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Purpose:  The purpose of the essay is to study the ongoing gender segregation of a 

male-dominated organization through a narrative study. The purpose of 

the essay is furthermore to discuss women's descriptions of to apply, 

work in and leave a male-dominated organization.  

Method: This study is based on a qualitative method with a narrative focus. The 

empirical data has been collected through ten interviews, which one of 

them with an recruitment coordinator. The theoretical frame of 

reference is made from scientific articles and thesis retrieved in the 

databases.  

Conclusion:  Based on the stories of the interviewed women, the women who have 

chosen to leave The Swedish Armed Forces does it due to psychic and 

physiological reasons. Alternatively, they fail to adapt to the male-

dominated organization. Another reason is that they see the The Swedish 

Armed forces as a short term employment to claim merits for the future. 

Wich results in the ongoing gender segregation. The interviewed women 

tells that women who chose to pursue their career in the military have 

the ability to adapt to the male-dominated organization. To work in The 

Swedish Armed Forces as a woman in many ways means great solidarity 

according to the interviewed women. On the other hand, all the 

interviewed women tell that harassment and discrimination occur.  
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Frågeställning:  Vad väljer kvinnor i Försvarsmakten att berätta om när de delar med sig 

om hur det är att vara kvinna i en mansdominerad organisation?  

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att genom en narrativ studie undersöka den 

fortgående könssegregeringen i en mansdominerad organisation. Syftet 

med uppsatsen är vidare att diskutera kvinnors beskrivningar av att söka 

sig till, arbeta i och lämna en mansdominerad organisation.   

Metod: Studien grundar sig i en kvalitativ metod med en narrativ karaktär. Empiri 

har insamlats genom tio intervjuer varav en rekryteringskoordinator. Den 

teoretiska referensramen är framställd ur vetenskapliga artiklar samt 

avhandlingar hämtade databaserna. 

Slutsats:  Utifrån de intervjuade kvinnornas berättelser väljer kvinnor att lämna 

Försvarsmakten på grund av psykiska och fysiska påfrestningar. 

Alternativt att de inte klarar av att anpassa sig till den manliga 

organisationen. Ytterligare en anledning är att de sett GMU som en 

kortsiktig anställning är för att erfordra meriter inför kommande karriär 

eller som en utmaning. Detta resulterar i fortsatt könssegregering. 

Utifrån de intervjuade kvinnornas berättelse kan även slutsatsen dras att 

kvinnor som väljer att fortsätta sin karriär inom försvaret har en förmåga 

att anpassa sig till den manliga organisationen. Kvinnorna berättar att 

verka i Försvaret som kvinna på många sätt innebär stor gemenskap. 

Däremot berättar alla de intervjuade kvinnorna att trakasserier, 

olikbehandling och diskriminering förekommer.  
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Definitionslista 

Jämställd organisation Organisation där det jobbar 40 % män och 60 % kvinnor 

eller vice versa (SCB, 2016).  

Mansdominerad organisation Organisation där det jobbar mer än 60 % män (SCB, 2016).  

Kvinnodominerad organisation  Organisation där det jobbar mer än 60 % kvinnor (SCB, 

2016). 

Könsminoritet  Ett kön som utgör mindre än 40 % av organisationen (SCB, 

2016).  

Rekryt Personer som gör grundläggande militär utbildning (GMU) 

i den svenska Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2017).  

Befäl Personer som är chefer eller formella ledare i 

Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2017).  

Officer Ett befäl av högre grad (Försvarsmakten, 2017). 

Stridspar     2 personer (Försvarsmakten, 2017). 

Grupp     5-12 personer (Försvarsmakten, 2017). 

Pluton     20- 40 personer (Försvarsmakten, 2017). 

Kompani     50- 300 personer (Försvarsmakten, 2017).  
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1. Inledning  

Det inledande avsnittet börjar med att beskriva könssegregation i arbetslivet och följs av 

bakgrundsinformation om Försvarsmakten som sedan mynnar ut i en problematisering, ett syfte 

och två frågeställningar. 

 

1.1 Introduktion 

Den svenska arbetsmarknaden är enligt The Gender Gap index som publiceras av World 

economics forum rankad bland de högsta i världen när det kommer till jämställdhet år 2016. 

Däremot är den svenska arbetsmarknaden mycket segregerad och det finns många kvinno- eller 

mansdominerade branscher (Arbetsmiljöverket, 2013; Petterson, Person & Berggen, 2008). I 

dagens samhälle finns många mansdominerade branscher som innebär makt (Von Hippel, 

Sekaquaptewa & Mc Farlane, 2015; Campbell & Wolbrecht, 2008). Många ledande roller på 

arbetsmarknaden innehas av män. Detta gör att kvinnor enligt normen får förhålla sig till mäns 

villkor. Vilket leder till begränsningar av makt för kvinnor inom organisationen (Regnö, 2013). 

Det tyder på att det finns en efterfrågan på organisationsstudier inom ämnet. En positiv trend 

som växt fram i den svenska arbetsmarknaden är att könssegregationen mellan könen sjunker 

och lönegapet minskar men det sker långsamt. Kvinnor som är högutbildade och i ledande 

positioner blir fler i klassiska mansdominerade yrken och industrier, samtidigt blir det fler män 

inom organisationer som är kvinnligt dominerade (Abrahamsson, 2014). Nedan presenteras en 

narrativ studie om hur kvinnor berättar hur det är att verka i en mansdominerad bransch med 

inriktning på den svenska Försvarsmakten. 

 

1.2 Bakgrund  

En bransch där könssegregeringen ökar är försvaret där procenten kvinnor har minskat det 

senaste åren, 2014-2015. Andelen kvinnor som tar anställning inom försvaret efter att ha 

genomfört grundläggande militär utbildningen (GMU) har minskat från 16 % till 14 % 

(Försvarsmakten, 2017). Få organisationer är så förknippade med maskulinitet och fysisk styrka 

som det militära och detta genomsyrar Försvarsmakten i stort (Persson, 2010). Samtidigt 

skildrar den dokumentära författaren och nobelpristagaren Aleksijevitj (2006) genom att visa 

kvinnor berättelser hur kvinnor som varit aktiva soldater under andra världskriget tystats ned i 

historien. Det finns ännu lite forskning på kvinnor inom militära organisationer eftersom det 

alltid varit typiskt att män varit verksamma i organisationen (Alvinius, Krekula & Larsson, 2016). 

Den svenska Försvarsmakten var den allra sista aktören på den svenska arbetsmarknaden med 

manligt monopol när det togs bort år 1980. Dock var kvinnor inte tillåtna i alla delar av 

Försvarsmakten från början. Först år 1989 var kvinnor tillåtna på alla sysselsättningar inom 

Försvarsmakten. I de tidigare skedena tog kvinnor endast sådana roller som inte innebar direkt 
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strid och inte förrän under år 2000 tränas kvinnor likt män i försvaret för att ta anställning i alla 

roller inom Försvarsmakten. Kvinnor i försvaret är fortfarande en könsminoritet och tar ofta 

anställningar som sekreterare, tekniker eller kock, arbeten som inte innebär direkt strid 

(Petterson et al., 2008). De civilanställda i försvaret består idag av 40% kvinnor, vilket innebär 

att de inte längre är i minoritet. Civilanställning innebär att varken GMU eller värnplikt behöver 

genomföras utan endast en lättare intensivkurs inom det militära innan anställningen sker. 

Civiltjänst är sysselsättningar såsom ekonom, kock eller städare (Försvarsmakten, 2016). En av 

de största utmaningarna som Försvarsmakten står inför idag är att rekrytera fler kvinnor till 

tjänster som innebär direkt strid, där det kvinnliga antalet fortfarande är lågt. Idag är 16% inom 

Försvarsmakten kvinnor inklusive civilanställda, 8 % exklusive civilanställda (Försvarsmakten, 

2017).  

 

1.3 Problematisering 

Organisationer som har en blandning av män och kvinnor uppnår ofta bättre resultat än 

organisationer som är homogena. Personer som arbetar i organisationer som är jämställda visar 

större tillfredsställelse och engagemang (Olafsdottir & Einarsdottir, 2016 ; Apesteguia, Azmat & 

Iriberri, 2012 ; Bogan, Just & Chekitan, 2010). Tilläggas kan att könssegregation har en inverkan 

på intäkter, självbestämmanderätt och karriärmöjligheter. Detta visar på vikten för enskilda 

organisationer att arbeta med jämställdhet. Könssegregation på arbetsmarknaden kan också 

beskrivas som ett samhällsproblem som innebär orättvisa avseende inflytande och ekonomiskt 

utrymme beroende av kön (Ellingsæter, 2013 ; Acker 2012).  

Försvarsmaktens jämställdhetsplan har som mål att andelen kvinnor ska vara 30% år 2027 samt 

att andelen kvinnor som fullbordat GMU ska vara 20%. Målet är ej fullbordat då endast 16% 

inom Försvarsmakten är kvinnor inklusive civilanställda och 8 % exklusive civilanställda. Det är 

också fler kvinnor än män som väljer att avbryta anställning och utbildning inom försvaret. 

Försvarsmakten ser en ökning i antalet sökande kvinnor till GMU. Trots detta är fortfarande 

antalet kvinnor på förbanden lågt. Procentuellt sett väljer fler kvinnor än män att hoppa av 

ansökningsprocessen. Detta i kombination med att många kvinnor även i ett senare skede 

hoppar av utbildningen ger den fortsatt låga procenten kvinnor (Försvarsmakten, 2017). 

  
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en narrativ studie undersöka den fortgående 

könssegregeringen i en mansdominerad organisation. Syftet med uppsatsen är vidare att 

diskutera kvinnors beskrivningar av att söka sig till, arbeta i och lämna en mansdominerad 

organisation.  
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1.5 Frågeställning 

Vad väljer kvinnor i Försvarsmakten att berätta om när de delar med sig om hur det är att vara 

kvinna i en mansdominerad organisation?  

 

1.6 Avgränsning  
Ordet genus preciserar kulturella och socialt konstruerade synsätt på kön medan orden kön 

endast skildrar det biologiska könet. Generellt används orden kön och genus i 

kvinnoforskningssammanhang för att begreppsligöra relationen mellan begreppen. Genus i 

form av mäns och kvinnors olika beteenden och sysslor samt vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt där genus är inte givet av det biologiska könet. Kön avser emellertid det biologiska 

könet (Mark, 2007). 

