryck utifrån samhället så har krav om ökad jämställdhet ställts även på arbetsgi-

varen. Eftersom Försvarsmakten i all tid har dominerats av män till antalet anställda är ämnes-

området högst intressant att undersöka vad gäller efterlevnaden av ett jämställdhetsarbete. För 

att uppnå målet med studien har det forskats om frågeställningarna vilken som är Försvars-

maktens officiella ambition (alt. mål) när det gäller att verka som en jämställd arbetsgivare, 

vilka åtgärder som har genomförts respektive inte genomförts för att uppnå jämställdhetsmålet 

samt vilka utmaningar Försvarsmakten har framför sig vad gäller jämställdhetsarbetet. 

I frågan om vilka ambitioner organisationen har så utgick jag från ett teoretiskt perspektiv om 

etablerade begrepp och definitioner vad gäller jämställdhet. I aktuell fråga vill jag konstatera 

att Försvarsmakten har en hög ambition men kanske en ännu starkare vilja vad gäller att ge 

bilden av att arbeta aktivt med jämställdhet. Huvudsakligen baserar jag detta på 

tillgängligheten av material som påvisar deras jämställdhetsarbete. På organisationens 

hemsida, dit jag förutsätter att en intresserad allmänhet i ofta vänder sig till, så finns skapade 

sidor om just dessa värderingar, jämställdhet och jämlikhet mer ingående och med diverse 

dokument om vad det innebär för Försvarsmakten. Här beskriver man bland annat hur man 

ska uppfattas som en organisation som behandlar alla på lika villkor och att samhällets alla 

delar ska få bilden av att det är en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare med rollen som 

normgivare där man ska efterspegla det svenska samhället (Försvarsmakten 2012, 4). Man har 

också tagit fram ett Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet (2012) och utvecklat en 

jämställdhetsintegrering i syfte att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela 

verksamheten. Andra mål är att få en jämnare könsfördelning genom att särskilt anstränga sig 

för att få sökande av det underrepresenterade könet och om hur alla som söker sig till 

organisationen ska ha rätt att bedömas utifrån personliga egenskaper vilket lever upp till 

lagens förbud för arbetsgivare att diskriminera arbetssökande som exempel.  

Men slutsatsen om att arbetsgivarens ambition är att aktivt arbeta för att vara och verka som 

en jämställd arbetsgivare påvisar inte att det är så. Även om etablerade handlingsplaner och 

grundvärderingar är en god förutsättning så vill jag dra en vidare slutsats om den andra 

frågeställningen om vilka åtgärder man genomfört för att uppnå ett jämställdhetsarbete och 
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hur de genomförda åtgärderna antas vara begränsade. Det finns goda exempel om hur man 

skapat nätverk för kvinnligt anställda och om hur man tagit fram projektdagar i syfte att 

attrahera framtida kvinnliga rekryter till organisationen. Verksamheten har anställda som 

arbetar aktivt och proaktivt med jämställdhetsfrågor, men även dessa påpekar problematiken i 

arbetet med att projekt som utförs alltför sällan följs upp. Detta bekräftas ytterligare genom i 

en artikel från Officersförbundet där denne påpekar hur ledet av att undersöka-åtgärda-följa 

upp oftast stannar vid undersöka (Parkvall 2013, 8-9). Att på organisationens officiella 

hemsida se den stora tillgången på handlingsplaner, ambitioner och visioner vad gäller 

jämställdhet, samtidigt som frånvaron lyser med motsvarande dokument om vad man faktiskt 

gjort och vilka förändringar som skett, så kan slutsatsen göras att i förhållande till ambitionen 

så är de aktiva åtgärderna och ett kvalificerat uppföljningsarbete begränsat.  

Den tredje frågeställningen om vilka utmaningar Försvarsmakten har framför sig vad gäller 

jämställdhetsarbetet påvisar signaler om att utmaningarna inte nödvändigtvis är interna hos 

Försvarsmakten vad gäller att bredda mångfalden av de anställda huvudsakligen till en 

jämnare könsfördelning. Efter att fått tillgå erfarenheter, åsikter och uppfattningar hos de 

anställda så kan det konstateras att arbetsklimatet och verksamheten inifrån övergripande 

upplevs jämställd. Alla arbetar under samma förutsättningar och könstillhörigheten påverkar 

varken möjligheter, skyldigheter eller rättigheter vilket lever upp till den feministiska teorin 

om hur jämställdhet uppnås. Däremot antas en problematik vara samhällets norm om vem 

som borde utgöra en del av Försvarsmakten vara den problematiska.  