Skribenterna har valt att avgränsa sig till att se på man och kvinna i aspekt av samhällets sociala 

och kulturella konstruktion av kön. Skribenterna undersöker nedan nio kvinnors berättelser av 

beteenden och situationer. Undersökningen avgränsar sig till kvinnors arbete inom 

Försvarsmakten och i synnerhet på hur de berättar om sitt dagliga arbete. Genom en narrativ 

studie kan berättelser analyseras och skribenterna kan förstå samhällskonstruktioner 

(Johansson, 2009). 

 

1.7 Studiens disposition 
I det inledande avsnittet har problemet och det studien ämnar att undersöka presenterats. I 

kommande avsnitt följer metoden där de aktuella valen kring datainsamling och 

tillvägagångssätt redogörs. I den teoretiska referensramen presenteras studiens begrepp 

utvunna från vetenskapliga artiklar och litteratur. Därefter introduceras studiens narrativa 

empiriavsnitt där intervjuerna sammanställs i berättelser som sedan utmynnar i en narrativ 

analys där teori och empiri vävs samman. Avslutningsvis redogörs studiens slutsatser. Figur 1 

(nedan) visar studiens disposition.  
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Figur 1. Egen bearbetning  
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs valet av metod för studien, tillvägagångssätt samt den vetenskapliga 

ansats som varit aktuell för studien. Vidare beskrivs hur datainsamlingen gått till och hur 

intervjufrågorna tagits fram. 

 
2.1 Val av metod 
Denna studie präglas av en kvalitativ ansats av narrativ karaktär. Studien avser att studera ett 

fenomen som inte kan beräknas i siffror utan genom att analysera respondentens ord som 

denne förmedlar till intervjuaren. Den kvalitativa analysen fokuserade på vilka termer som 

använts och vilken betydelse dessa termer har för respondenten (Ahrne & Svensson, 2015). 

Den insamlade empirin sammanställdes under ett empiriavsnitt och analyserades utifrån de 

berättelser som presenterades samt den framställda teoretiska referensramen.  

 

2.2 Tillvägagångssätt  
2.2.1 Teoretisk referensram 
En teoretisk genomgång genomfördes av den teori som skribenterna ansåg vara relevant för 

det tänkta området. Den valda teorin speglar problemområde och frågeställningar. Den 

teoretiska referensramen består av vetenskapliga artiklar, facklitteratur, avhandlingar samt 

utvalda elektroniska källor. Teoriernas funktion i uppsatsen är grunden för studiens resultat 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

De vetenskapliga artiklarna är framsökta genom Mälardalens Högskolas bibliotek i databaserna 

ABI/INFORM Global, Emerald Insight och Google Scholar. De sökord som har använts för att ta 

fram artiklarna är följande; Minoritet i organisation, jämställdhet i organisationer, gender 

occupation könssegregation, könssegregation, Exkludering, mansdominerade branscher, gender 

equality, male dominated jobs, male dominated occupations, male dominated organizations, 

gender equality, gender composition, women in male dominated organizations.Facklitteraturen 

var utvald utifrån ämnesområden som metod, jämställdhet och kvinnor i mansdominerade 

yrken. De elektroniska källorna hämtades genom sökningar via sökmotorn Google. Ord som 

användes i sökningen av elektroniska källor var Försvarsmakten, värnplikt, kvinnor i försvaret, 

segregering och arbetsmiljöverket. 

2.2.2 Urval  
Deltagarna i studien valdes ut genom ett urval där deltagarna skulle uppfylla vissa kriterier för 

att vara relevanta för studien. Kriterierna var uppdelade i två kravprofiler enligt tabellen nedan. 
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Kravprofil 1 Kravprofil 2 

Vara kvinna Vara kvinna 

Ha genomfört GMU eller värnplikt och 

därefter valt att ej ta anställning inom 

Försvarsmakten  

Vara verksam inom Försvarsmakten 

Alternativt påbörjat GMU och ej valt att 

slutföra GMU. 

 

Tabell 1. Egen bearbetning 

 

2.2.3 Respondenter 
Skribenterna inledde en efterlysning av respondenter på sociala medier. I efterlysningen 

definierades de kriterier som skribenterna hade preciserat för deltagarna i studien. Därefter 

kontaktades två personer som är ansvariga för rekrytering inom Försvarsmakten via e-post.  

På efterlysningen av respondenter i sociala medier svarade 15 personer. Av de 15 personer som 

svarade på sökningen valdes nio personer ut som stämde in på kriterierna som satts upp för 

respondenter i studien. Två av respondenterna hade hoppat av under pågående GMU. En har 

genomfört värnplikt men tog inte anställning efter avslutad utbildning. Sex av dem tog 

anställning efter genomförd utbildning varav en av dem inte är anställd idag.  

Den tionde intervjun genomfördes med en av de kontaktade personerna som arbetar med 

rekrytering inom Försvarsmakten. Denne ses överst i tabellen nedan följt av resterande 

respondenter.  
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Respondent Anställning 

Linda Tengdahl- rekryteringskoordinator Anställd 

Julia Anställd 

Pernilla Hoppat av GMU x 2 

Malin  Hoppat av GMU 

Mia  Anställd   

Karin  Genomförd värnplikt, tog ej anställning  

Vilma  Anställd 

Lisa  Genomförd värnplikt, deltidsanställd 

Stina  Anställd 

Johanna  Tog anställning efter GMU, ej anställd längre. 

Tabell 2. Egen bearbetning 

 

2.2.4 Intervjuguide och operationalisering 

Två intervjuguider (se bilaga 2 & 3) utformades utifrån den teoretiska referensramen. 

Intervjuguide I var riktade mot kvinnorna i Försvarsmakten och var uppdelad i två delar. En del 

som avsåg fortfarande anställda kvinnor samt en ytterligare del som behandlade kvinnornas 

avhopp från försvaret. Samtliga kvinnor fick svara på den första delen medan enbart de som 

hoppat av fick besvara den andra delen. Intervjuguide I startade med inledande frågor. Exempel 

på inledande frågor var: Hur fick du upp ögonen för försvaret? Och hur var 

ansökningsprocessen? 

Vidare exempel på frågor i den första intervjuguide I var: Hur upplever du det är att vara kvinna 

i en mansdominerad grupp? Och Har du någon gång blivit olikt behandlad på grund av ditt kön 

inom försvaret?   
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Den andra delen i intervjuguide I innehöll frågor som riktade sig till respondenter som har 

hoppat av GMU eller som valt att inte ta anställning inom Försvarsmakten efter avslutad GMU. 

Exempel på frågor som ställs i den andra delen av intervjuguide I var: Vad var ditt motiv för att 

hoppa av? Hade försvaret kunnat göra något annat för att du skulle ha stannat inom försvaret? 

Intervjuguide II riktade sig till rekryteringskoordinator, Linda Tengdahl. Exempel på frågor i 

intervjuguide II var: Berätta om hur ni arbetar med att integrera kvinnor i försvaret och Ser du 

skillnader på gruppers beteende när det är en grupp med bara män kontra en blandad grupp? 

Utifrån den givna teorin i den teoretiska referensramen formades centrala begrepp som 

därefter fördes vidare till de frågor som ställdes till respondenten. Genom att operationalisera 

har begrepp skapats från teorin(Bryman & Bell, 2011). I denna studie utvinns dessa begrepp, 

segregering, mansdominerade organisationer, kvinnor i mansdominerade organisationer, kön, 

likheter och olikheter, heterogena grupper samt förebilder. Genom dessa begrepp framställdes 

frågor som gjordes begripliga för respondenterna.  

 

2.2.5 Intervjumetod 
Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär 

att utgå från en förutbestämd intervjuguide men ger respondenten möjlighet till att utveckla 

sina svar och intervjuaren att ställa följdfrågor. Intervjuguiden utformades utifrån olika 

förutbestämda teman och begrepp (Se Operationalisering, bilaga 2-3 ). Att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer innefattar att intervjuaren kan ställa följdfrågor inom ämnet till 

respondenten. Intervjuerna hade intervjuguiden som utgångspunkt men formades utifrån 

respondentens berättelse. Intervjuaren lyssnade in respondentens berättelse och ställde 

följdfrågor utifrån intervjuguiden för att vägleda respondenten och undvika sidospår. 

Intervjuaren hade en oundviklig del i hur respondentens berättelse formades, både i form av 

vilken väg berättelsen tog men även i form av stämningen i rummet samt vilken tillförlitlighet 

respondenten kände till intervjuaren. Flexibilitet krävs då det i en kvalitativ studie är viktigt att 

kunna följa upp respondentens svar och ändra ordningsföljd på frågorna samt att klara ut 

eventuella oklarheter. Flexibilitet hos intervjuaren är också viktigt i det fall att det uppstår fel på 

inspelningsutrutrustningen eller att respondenten väljer att inte bli inspelad alls (Bryman, 

2011). Flexibiliteten var av vikt för denna studie då en narrativ inriktning kräver följsamhet och 

lyhördhet hos intervjuaren i intervjusituationen.    

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, diktafon eller inspelningsprogram via dator 

efter att respondenterna gett sitt medgivande till att bli inspelade. Att spela in intervjun 

innebär att intervjuaren kan hålla sitt fulla fokus på respondenten istället för att bli distraherad 

av att föra anteckningar (Bryman, 2011). Intervjuerna transkriberades vilket innebär att 

inspelningarna från de utförda intervjuerna avlyssnades i efterhand och respondenternas och 

intervjuarens ord skrevs ned (Bryman, 2011). Oliver, Serovich och Mason (2005) beskriver att 
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transkribering inte enbart ska behandlas som något som sker bakom kulisserna i en 

undersökning utan menar att använda sig av detta är en central del av kvalitativ forskning. Det 

finns olika sätt att använda sig av transkribering, antingen transkriberas allt som sker under den 

inspelade intervjun eller så väljer skribenten att inte ta med stamning, pauser och ofrivilliga ljud 

(Oliver et al 2005). Skribenterna valde till denna studie att transkribera som det sistnämnda 

sättet. Transkribering utfördes för att kunna återberätta respondenternas berättelse och 

därmed förenkla skrivandet av empirin och analyseringen av empirin. Nackdelar med att 

använda sig av transkribering är att det är tidsödande och att det kräver stor koncentration hos 

den som transkriberar för att undvika felaktigheter (Bryman, 2011).  

 

2.3 Etiska förhållningssätt 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är humanitet och förstående viktiga egenskaper hos 

intervjuaren vid intervjutillfällen. Intervjuaren måste kunna visa empati till den information som 

respondenten ger. Kvinnorna i denna studie berättar om sina livserfarenheter och intervjuaren 

kan då inte verka som en främling under mötet. En god relation mellan intervjuaren och 

respondent är av stor vikt, därför är en god och vänlig kommunikation innan intervjun viktig.  

Ytterligare är information, nyttjande, samtycke och konfidentialitet viktiga faktorer för etiken. 

Information i form av att respondenterna noga har fått ta del av tillvägagångssätt och 

intervjufrågor innan de samtyckt till intervjun. Respondenterna ska även vara väl medvetna om 

att medverkandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt medverkande när de vill. Vidare syftar 

nyttjande till att respondenten ska vara väl informerad om hur data ska nyttjas och att den 

endast ska göra detta till denna studie och att inspelad data endast avlyssnas av skribenterna. 

Konfidentialitet syftar till att respondenten ska kunna erbjuda anonymitet vilket innebär att 

enskilda respondenter ej kan identifieras av utomstående läsare (Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjuarna har berättat detaljerat inför varje intervju om tillvägagångssätt och syfte för 

respondenten. Respondenten tog del av intervjufrågor minst en vecka innan för att ha god tid 

på sig att läsa igenom frågorna. Respondenterna fick ta del av sin roll i arbetet samt fick vetskap 

om att det var frivilligt att vara med och att de kunde välja att avsluta sitt medverkande under 

hela intervjun. Samtliga respondenter fick samtycka till inspelning av intervjun innan. 

Skribenterna valde till denna studie att alla respondenter var konfidentiella och fick en 

pseudonym förutom rekryteringskoordinatorn, Linda Tengdahl, som svarade på frågorna utifrån 

sin yrkesroll vilken hon själv önskade skulle vara offentlig. Detta på grund av att resterande 

kvinnorna berättade sina livshistorier som privatpersoner och inte utifrån yrkesroll. Vidare fick 

kvinnorna regementesanonymitet, detta på grund utav att det inte ska gå att söka upp vilka 

personerna är. Däremot valde skribenterna att skriva ut årtal då kvinnorna varit aktiva, på 

grund av den narrativa empirin och för att få en kronologisk ordningsföljd.  
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2.4 Metodkritik 
Kvalitativa undersökningar är svåra att replikera, detta på grund av den kvalitativa 

undersökningens brist på struktur och beroende av skribenterna och den sociala miljön. 

Skribentens personliga preferenser samt egenskaper som kön och ålder påverkar studien. Även 

skribenternas olikheter påverkar tolkning och analys i den kvalitativa undersökningen. 

Situationen som studien har genomförts kring gör det också svårt att generalisera och applicera 

resultaten på andra situationer och organisationer samt på andra länder (Bryman, 2011). Den 

narrativa studien bygger på personliga upplevelser och livshistorier från respondenterna vilket 

påverkar replikerbarheten. Intervjuarens egna ord och beteenden influerar respondentens 

berättelse. Skribenterna turades om att intervjua kan historierna variera i form och i 

detaljrikedom. Då skribentgruppen bestod av två kvinnor samt en man kan detta ha inverkan på 

berättelserna eftersom det kan förändra bemötandet hos respondenterna. Det kan även vara 

svårt att replikera undersökning då förutsättningarna för GMU nu förändrats. Att använda sig 

av inspelning kan ha en negativ påverkan på respondenten då denne kan känna oro över att bli 

inspelad (Bryman, 2011). 

Vetenskapliga artiklar som använts har hittats i globala databaser, där artiklarna delvis är 

skrivna i och om andra länder än Sverige (se 2.2.1.) därav går det ej att säkerställa att 

beteenden och fenomen utspelar sig på samma sätt som i Sverige.  

 

2.4.1 Tillförlitlighet 

För att en kvalitativ undersökning ska anses vara tillförlitligt behöver fyra olika kriterier 

uppfyllas. De fyra kriterierna är: 

Trovärdighet vilket motsvarar intern validitet. 

Överförbarhet vilket motsvarar extern validitet. 

Pålitlighet vilket motsvarar reliabilitet. 

En möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär objektivitet. 

Trovärdigheten i arbetet ligger i huruvida skribenterna lyckas beskriva den sociala verkligheten 

så att den känns trovärdig i andras ögon. För att validera resultaten studien kommit fram till fick 

respondenterna ta del av de resultat och beskrivningar av respondenternas sociala verklighet 

som skribenterna framställt. Genom att respondenten får möjlighet att granska och bekräfta 

berättelserna uppfylls respondentvalidering. 

Överförbarhet innebär i vilken grad det är möjligt att överföra resultaten i en annan miljö. 

Skribenterna har för att öka överförbarheten försökt göra så detaljerade beskrivningar som 

möjligt. Pålitligheten har säkerställts genom att processen har dokumenterats via anteckningar, 



11 
 

inspelningar och utskrifter av intervjuerna. Studien har under arbetets gång granskats under 

fyra seminarier. Objektivitet innebär att skribenterna inte låtit personliga värderingar påverka 

slutsatserna i arbetet. Detta har motverkats genom att de tre skribenterna gemensamt har 

tolkat berättelserna (Bryman, 2011). 

 

2.5 Narrativ analys 
Skribenterna har använt narrativ analys som analysverktyg för det empiriska materialet. Den 

narrativa analysen är svårdefinierad men kan ses som berättelser. Det finns några essentiella 

beståndsdelar dock, Riessman (2008) menar att i en berättelse så måste det finnas kopplingar 

till händelser som sker i en ordningsföljd och som har konsekvenser senare i berättelsen. 

Meningen med det syftar Riessmann (2008) till att lyssnaren ska “försvinna in i berättelsen” 

eller leva sig in i den. 

Riessmann (2008) menar att den narrativa berättelsen skiljer sig från andra metoder i det 

avseende att kontexten bevaras och klyver inte materialet. Det går inte att behandla en 

berättelse som om den vore i enheter. Narrativ analys kodar inte materialet utan behåller 

förhållandevis långa utdrag. Inom den narrativa analysen nämner Riessmann (2008) om 

tematisk, strukturell och performativ analys. Den tematiska analysen har som utgångspunkt att 

fånga berättelsens innehåll, det som sägs eller beskrivs. Skribenten framställer teman ur 

berättelsen för att fånga huvudinnehållet. Den strukturella analysens premiss är inte helt olikt 

den tematiska. Riessmann (2008) likställer strukturell analys med musik och menar på att den 

vanlige lyssnaren uppfattar musiken i en helhet medan den som är lärd i musik kan förstå hur 

en komposition är strukturerad.  

Utifrån detta kan berättelserna i empirin ses som hela sånger som i analysen sedan delas upp i 

teman för att förstå berättelsernas olika delar. Skribenterna valde den tematiska analysen. 

Genom respondenterna berättelser går det att urskilja teman. Vissa delar upprepas i 

respondenternas historier och bildar de teman som framkommer i analysen. Den strukturella 

analysen fokuserar på berättandet hellre än innehållet. 

Den traditionella synen på vetenskap är att förhålla sig till fakta och logik och att metaforer 

samt berättelser hör till litteratur. Det går dock inte undkomma att sanningen är ett faktum 

som är svår att säkerställa. Genom att studera detaljer och själva språket går det att knyta 

samman delar av berättelsen till en helhet (Czarniawska, 1998; Riessman, 2008). Skribenterna 

analyserar emellertid inte den verkliga sanningen utan respondenternas version av 

verkligheten, den som de valt att berätta.  
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3. Teori 
Nedan presenteras arbetets teoretiska referensram. Kapitlet startar med en beskrivning av 

könssegregation på arbetsmarknaden. Vidare beskrivs kvinnor som könsminoritet inom 

organisationer samt könsskillnader på arbetsmarknaden. Avsnittet avslutas med en redogörelse 

av heterogena grupper samt förebilder. 

 

3.1 Könssegregation 
Enligt Ellingsæter (2013) infördes arbetsmarknadssegregering som ett begrepp på 1960-talet, i 

en tid då arbetsdelningen uppvisade separation av kvinnors och mäns arbete samt ofta innebar 

en hög grad av ojämlikhet. Könssegregation definieras vanligen som den ojämna fördelningen 

mellan kvinnor och män i hela yrkesstrukturen, arbetsplatser, branscher och sektorer. Ökningen 

av kvinnors sysselsättning under andra halvan av 2000-talet har åtföljts av en markant nedgång 

gällande könsskillnader i yrken och löner. Emellertid fortsätter könssegregationen att ge 

anledning till oro, eftersom det fortfarande är betydande i alla utvecklade ekonomier.  

Könsuppdelningen på arbetsmarknaden påverkar intäkter, karriärrörlighet och 

självbestämmanderätt för individen. Den förstärker kulturella könsstereotyper i samhället och 

skapar en mindre flexibel arbetsmarknad. Könsuppdelningen i en organisation bildas utifrån 

många olika faktorer. Ojämlikheter skapas i olika former i arbetets design, lönesättning, 

beslutsfattande, befogenheter och utformningen av den fysiska miljön på arbetsplatsen. 

Ojämlikheterna i till exempel lönesättning är ofta gömda bakom klassificeringar samt 

kategorier, för det blotta ögat kan lönen se könsneutral ut innan hänsyn tas till vilka som oftast 

befinner sig i de olika arbetskategorierna (Ellingsæter, 2013; Acker, 2012).  

Enligt Carlsson (2011) kan en orsak till könsegregation vara att arbetsgivare är emot att anställa 

individer från en särskild grupp på grund av arbetsgivarens tidigare upplevda negativa 

preferenser. Därav uppstår en orättvisa, även om det inte är någon skillnad i den 

genomsnittliga produktiviteten hos män eller kvinnor. En annan orsak Carlsson (2011) nämner 

är särbehandlingen som uppstår på grund av ofullständig information om individernas 

produktivitet. Det kan även bygga på antagandet att män i genomsnitt utvecklar färdigheter i 

mansdominerade yrken, då kan arbetsgivare förvänta sig att en man är mer produktiv i yrken 

som uppfattas som manliga, vice versa i kvinnodominerade yrken. 

För att förstå könssegregeringen angriper Ellingsæter (2013) könssegregationen ur två vinklar, 

en horisontell och en vertikal vinkel. Horisontell segregering enligt Ellingsæter (2013) avser 

fördelningsskillnader som inte är uttryckligen hierarkisk. Det vill säga fördelningen av män och 

kvinnor inom hela yrken, arbetsplatser, industrier eller sektorer. Medan vertikal segregering 

avser till den under eller överrepresentation av arbetstagare i roller med hög status där hög 

status syftar på rang och inkomst. Blackburn, Jarman och Racko (2012) beskriver den vertikala 
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dimensionen som att den mäter graden av ojämlikhet inom specifika yrken. Vidare definierar 

Blackburn et al. (2012) att vertikal och horisontell könssegregation bildar en övergripande 

segregering som är mer känd som det allmänheten uppfattar som ojämlikhet.  