Försvarsmakten må genuint eftersträva att vara en jämställd arbetsgivare men det till trots så 

förefaller organisationen misslyckas med den målsatta bilden om att vara en attraktiv 

arbetsgivare för alla samhällets människor. En stor del av arbetet tycks ligga utanför 

organisationens egna murar och mer hos samhällets normer, men sammanfattande så är 

fortfarande utmaningen för organisationen att ge en attraktiv bild av verksamheten till 

samhället såväl som att bättre att nå en personalsammansättning som speglar det svenska 

samhället.  
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Intervjuguide                                                                                              Bilaga 1 

Jag kommer från Linnéuniversitetet i Växjö och författar nu en uppsats inom statsvetenskap 

med en ämnesinriktning på jämställdhet i Försvarsmakten. Anledningen till att du medverkar i 

en intervju tillsammans med mig är för att jag, utöver tillgängligt material om 

Försvarsmaktens jämställdhetsarbete, eftersöker en bild av hur det är i praktiken hos de 

anställda. Dina åsikter, upplevelser och erfarenheter är därför betydande för att jag ska kunna 

skapa mig en så trovärdig uppfattning som möjligt. 

Ditt deltagande i denna intervju baseras helt på frivillighet och egen vilja, vilket innebär att du 

kan avbryta intervjun när som helst. Du kommer också att vara anonym och de uppgifter som 

framträder kommer att behandlas med varsamhet och inte i något annat syfte än intervjuns 

huvudsakliga. Ett förtydligande om att det inte finns några rätt eller fel, utan det är just dina 

tankar som är av intresse. För enkelhetens skull kommer jag att spela in samtalet. Är det okej 

för dig? 

Bakgrund 

1. Vad heter du och hur länge har du arbetet hos Försvarsmakten? 

2. A) Vad är din yrkesuppgift och vilken roll har du inom Försvarsmakten? 

B) Vad har du för utbildning? 

C) Har du varit på någon/ några andra avdelningar inom Försvarsmakten? 

Trivsel på arbetsplatsen 

3. Vilka faktorer är viktigast för att du ska trivas på arbetsplatsen? 

4. Vad är det bästa respektive sämsta med din arbetsplats? Om det finns något du vill 

ändra på, vad skulle det vara? 

Arbetsklimat: allmänt 

5. Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats? Om du upplever att det finns en 

viss jargong till exempel, hur skulle du beskriva den? 

6. Är det lätt att få sin åsikt hörd på din arbetsplats? Hur upplever du att man hanterar 

inkomna åsikter? 
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Jämställdhet på arbetsplatsen: Bakgrund 

7. Vad betyder jämställdhet i arbetslivet för dig?  

8. Hur ser fördelningen av män respektive kvinnor ut där du arbetar? 

9. Vad tror du att könsfördelning beror på? Tror du att det kan se annorlunda ut längre 

fram, i så fall på vilket sätt?  

10. Tror du att denna könsfördelning påverkar er arbetsplats på något sätt? I så fall hur? 

(ex utanförskap, en viss jargong, trivsamhet, förutbestämda roller etc) 

Jämställdhet på arbetsplatsen: Hur fungerar det? 

11. Hur upplever du att Försvarsmakten arbetar med jämställdhet? Är det något som kan 

göras annorlunda, i så fall hur? 

12. Anser du att det finns en viss maktrelation man och kvinna emellan, respektive ung 

och gammal? Om ditt svar är ja, hur ser det ut?  

13. Upplever du att alla på er arbetsplats har lika förutsättningar, rättigheter och 

möjligheter? Om inte, hur skiljer det sig åt?  

14. Ser du några fördelar alternativt nackdelar med att arbeta på en mansdominerad 

arbetsplats? I så fall, vilka? 

Summering och övrigt 

15. Vilka utmaningar anser du det finnas med att genomföra ett jämställdhetsarbete inom 

Försvarsmakten? 

16. Finns det något du skulle vilja tillägga? 