Den horisontella könssegregationen tenderar ofta att vara avsevärt bredare än den vertikala. 

Blackburn et al. (2002) nämner att den horisontella dimensionen är bredare på grund av de 

många yrken och branscher som existerar på arbetsmarknaden, medan den vertikala 

dimensionens spann av roller inte är lika utbredd. Tillsammans skapar emellertid den 

horisontella och vertikala könssegregationen den övergripande könssegregationen på hela 

arbetsmarknaden (Blackburn, Browne, Brooks och Jarman, 2002) För att förtydliga detta visas 

könssegregationen i en figur nedan (Figur 2). 

 

 

 

Figur 2. Egen bearbetning 

 

Den vertikala dimensionen har för avsikt att mäta olikheten mellan kvinnor och män inom 

yrket. Det finns flera sätt att mäta olikheten och ett viktigt sätt att mäta olikheten på är genom 

intäkter eller medianlönen för varje enskild sysselsättning. Ett annat sätt att mäta olikheten 

som är mer komplicerad är genom sociala skikt och refererar till de aspekter av sysselsättningen 

som inger social status, samhällsklass eller position i social hierarki. En sysselsättning innebär 

inte bara ekonomiska fördelar. Sysselsättningen har också betydelse i struktureringen av det 

sociala utrymmet och kan skapa eller hindra vägar till sociala nätverk och möjligheter 

(Blackburn et al., 2012). På samma sätt definierar Bloksgaard (2011) den vertikala 

könssegregeringen och menar på att kvinnor generellt har lägre positioner i hierarkin avseende 

lön, möjlighet till befordran och chanser till att förbättra sin kompetens än män.  
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Den horisontella dimensionen mäter i vilken utsträckning kvinnor och män arbetar inom olika 

yrken, vilket har givit upphov för termer som kvinnodominerade jobb och mansdominerade 

jobb (Bloksgaard, 2011). Den horisontella segregeringen representerar utsträckningen av 

könssegregation med avseende på yrken, den inkluderar inte aspekter av olikhet i status. Den 

horisontella könssegregationen har inneburit nackdelar på grund utav att det begränsar det fria 

yrkesvalet. Blackburn et al. (2012) belyser att ju mer en sysselsättning domineras av det ena 

könet, desto mer ses yrket som olämpligt för det andra könet. 

 

3.2 Mansdominerade organisationer  
Leinonen (2012) och Bloksgaard (2011) menar att organisationer där till största del män arbetar 

har ofta högre löner och arbetena har oftare högre status än organisationer där till största del 

kvinnor arbetar. Vidare menar Leinonen (2012) och Bloksgaard (2011) att arbeten som 

traditionellt sett är mansdominerade är ofta ansedda tunga och kräver fysisk styrka. Exempel 

på typiskt manliga arbeten är hantverksjobb, brandman och polis. Egenskaper som definierar 

män är ofta fysisk styrka, rationalitet och kraftfullhet, egenskaper som ofta rankas högre än 

typiskt kvinnliga egenskaper (Bloksgaard, 2011). Vidare är den politiska arenan och 

finansbranschen branscher där manlig dominans förekommer (Von Hippel et al., 2015; 

Campbell & Wolbrecht, 2008).  

McDowell (2001) beskriver vad som kan betraktas som maskulinitet i organisationer utifrån 

olika ismer, paternalism, entrepreneurialism och informalism. Paternalism är ett 

förhållningssätt som bibehåller styret hos den överordnade mot de underordnade. Det 

karaktäriseras av att den underordnade visar lojalitet och lydnad mot den överordnade, i 

gengäld får den underordnade möjligheter som annars inte existerat. Den moraliska grunden av 

paternalism är att makten är baserad den gamla familjemetaforen där mannen i huset styr och 

kännetecknas av auktoritet, välvillighet, disciplin och visdom. Det är vanligt att äldre män är 

patriarkaliska mot yngre män. Chefer på likartad nivå utvecklar en jämlik relation till varandra. 

Dominans är inte bara uppnått genom formell kontroll utan också uppmuntran av 

gruppsolidaritet och kamratskap (Nationalencyklopedin, 2017 ; McDowell, 2001). 

Entrepreneurialism kännetecknas av faktorer som tävling och företagande, här får ekonomiskt 

vinst stort fokus. Till skillnad från entreprenörskap som innefattar att personen besitter vissa 

egenskaper så är entrepreneurialism det tillstånd eller stämning individer och organisationer 

kan ta till sig. Personer som utövar detta manliga beteende ses ofta som arroganta och macho. 

Inom organisationer som är entrepreneurialistiska jobbar ofta medarbetare långa dagar och har 

snäva deadlines. I dessa manliga organisationer förekommer även en viss jargong av språket 

som ofta refereras till sex. Till exempel som att “penetrera marknaden” eller att ha “ halva 

inne” (Audretsch, 2012 ; McDowell, 2001).  



15 
 

Ytterligare för att beskriva maskulina och mansdominerade organisationer nämner McDowell 

(2001) informalism. Collinson och Hearn (1994) definierar informalism som utvecklingen av de 

informella arbetsplatsrelationerna, grundat på gemensamma maskulina intressen och 

värderingar. Dessa intressen och värderingar enligt McDowell (2001) tenderar inte ha någon 

anknytning till klass eller hur dessa män blivit skolade tidigare livet. Till skillnad från 

paternalismen där det kan bildas “far och son” relationer, så bildas informalismens relationer i 

herrarnas omklädningsrum som kan utmärka sig av sex, sport, öl och andra intressen som 

förenar män och har en benägenhet att exkludera kvinnor. Ismernas gränser är ojämna och 

rörliga och de kan existera parallellt med varandra inom organisationerna. Dessa ismer gäller 

inte för alla mansdominerade organisationer eller individer men måste ändå tas i beaktande för 

att få en uppfattning av mansdominerade organisationer.  

Mansdominerade branscher tenderar ofta att anta en maskulin form likt ovan som kan vara 

svårt för kvinnor att bli en del av. I maskulina organisationer kan det förekomma aktiviteter som 

kvinnor traditionellt ej lockas av, exempelvis att gå på stripklubb eller gå ut på jakt. Kvinnan 

som väljer att inte medverka i maskulina aktiviteter riskerar då att bli exkluderad från 

gemensamheten (Due Billing, 2011). 

 

3.2.1 Kvinnor i mansdominerade branscher  
Strukturerna inom en organisation mellan könen beror också på hur individerna i 

organisationen interagerar, både kollegor mellan varandra och i maktstrukturer. Det påverkar 

hur individerna i organisationen ser på hur en man eller kvinna typiskt är och vad det betyder 

att vara en man eller kvinna (Acker, 2012). Det finns strukturer i hushåll och på arbetsplatser 

som gör män till det dominerande könet. Kvinnor kan ha det svårt inom mansdominerade 

organisationer av flera anledningar, de har bland annat svårt att observera de komplexa 

outtalade regler som föreligger inom typiskt mansdominerade organisationer vilket leder till 

exkludering (Alvinius et al., 2016). 

Utmaningarna kvinnor stöter på i typiskt mansdominerade organisationer beror av samhällets 

normer och traditionella hierarkier som existerar såväl i arbetslivet som i familjelivet (Alvinius 

et al, 2016). När kvinnor kommer in i sammanhang som normalt förknippas med män, börjar 

traditionella könsmönster att brista (Persson, 2010).  

Kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher tenderar att i högre grad uppleva 

diskriminering, trakasserier, fientlighet och att de blir granskade av andra i sitt arbete (Burke, 

Matthiesen, Einarsen, Fiskenbaum & Soiland, 2007).  I mansdominerade branscher exkluderas 

ofta kvinnor i interaktioner mellan kollegor samt i informella aktiviteter (Acker, 2012 ; Mark, 

2007). Czarniawska (2008) menar att det är mer troligt att kvinnor som jobbar i Sverige blir 

kränkta eller orättvist behandlade av sina kollegor snarare är chefer. Detta menar Czarniawska 
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(2008) beror på gedigna ledarskapsutbildningar som chefer får samt arbetsrättslagar i Sverige 

som förbjuder chefer från mobbning. Vidare menar Czarniawska (2008) att fel som uppstått i 

arbetet oftare skylls på kvinnor eller personer som är nya på jobbet.  

Forskning visar att kvinnor som arbetar med projektledning får mindre utmanande projekt än 

män som arbetar som projektledare. Kvinnor som projektledare får i mindre utsträckning 

förtroendet att hantera riskfyllda uppgifter eller externa relationer än män. Kvinnor som 

arbetar i typiskt mansdominerade branscher som i finans och bankbranschen där de är i 

minoritet upplever ofta negativa manliga stereotypa beteenden. Detta leder till negativa 

attityder hos kvinnor kopplat till arbetet. Vilket tenderar till att kvinnor slutar på arbetet och 

väljer då att inte rekommendera arbeten inom branschen till andra kvinnor som skapar en 

negativ trend (Von Hippel et al., 2015). 

 

3.3 Kön, likheter och olikheter 
Mark (2007) talar om könens olikheter och likheter, likheter mellan könen i form av att män och 

kvinnor i grund och botten är människor som bör ha lika möjligheter. Olikheter beror vidare på 

kvinnor och mäns olika erfarenheter från livet. Eriksson (2000) menar att en positiv aspekt av 

jämställda organisationer är kvinnor och mäns olika egenskaper samt att de tillsammans bidrar 

till bland annat bättre kommunikation och samarbete. Däremot kan inträdet av det kvinnliga 

könet vara negativt då det kan behövas omorganiseringar i organisationer på grund av könens 

olikheter. McLaurin (2008) menar att i företag där det förekommer könsminoriteter kan det 

därför uppstå stagnering av effektiviteten i gruppen när minoriteten gör inträde. 

Eriksson (2000) beskriver maskulinitet som hårt, opersonligt, tävlingsinriktat, 

handlingsorienterat och självsäkert. Hon beskriver femininitet som en motpol till det 

ovanstående, detta i form av känsloorienterad, vårdande, beroende och samarbetande. 

Ovanstående faktorer visar på olikheter mellan könen men under en undersökning som 

Eriksson (2000) refererar till så har könen liknande ambitionsnivåer. Undersökningen visar att 

74% av kvinnorna är villiga att lägga ner all tid som krävs för att utvecklas i karriären kontra 

männen där 78% är villiga att lägga ner tiden som krävs. Ambitionsnivån hos kvinnor och män 

går inte att skilja på ändå är betydligt fler män i framkant av sin karriär än kvinnor.  

Enligt Morris och Lee (2009) finns det betydande skillnader på kvinnor och män i deras 

arbetssätt. Män har i större utsträckning lättare att följa direktiv från chefer och gör sitt jobb 

utan att fundera över de underliggande orsakerna. Kvinnor å andra sidan vill oftare veta 

anledning till deras sysselsättning och ställer oftare följdfrågor. Mark (2007) beskriver vidare 

könens olikheter som en faktor för en mer perspektivberikad miljö. Inträdet av kvinnor i den 

mansdominerade organisationen vidgar vyerna för individerna i företaget, detta med 

utgångspunkt i könens olikheter.   
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3.3.1 Heterogena grupper 
I en studie genomförd av Apesteguia et al. (2012) har det visat sig att grupper som består 

enbart av män eller enbart av kvinnor presterar sämre i förhållande till grupper som är 

blandade. Ett sätt att förklara detta fenomen är att de egenskaper män och kvinnor besitter kan 

komplettera varandra i blandade grupper. Bogan et al. (2010) stärker teorin om att blandade 

grupper är mer framgångsrika än homogena grupper i sin studie om investeringsbeteenden. 

Det visade sig att grupper som enbart består av män eller enbart av kvinnor skiljer sig från 

grupper med en mix av båda könen, där alla grupper är tilldelade samma information. Studien 

visar att män i grupp har benägenhet av ta högre risker än kvinnor, medan kvinnor i grupp 

tenderar till att utföra en detaljerad prognos. På det sättet menar Bogan et al. (2010) att män 

och kvinnors beteenden kan komplettera varandra i en grupp.  

 

3.4 Förebilder 
Bristen på kvinnor i mansdominerade branscher gör att andra kvinnor saknar kvinnliga 

förebilder. Tidigare forskning visar att brist på kvinnliga förebilder i ledande positioner inom 

organisationer gör arbetet och karriären inom organisationen svårare för kvinnor (Eriksson-

Zetterquist, 2008; Sealy & Singh, 2010). Eriksson (2000) menar att kvinnliga förebilder gör att 

kvinnor får en rollmodell att efterfölja i sin karriär. Eriksson (2000) menar vidare att en av de 

viktigaste faktorerna för att människor ska ta karriärsteg och utvecklas är just förebilder, utan 

dem saknar kvinnorna någon att identifiera sig med.  

Inom flera branscher visar forskning att förebilder och mentorer är viktiga för kvinnor i deras 

fortsatta karriärsutveckling och lärande inom organisationen. (Alvinius et al, 2016; Eriksson-

Zetterquist, 2008). Inom politiken visar undersökningar att om kvinnliga politiker är synliga i 

kampanjer lockar det fler unga kvinnor att engagera sig politiskt. Fler kvinnor inom politiken gör 

också att de kvinnor som finns inom politiken inte sticker ut lika mycket, människor blir vana vid 

deras närvaro (Campbell & Wolbrecht, 2008). Inom styrelsearbete visar forskning att kvinnliga 

förebilder har en betydande roll, och bristen på kvinnliga förebilder är en bidragande faktor till 

att kvinnor avgår från styrelseposter (Sealy & Singh, 2010). 
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4. Empiri 
Nedan följer studiens narrativa empiri. Empirin inleds med rekryteringskoordinator, Linda 

Tengdahls beskrivning om hur Försvarsmakten arbetar med kvinnor inom försvaret. Sedan följer 

nio kvinnors berättelse om deras upplevelser av Försvarsmakten.  

 

4.1 Linda Tengdahl - Rekryteringskoordinator  

Linda Tengdahl jobbar som rekryteringskoordinator på F7 i Skövde. Hennes arbete består till 

stor del av marknadsföring och attraktion på lokal nivå till hennes förband. Linda är utöver 

rekryteringskoordinator även ansvarig för det kvinnliga nätverket NOAK (Nätverk, Officer, 

Anställd, Kvinna) på lokal nivå i Skövde. Linda syns ofta i tidningar, artiklar och i sociala medier, 

då hon ofta är ute på olika aktiviteter för att öka försvarets synlighet. Eftersom Försvarsmakten 

vill få in fler kvinnor till försvaret så har de som strategi att låta många kvinnor synas utåt och 

Linda är en av de som syns mycket. Linda stryker under att det är hon som kvinna i försvaret 

som syns och inte hon som person. Det är en strategi som försvaret har överlag och inte bara 

på Lindas förband. Försvarsmakten försöker alltid att skildra kvinnor i sin marknadsföring på 

Facebook och Instagram. Linda berättar att det ibland kan ge en bild av att de är jättemånga 

kvinnor och det stämmer inte men de gör så för att visa upp försvaret som en attraktiv 

arbetsgivare för kvinnor. På lokal nivå arbetar de mycket med kvinnliga förebilder, de visar upp 

kvinnor i alla befattningar för att tjejer ska kunna ha en förebild inom alla tjänster. Under 

GMUn har Försvarsmakten satt upp regler om att alla kvinnliga rekryter ska ha en kvinnlig 

mentor eller instruktör. Detta för att de kvinnliga rekryterna ska kunna se tänkbara karriärsteg 

inom Försvarsmakten. Linda stryker under vikten av att ha kvinnliga förebilder.  

Vidare berättar Linda att alla kvinnor som gör GMU i hela Sverige ska medverka på minst två 

obligatoriska NOAK-träffar. Under NOAK-träffarna diskuteras frågor högt och lågt, allt från tips 

och tricks till sexuella trakasserier. Dom fokuserar mycket på inspirations och lagbyggande 

övningar, gemensamma träningar och inspirationsföreläsningar. Eftersom andelen kvinnor är så 

låg på förbanden så träffas de nästan aldrig i arbete och därför är det bra med träffar för att 

föra samman dem. Dessvärre är antalet nya rekryter som kommer på träffarna lågt, Linda tror 

det beror på det höga tempot under GMUn. 

För att öka antalet kvinnor i högre positioner och därmed kvinnliga förebilder jobbar 

Försvarsmakten med positiv särbehandling. Det innebär att om två personer med exakt samma 

betyg söker en post så kommer den individen som är i minoritet få rollen. De kvoterar aldrig 

utan de båda individerna måste ha samma betyg och resultat. Linda berättar att det är svårt att 

få kvinnor till de högre posterna, detta på grund utav att urvalet är så pass litet. De behöver 

fylla på med mer kvinnor på utbildningarna så att urvalet ökar.  
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Linda berättar att det aldrig sker någon särbehandling i bemötandet av individer inom 

Försvarsmakten. Alla gör samma tester både vid mönstringen och vid arbetet inom försvaret 

oberoende av kön, utifrån dessa tester kan Försvarsmakten sedan sortera ut vad individerna 

bör ha för befattning. De arbetar på samma sätt med lön i försvaret, lön fördelas utifrån en 

lönemall enbart beroende av befattning, de har inte individuell lönesättning. Detta innebär att 

det inte är någon skillnad i lön mellan män och kvinnor utan lönen beror av deras befattning. 

Däremot finns fler män än kvinnor på högre befattningar, och dessa högre befattningar innebär 

högre lön vilket gör att män tjänar mer än kvinnor.  

I Försvarsmakten delar alla på alla utrymmen oavsett kön. Ett exempel är att alla delar på 

duschutrymmet, det finns dock draperier så att det går att duscha lite mer privat. Detta på 

grund av att lokalerna är gamla och anpassade för när de bara var män, men Linda berättar att 

under framtida ombyggnationer kommer det byggas separata duschrum, för både män och 

kvinnors skull.  

Linda berättar att Försvarsmakten har som strategi att alltid fördela de kvinnor de har i 

plutonen i olika grupper så att så många grupper som möjligt har minst en kvinna. 

Försvarsmakten har sett att grupperna arbetar bättre ihop då de består av både män och 

kvinnor och att arbetsklimatet blir bättre i grupperna. Grupper med bara män i tenderar att 

anta en mer macho stil där svordomar och könsord är mer vanligt förekommande. Grupper som 

består enbart av män får en hårdare jargong.   

 
4.2 Johanna  
Johanna börjar sin berättelse med att tala om att hon genomförde grundutbildningen och tog 

sedan anställning inom Försvarsmakten, hon stannade i totalt fyra år och gjorde bland annat 

utlandstjänst i Afghanistan. Johanna berättar att hon sökte sig till Försvarsmakten av olika 

anledningar, dels hade nära släktingar till henne gjort värnplikt och talade mycket gott om sina 

upplevelser och en nära släkting arbetar även inom försvaret. Hon hade också siktet inställt på 

att bli polis redan under sin gymnasietid men eftersom det inte är tillåtet att söka till 

polishögskolan innan 20 års ålder föll valet på att söka sig till Försvarsmakten för att på så sätt 

göra sig mer attraktiv till att komma in på polishögskolan. När Johanna efter att ha sökt några 

gånger kom in på polishögskolan tog hon steget att avsluta sin tjänst inom försvaret. Hon 

berättar att säkert hälften av de som hon studerar med på polishögskolan har en bakgrund 

inom försvaret. Om Johanna inte hade kommit in på polishögskolan hade hon stannat kvar och 

siktade på att utbilda sig till officer.  

När Johanna genomförde GMU var fyra av 25 personer i plutonen kvinnor, och de var 

uppdelade i fyra grupper där en kvinna placerades i varje grupp. Johanna berättar att det 

ansågs bättre att dela upp kvinnorna så än att placera alla kvinnor i en och samma grupp.  När 

Johanna genomförde sin GMU var det första gången just hennes pluton hade kvinnliga rekryter 
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och befälen var väldigt tydliga med att de ville att hon och hennes kvinnliga kollegor skulle tala 

om ifall det var något. Deras befäl var befäl för första gången och hade aldrig haft kvinnor i 

plutonen, Johanna säger att de var väldigt mån om kvinnorna.  

 

“Våra befäl sa det också, att det är första gången vi har tjejer i plutonen, så ni måste säga till 

om det är något… Befälen kände nog att det var lite speciellt att ha oss tjejer.” - Johanna  

 

Officerarna var genomgående bra, de behandlade inte henne annorlunda för att hon var 

kvinna. Johanna påpekar att hon ibland tyckte att officerarna till och med glömde bort ibland 

att de hade en kvinna i gruppen. Hon berättar att en del saker tar lite längre tid och allt 

fungerar inte lika enkelt för en kvinna då exempelvis kläder är anpassade för män. Hon fick då 

våga stå upp för sig själv och våga säga till om det var någonting som exempelvis hon behövde 

göra annorlunda på grund av att hon är kvinna.  

 

“Man fick våga säga till ibland för grejerna funkade ju inte lika bra för oss. Ah.. men allt är ju 

byggt för att passa en man.“ - Johanna  

 

Av männen i hennes grupp fanns det några få som ansåg att kvinnor inte hörde hemma i 

försvaret och hon fick ta emot en del kritik.  

 

“Just i min grupp så var det väl någon som inte var något stort fan av tjejer precis, så av dem 

fick man väldigt mycket kritik.  Dom sa “ vad gör du ens här, här är det bara män som ska vara” 

“ - Johanna  

 

Men de andra männen i hennes grupp stod upp för henne i dessa situationer. Hon uttrycker att 

här lärde hon sig att för att komma någonstans behöver man stå upp för sig själv. Hon tog det 

inte personligt och lät snarare händelserna rinna av henne och tänkte inte så mycket mer på 

det. När officierna hörde något de inte tyckte var passande var de noga med att säga till. 

Johanna berättar att det är stor skillnad mellan när hon gjorde GMU och när hon senare blev 

anställd i hur hon blev behandlad. Under GMU kunde befälen behandla alla mindre bra för att 

de var befäl, men när man sedan blir anställd är man nästan som jämlikar.  

Där Johanna senare fick anställning fanns det fler kvinnor än vad det fanns under hennes GMU. 

Hon funderar på om det beror på att det regemente hon arbetade på inte var lika fysiskt 
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krävande som andra regementen. Hon säger att det är en tjänst som tjejer klarar av, då tjejer i 

regel inte är lika fysiskt starka som män. I hennes pluton var de då 6-7 tjejer av cirka 30 totalt, 

och de var uppdelade i grupper med två tjejer i varje grupp. Efter ett tag slutade de flesta 

tjejerna så Johanna var under en period ensam kvinna i sin pluton. De som slutade lämnade 

sina tjänster på grund av de ville prova på något annat, eller för att de bytt tjänst inom 

försvaret.  

Johanna säger att grupper där det finns kvinnor är bättre på så sätt att det är en bättre miljö i 

gruppen, i en grupp med bara killar tenderar till exempel skämten att bli väl grova. Detta kan 

göra det svårt att komma in som tjej, men Johanna upplevde att hon vande sig med det 

manliga. Johanna berättar att hon har genomgående positiva erfarenheter av sin tid i 

Försvarsmakten och beskriver alla i hennes pluton som hennes bästa vänner. Johanna säger att 

alla tar hand om varandra och att man inte såg på varandra som killar och tjejer, utan som 

jämställda kollegor.  

Under sitt sista år var Johanna gruppchef, och berättar att hon då kunde uppleva att hon var 

mer effektiv än killarna överlag och mer uppstyrd men om det beror på att hon är tjej eller om 

det är hennes personlighet vet hon inte. Hon fick sin roll som gruppchef delvis på grund av att 

hon är kvinna, de upplevde att kvinnor passade bättre än män i den typen av roll. 

Johanna har under sin tid i Försvarsmakten endast träffat på ett fåtal kvinnliga befäl, men har 

aldrig haft någon i sin egen pluton. Eftersom hon var den första kullen som gjorde GMU så kan 

det helt enkelt bero på att inte tillräckligt många kvinnor hade hunnit bli utbildade. Hon säger 

att de kvinnor som befäl som hon har träffat på är mycket surare, argare, och mycket hårdare 

än manliga befäl, hon spekulerar i att de kanske har blivit så för att de måste ta plats bland alla 

män. 

Johanna har varit på några möten med det kvinnliga nätverket NOAK under sin GMU då det var 

avsatt tid varje månad och de skulle närvara men har inte medverkat under sina år som 

anställd. Hon tror att det beror på att de inte gör särskilt bra reklam för sig själva, hon visste 

aldrig när och var mötet skulle äga rum. Hon säger att många tycker mycket och tror att många 

fler skulle gå om de gjorde bättre reklam för sig själva. Hon tycker att det är bra att NOAK finns, 

då många kanske inte känner sig bekväma med att ta upp vissa saker med sina manliga befäl, 

och där kan NOAK finnas till hands.  

  

4.3 Julia 
Julia berättar att hon från börja ville bli polis men hade svårt att komma in på polishögskolan. 

Hon sökte sig därför till Försvarsmakten för att bli mer attraktiv som sökande till polishögskolan 

kommande år. Hon genomförde värnplikten år 2006 och har sedan dess inte lämnat försvaret. 

Hon har genomfört utlandstjänst både i Kosovo och i Afghanistan. Julia gjorde värnplikt på ett 
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regemente med befattningar lite åt det tyngre hållet och i hennes pluton var de 51 personer 

varav tre var kvinnor. Julia hade ingen tjej i sin grupp utan de var i de andra grupperna. Detta 

såg Julia inte som ett problem då hon var inställd på att de skulle vara få kvinnor och hon ville 

inte bli ihopparad med kvinnorna bara för att, utan ville visa att hon klarade sig själv. Julia 

berättar att hon tror och hoppas att det är någon form av mognadsprocess att när kvinnor inom 

försvaret blir lite äldre så inser de att det kan vara bra att ha andra kvinnor i närheten, den 

processen har iallafall hon själv genomgått.  Julia gick in med inställningen att hon skulle vara i 

minoritet och såg därför aldrig några problem i att duscha och byta om med killarna. Hon 

berättar att om hon hade fått chansen till ett eget duschrum om hon bara sa till hade hon ändå 

inte gjort det.  

 

“Om man ges möjlighet att be om att få separat rum så kommer inte tjejer att be om det för att 

allt man vill är att passa in och vara som alla andra. Framförallt i början när man är osäker och 

vet att man kommer att vara en minoritet. Då kräver man inget i onödan.” - Julia  

 

Julia tillägger att det är lika bra att vänja sig vid idén av gemensamma duschutrymmen 

samtidigt nämner hon att om faciliteterna ska renoveras kan det lika gärna vara separata 

omklädningsrum. Hon berättar att om hon blir utvald till ett uppdrag så är sannolikheten knapp 

att miljön är anpassad för kvinnor.  

 

“Om det händer någonting eller åker vi till Afghanistan så är det inte säkert att jag får en egen 

dusch.” - Julia 

 

Julia trivdes väldigt bra i sin grupp under värnplikten. Hon upplevde att det var en trygg 

stämning i gruppen, där gruppmedlemmarna värnade om varandra. Det fanns ingen rivalitet i 

gruppen. Julia berättar dock det var en hårdare attityd överlag och att hon som minoritet 

upplevde att hon inte kunde säga emot utan hon fick acceptera den miljön. Det var en hård 

jargong men hon kände sig aldrig trakasserad utan inrättade sig istället med det klimatet. Detta 

var elva år sen, något som hon nu inte accepterat. 

Utav ett 50-tal officerare som Julia träffade under värnplikten så var endast en av dem kvinna. 

Hon spelade en betydande roll för Julias karriär då hon såg en förebild i den kvinnliga officeren. 

Det visade Julia att det går bra för kvinnor att arbeta på de nivåerna också. Julia berättar att det 

som skilde hennes förebild mycket mot vissa av dom manliga officerarna var bland annat att de 

hade lite svårt med hur de skulle hantera kvinnorna. Ibland kunde kvinnorna få det lättare än 

killarna, bara för att de var kvinnor och ibland kunde de få uppleva att officerarna nästan ville 
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testa dem mer. Julia berättar att hon tyckte att den kvinnliga officeren var väldigt rättvis hela 

tiden, hon ville inte göra någon skillnad på kvinnorna och männen utan det var samma. 

Julia berättar om att hon under hela värnplikten hade en känsla utav att de manliga officerarna 

granskade kvinnorna till högre grad, de kunde ibland testa kvinnorna för att se om de klarade 

vissa saker. Många gånger var det även åt andra hållet att Julia upplevde att officerarna ibland 

inte vågade säga till och vara lika hårda mot kvinnorna som mot männen. 

Många av Julias kvinnliga kollegor har lämnat försvaret. Hon tror att många av kvinnorna som 

söker sig till försvaret gör det för att utmana sig själva. Efter grundutbildningen stannar de 

några år men eftersom Försvarsmakten ofta är deras första arbetsgivare vill många vidare och 

pröva vingarna inom andra branscher eller så vill de börja studera. Sedan blir även fler kvinnor 

skadade procentuellt sett än männen säger Julia. 

 

 4.4 Pernilla 

Pernilla beskriver sig som en tjej som alltid varit intresserade av fysiska jobb som polis, 

brandman eller militär så hon säger att det var ett naturligt val för henne att söka sig till 

Försvarsmakten. Genom mycket stöttning från vänner och familj i kombination med mycket 

marknadsföring från försvaret sökte Pernilla till försvarets mönstring. Pernilla sökte till 

Försvarsmakten i april 2016, hon blev snabbt antagen och åkte kort därefter på mönstring som 

hon beskriver som att den gick väldigt bra. Hon blev antagen till gruppbefäl. Pernilla var 

överlycklig, hon kände att hon hade fått ett stort förtroende att få bli anställd på den tjänsten. 

 

 “De har ju vapen på sig och jag ska leda dem, det tyckte jag var så himla häftigt”. - Pernilla  

 

Pernilla ryckte in juli 2016. Hon sa hejdå till många vänner och sin pojkvän. Hon visste redan då 

att många vänskaper inte skulle bestå för att många vänner trodde att hon skulle bli en annan 

person i försvaret, även pojkvännen trodde det. Hon hamnade i en pluton som bestod av 28 

personer varav fyra var kvinnor, alla hennes befäl och plutonchefer var män. Pernilla berättar 

om att alla kvinnor i plutonen var där för att de ville ta anställning efter genomförd GMU, 

antingen på hel eller deltid. Ingen av dem var endast där för att göra GMU. Pernillas första 

pluton var uppdelad i fyra grupper varav tre av dem hade minst en kvinna i. Den fjärde gruppen 

bestod av enbart män. Pernilla berättar om att den gruppen var väldigt stökig och slarvig, de 

hamnade så pass mycket efter att de fick splittra gruppen.  

Fyra dagar in på utbildningen fick Pernilla en överansträngning i låret. Det var 30 grader varmt, 

dom sprang dagarna i ända i gamla hårda kängor och allt var ovant. Var de än skulle ta sig så 

skulle de löpa dit, inte gå. Det var intensivt från start men det var något Pernilla gillade, det var 
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det här hon hade sett fram emot. När hon efter fyra dagar fick ont i låren blev hon väldigt 

nervös. Hon ville inte berätta för sina befäl att hon inte kunde springa, hon var rädd för att visa 

sig svag de första dagarna. Så hon bet ihop och sprang vidare trots smärtan. Efter sex dagar föll 

Pernilla ihop och kunde inte gå mer, hon fick då åka akut till sjukhuset där hon fick veta att båda 

hennes lår var överansträngda och inflammerade till den grad att hon inte fick röra på sig. Detta 

ledde till att Pernilla missade mycket av sin utbildning och när gruppen skulle marschera 

någonstans så fick hon åka bil vilket skapade mycket irritation hos de andra i gruppen.  

Efter veckor av detta friskande hon till i låren men som följd fick hon andra skador som gjorde 

att hon inte kunde marschera då heller. Detta ledde till att hon inte fick godkänt på 

konditionstesterna. Hon kände ganska fort att hon låg illa till för att få godkänt på GMUn. 

Befälen märkte att hon inte var den starkaste i gruppen och vid denna tidpunkt hade även 

hennes vader fått problem. De var så blodfyllda att hon inte kunde röra på sig någonting, och 

då brast det för henne och hon kände hon var tvungen att hoppa av. Pernilla berättar att hon 

själv kände en stor sorg över detta och hon berättar att det skapade stor irritation i gruppen för 

att jag fick stor uppmärksamhet av befälet.  

 

“Att få uppmärksamhet av befälen är verkligen inget positivt. Man ska bara smälta in och göra 

allt det dem ber en om”. -Pernilla  

 

När Pernilla hade en vecka kvar av GMUn återstod endast en övning som skulle pågå under hela 

sista veckan, aldrig ge upp, en helvetesvecka. Hennes befäl sa då till henne att hon aldrig skulle 

klara den sista veckan på grund av alla hennes skador.  Pernilla var förtvivlad och trodde att hon 

skulle bli tvungen att åka hem. Men fick då en ny chans att börja om som ny rekryt igen vilket 

Pernilla tackade ja till direkt. Pernilla kom då till en ny pluton med tre kvinnor i och som hade 

en kvinnlig plutonchef. Här togs hon emot med öppna armar och hon trivdes bra i gruppen. På 

grund av hennes skador som inte blev bättre var hon dessvärre tvungen att hoppa av GMUn 

efter en och en halv månad.  

Generellt säger Pernilla att hon trivts med att arbeta i en mansdominerad bransch, hon gillar att 

det är mindre snack och mer verkstad. Hon har aldrig blivit bemött på ett annorlunda sätt än 

männen från chefer och ledare. Däremot blev Pernilla utsatt för sexuella trakasserier under sin 

tid i försvaret av en kollega i samma pluton. Bland annat ordervägrade han när Pernilla hade 

rollen som chef i gruppen. Han bad Pernilla även att skicka nakenbilder på sig själv till honom. 

Han sa eller gjorde gester som att onanera i luften eller att vissla på tjejerna. Genom det 

kvinnliga nätverket NOAK rapporterade Pernilla trakasserierna och kollegan som hade utfört 

dessa blev avstängd från Försvarsmakten. Pernilla uppskattade nätverket för kvinnor men det 

gjorde inte alla på hennes regemente. Pernilla ansåg att hennes kvinnliga plutonchef var bland 
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annat emot det då hon ansåg att Försvarsmakten inte skulle göra en grej över att vara kvinna i 

Försvarsmakten.  

Pernilla berättar om särbehandling inte i form av att kollegor betett sig annorlunda utan 

snarare i miljöaspekter. Till exempel så fick kvinnor och män duscha i samma duschrum. Alla 

kläder var anpassade för män och mäns kroppar. Skyddsvästen lämnade ingen plats åt brösten 

och många kvinnor bar kalsonger. Visserligen fanns det trosor att tillgå men de var så 

obehagliga att de inte gick att använda. 

På grund av både skador samt sjukdom i familjen tvingades Pernilla sluta inom försvaret. Hon 

blev djupt deprimerad och hon kände en stor känsla av misslyckande.  

 

“Det har alltså påverkat mig så mycket psykiskt det här med militären, så att jag känner att jag 

vill lägga det på is. Tills jag känner att nu kör jag, då kör jag. Jag vill inte tänka på någonting 

framöver, för jag vill inte bli så förstörd igen som jag faktiskt blev då” - Pernilla 

 

4.5 Malin  

Malin börjar sin berättelse med att beskriva hur hon först kom i kontakt med Försvarsmakten, 

vilket var i hennes dåvarande skola år 2010. Hon säger att det var en tid i livet då hon var trött 

på det hon gjorde i skolan och ville testa på att göra något utmanande. Hon ämnade stanna och 

göra karriär i militären för att hon såg det som en merit och utbildningen såg hon som något att 

ha nytta av senare i livet. Malins GMU startade år 2011 med ett spann av tester för att se vilka 

befattningar hon var mest lämpad för i framtiden, en av dessa befattningar var befäl. Dessa 

tester var det första mottagandet som hon upplevde var förminskande då läkaren sa att Malins 

resultat var förhållandevis dåliga för att klara av militären. Hon upplevde då att läkaren såg ned 

på henne.  

Efter testerna fick Malin möjligheten att rangordna vilket typ av befattning som skulle passa 

henne, då valde hon i första hand en tjänst som innebar direkt strid. Detta eftersom hon tyckte 

att skulle hon bli militär så skulle det vara äkta enligt henne, den typen av soldat som syftar till 

att anfalla, ta och försvara terräng.  

Inom en snar framtid skulle hon träffa sina medrekryter som hon skulle spendera de närmaste 

tre månaderna tillsammans med. I korridoren hon flyttade till skulle 60 människor bo, ca 30 i 

vardera pluton och i varje logement var det åtta rekryter som också var den grupp som skulle 

bli Malins närmaste vänner under GMU-tiden. I hela korridoren bodde det tio stycken tjejer 

varav tre ingick i Malins grupp. Redan efter första veckan var det flera rekryter som hoppade av 

och det skulle bli ännu fler fram till den tredje månaden då Malin själv valde att lämna 

anläggningen. 
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Gruppen hade ett gott inflytande på Malin, det var gruppen som gjorde att hon kämpade så 

länge som hon faktiskt gjorde. Hon upplevde att gruppen var motiverande och alla försökte 

hjälpa varandra så gott de kunde. Däremot var det en annan tjej i gruppen som hoppade av i 

vecka två. Den här tjejen som Malin berättar om hade en inställning till att det var givet att hon 

skulle bli militär, men kunde inte uthärda utbildningens psykiska påfrestningar. Sedan berättar 

Malin om en annan tjej var med i hemvärnet innan och som hade som livsmål att bli militär. 

Men det som hände med henne var att en axel började smärta, trots att läkaren bekräftade 

axelskadan så litade inte befälen på henne och skällde ut henne inför plutonen. Det var 

droppen som gjorde att hon inte genomförde utbildningen. 

Vidare berättar Malin att GMUn var både väldigt psykiskt och fysiskt påfrestande, speciellt 

första veckan som innebar en tuff vecka med inlärning av alla rutiner. För Malin själv var det 

inte det fysiska som vägde tyngst, hon hade en viss tid innan börjat träna upp sin fysiska hälsa 

genom att styrketräna och avstå alkohol. Hon planerade för att genomföra GMU så måste hon 

vara beredd fysiskt och psykiskt. 

 

"Om någon annan ska lyfta mina grejer så ska jag inte vara här” - Malin 

 

Även om majoriteten var män så upplevde Malin att det gick att umgås och socialisera utan 

problem, stämningen i korridoren var god men det besvärliga var det gemensamma 

duschutrymmet och omklädningsrummen. Dessutom var inte utrustningen anpassad för tjejer, 

Malin tar upp ett exempel om en skyddsväst som var det värsta eftersom den gick ned till knäna 

vilket gjorde det svårt att röra sig i den. Utöver att utrustningen var anpassad för män så 

upplevde Malin inte någon särbehandling, uppgifterna skulle utföras på samma tid oavsett kön.  

 

"Jag förväntades göra samma som alla andra"- Malin 

 

Malin upplevde att befälens taktik för att rekryterna skulle bli sammanhållna var att rekryterna 

skulle hysa stark motvilja mot befälen. Detta gjorde befälen genom att lura eller straffa 

rekryterna på olika sätt. När det gäller Malins personliga åsikt om befälen upplevde hon inte att 

dessa var hennes föredöme, även fast Malin visste att hon var där för att lyda så hade hon svårt 

att rätta sig efter befälen. Malin berättar att det skulle visa sig ge konsekvenser, under en 

markstridsövning fick Malin vara en manifestation över vad som händer om man inte lyder. Då 

visade befälet lite väl verklighetstroget i hur en närstrid i fält kan se ut vilket gjorde att Malin 

fick sig en snyting. Malin berättar att det fanns informella ledare i hennes pluton vilket var de 

rekryter som redan innan hade kunskap inom det militära och Malin vände sig hellre till och 

lyssnade till dem.  
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Samtidigt var det dessa rekryter som var mest bildade inom det militära, dessa individer främjas 

av befäl. Malin säger att rent fysiskt fick dessa män inte det lättare men psykiskt då befälen gav 

beröm. Inom dessa grupper var det också så att de tävlade sinsemellan för exponera sitt stora 

intresse, men inte att dessa drog sig mer till varandra än till någon annan. 

Den uppmuntran de gavs och som Malin inte fick var en av dem stora faktorerna till att hon 

valde att avbryta utbildningen. Malin beskriver att genom att aldrig bli bekräftad av befälen 

eller plutonchefen så var det en komponent som gjorde att meningen med att fullfölja GMUn 

dämpades. Fältveckan var den som sedan var sista droppen för Malin, den gick ut på illustrera 

ett försvar mot “ryssen”.  

 

“Alla sa tar man sig igenom fältveckan då, alltså då kommer man va så nöjd och stolt över det, 

så då kommer man vilja stanna kvar. Så jag bara okej, aa, jag får härda ut tills dess då.”- Malin 

 

Under fältveckan var den psykiska påfrestningen stor, hon kunde inte förmå sig att vara 

kontrollerad fullt ut av någon annan och Malin kunde inte ta fältveckan på allvar. Då insåg hon 

att om hon ska bli kontrollerad av andra till den grad hon inte själv får använda sin mobil eller 

ens ha med sig något så enkelt som godis gjorde att hon fick nog. Då Malin avbröt utbildningen 

hade nio andra rekryter också avbrutit GMUn.  

 

4.6 Mia 
Mia börjar sin berättelse med att berätta att hon genomförde GMU för ungefär fem år sedan 

och arbetar som anestesisjuksköterska inom Försvarsmakten. Mia berättar att förr kunde 

personer som hade en civil utbildning komma in i försvaret och arbeta med det yrket men att 

numera behöver de anställda även ha en militär utbildning. De som har en civil utbildning får gå 

en kortare mer intensiv utbildning inom Försvarsmakten än andra och kan sedan arbeta med 

det civila yrket. Mias arbete är uppbyggt så att hon kommer in under perioder och arbetar, 

genomför utbildningar eller håller i utbildningar. Mia har tidigare gjort utlandstjänst i Mali 

under sex månader.  

Mia berättar att hon alltid velat åka utomlands och hjälpa till där det behövs och att utbilda 

andra genom sitt yrke som sjuksköterska. Hon har alltid planerat för att någon gång kunna åka 

utomlands.  Hennes intresse ligger i att hjälpa till där det behövs, och genom vilken 

organisation det är spelar mindre roll. Mia har varit i kontakt med andra organisationer som 

arbetar med utlandstjänst också men fick av en slump upp ögonen för Försvarsmakten och att 

de sökte sjuksköterskor och hoppade på utbildningen. Hon får på så sätt en bredare utbildning, 
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hon är inte bara sjuksköterska utan också militär. När hon då är på utlandstjänst arbetar hon 

delvis som sjuksköterska men också med andra uppgifter som militär. 

I Mias pluton som är en sjukvårdspluton gissar hon att fördelningen mellan kvinnor och män är 

ungefär hälften män och hälften kvinnor, de är också väldigt spridda i ålder i hennes pluton. När 

de åker ut från campen med fordonskolonnen ser det ibland annorlunda ut, i hennes grupp var 

det två kvinnor, hon själv och en chaufför. När hon genomförde grundutbildningen var det 

också väldigt blandat med män och kvinnor, men berättar att det beror på att hennes 

grundutbildning var riktad mot yrkesverksamma som henne själv. Mia anser att grupper där det 

är blandat både män och kvinnor innebär ett jämnare klimat, det märker hon även av i sitt 

dagliga arbete som sjuksköterska, på hennes avdelning hemma arbetar det flera killar.  

 

“Det blir ett jämnare klimat att jobba i, för alla.” - Mia 

 

Hon tycker att det är en fördel för gruppen om de består av blandade åldrar och olika kön. Mia 

säger att hon aldrig egentligen upplevt att det har varit skillnad i grupperna mellan män och 

kvinnor under sin tid i Försvarsmakten utan säger att det känns som om alla är medvetna om 

och vill ha ett bra klimat och jobbar för det. Under hennes grundutbildning ingick det att de 

pratade mycket om värdegrunder och liknande, hon känner att det är ett medvetet arbete inom 

Försvarsmakten. Men hon menar också att hon som vuxen och med ett civilt yrke inte kommer 

särskilt mycket i kontakt med de grupper som traditionellt sett har fler yngre män, som 

exempelvis jägarplutoner. Hon tror att det blir en annan dynamik i sådana grupper än i de 

grupper som hon själv vistas i. Hon berättar bland annat om sin kvinnliga kollega som är 

chaufför och mekaniker, i den gruppen är nog jargongen lite grabbigare än i Mias grupper. 

Mia kan uppleva att de yngre kvinnorna som arbetar som soldater säkert har färgats lite av den 

manliga kulturen. De ska inte vara alltför kvinnliga utan de vill så gärna passa in att de istället 

blir lite “grabbiga” i sitt sätt. 

 

“Jag märker på de yngre ibland att de säger att de inte vill ha en tjej grupp utan de vill vara en 

av grabbarna... Dom vill så gärna smälta in att många av dem blir lite grabbiga”- Mia 

 

Hon tror att yngre kvinnor får för sig att de måste bete sig så för att bli en i gänget. Mia märker 

av att det är relaterat till ålder, de kvinnor som varit med ett tag är tryggare i sig själva och 

behöver inte anpassa sig på samma sätt för att passa in. Mia säger att när kvinnorna blir äldre 

får den en annan pondus och accepterar inte att bli behandlade hur som helst.  
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“ Vi äldre har släppt det där, jag är jag och jag behöver inte anpassa min kvinnlighet.” - Mia  

 

De befäl som Mia har varit i kontakt med har varit väldigt mån om kvinnorna och har varit 

väldigt tydliga med att de inte accepterar någon olikbehandling. Hon tror att det mer handlar 

om att vissa individer inte accepterar kvinnor inom Försvarsmakten, kanske några äldre befäl, 

men det är inget som hon har upplevt personligen. Mias egen plutonchef är kvinna och hon 

tippar på att nästan hälften av alla i ledande positioner under hennes tid inom Försvarsmakten 

är kvinnor. Den högsta chefen som Mia har är också kvinna. Mia tror att det är viktigt för 

särskilt yngre kvinnor som kommer in i Försvarsmakten att det finns kvinnor som förebilder på 

ledande positioner, så att de ser att de också kan nå högre positioner samt ser att det går att 

kombinera en högre position med exempelvis familjeliv.  

Mia har aldrig känt sig olikbehandlad inom Försvarsmakten på grund av sitt kön. Hon känner 

heller inte att hon fått andra uppgifter på grund av att hon är kvinna. Hon återkommer till att 

det mer handlar om att vissa individer behandlar kvinnor annorlunda och drar parallellen till att 

om hon till exempel går till en bilhandlare tillsammans med sin man så börjar bilhandlaren 

direkt prata med hennes man och inte med henne. Hon tänker att i de grupper som hon har 

varit i inom försvaret är mer jämställda än vad det är i det vardagliga livet, kanske för att de 

inom Försvarsmakten pratar så mycket om det. Hon tänker att det ibland kanske blir lite för lika 

för att vissa saker tar lite längre tid för kvinnor och att det kanske ibland behöver tas hänsyn till 

det. Hon anser att det nog är någonting som det behövs jobbas lite mer med.  

 

“ Man känner inte det dära att : oj nu klev jag in i en konversation och det blev tyst ut utan alla 

pratar med alla “ - Mia  

 

Mia upplever att det inom Försvarsmakten är en kultur av att alla ska vara med och vara 

delaktiga. De delar allt och har gemensamma sovsalar och andra utrymmen, hon tänker att om 

man inte känner att det är något man klarar av söker man sig nog till en annan bransch.  

 

4.7 Karin  
Karin börjar sin berättelse med att beskriva att ända sedan hon var liten har hon haft som mål 

att bli polis. Hon berättar att hon som liten och under hela sin uppväxt har hon alltid umgåtts 

mycket med killar, vilket har gjort att hon alltid tänkt att hon ska göra lumpen när hon blir stor. 

När hon blev lite äldre fick hon hem ett brev från rekryteringsmyndigheten där de ville att hon 

skulle genomföra några tester via internet. Karin gjorde bra ifrån sig på dessa tester och 
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rekryteringsmyndigheten hörde av sig och ville att hon skulle mönstra. Detta var 2010, och 

Karin skulle precis ta studenten och visste inte riktigt vad hon skulle göra, mer än att hon ville 

plugga men inte vad hon ville plugga. Karin hade väl egentligen lagt det med lumpen lite på is 

när hon blivit äldre men eftersom de kallade henne så tänkte hon att hon kunde ju åka dit och 

testa hur det gick, eftersom hon inte hade några andra planer efter studenten. Väl där kände 

hon att det kunde vara en bra erfarenhet inför framtiden och bestämde sig för att genomföra 

värnplikten.  

Karin fick efter sina resultat på mönstringen erbjudande om att söka tre olika tjänster, hon 

valde till slut plutonchef. Under de första tre månaderna var utbildningen densamma för alla, 

de blev soldater, därefter var utbildningen olika beroende på vilken tjänst man fick. Karin blev 

tillslut plutonsbefäl för 50 personer, de skulle egentligen vara två plutonsbefäl för 50 personer 

men den andra som fått samma befattning som Karin ville inte ha den befattningen.  

När Karin började var de totalt 56 personer som ryckte in, varav sju av dessa var tjejer. När de 

sedan avslutade värnplikten var det två tjejer som hade hoppat av, den ena på grund av att 

utbildningen helt enkelt var för tuff, och den andra på grund av att hon var äldre än de andra 

och inte riktigt kände att hon passade in och kunde anpassa sig till det livet. Plutonen delades in 

i olika grupper, där kvinnorna hamnade i olika. Det var bara en av grupperna som helt saknade 

en kvinna. Karin upplevde inte att det var någon skillnad på grupperna där det fanns kvinnor 

och i den gruppen där det inte fanns kvinnor. En av grupperna hade en kvinnlig gruppchef, och 

det var en av dem som lyckades allra bäst.  

Under sin första tid hade Karin en kvinnlig officer, hon var mycket hård och tydlig med att hon 

inte gjorde någon skillnad på kvinnor och män. Karin hade också en kvinna i sin närhet som 

hade gjort lumpen året innan och hade haft samma position som Karin som kom att bli en 

förebild för henne. Hon gick inte bara in i rollen som befäl som Karin upplever att många gör 

utan kunde också vara mjuk och skratta i vissa situationer. Karin tror att det är viktigt med 

kvinnliga förebilder för att det blir lättare som tjej att identifiera sig med en kvinna. Men hon 

tror också att förebilder överlag är viktigt, oavsett om de är kvinnor eller män, att se att någon 

annan klarar av något gör att en själv upplever att man kan klara av det också. Men hon 

återkommer till att det kan vara viktigt med någon av samma kön för att det kan vara lättare att 

identifiera sig med.  

När Karin sedan blev plutonchef så blev hon det bland annat över två grupper som enbart 

bestod av män, det var ganska problematiskt och Karin upplevde att männen hade svårt för 

henne.  

 

“ Det ifrågasattes mycket från andra, inte bara för att jag var chef utan för att jag dessutom var 

kvinna. Man blev testad och ah.. det var en del fulspel.” - Karin 
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Men det tror hon berodde mer på gruppbefälen i dessa grupper, de hade valt sina grupper 

själva och då bara valt män. I de grupper där de fanns kvinnor också fungerade det bättre, men 

det tror inte Karin att det berodde på att det där fanns kvinnor utan mer på personerna i 

grupperna överlag.   

 

“När jag var befäl så hade jag två grupper där det bara var killar och dom var mina största 

problemgrupper. Dom hade jättesvårt för mig. Jag skulle väl inte egentligen säga att det var 

tjejerna i dom andra grupperna som fick dom andra grupperna att samarbeta lättare med mig 

utan snarare hur gruppcheferna blev när de bara hade killar i en grupp.” - Karin 

 

Karin hade inte reflekterat särskilt mycket om hur det skulle vara att vara en minoritet som 

kvinna inom försvaret innan hon började. Det var heller inte något hon egentligen såg som ett 

problem, den stora utmaningen visade sig snarare var att vara kvinna i en ledande roll i en 

mansdominerad organisation.  Hon upplevde att det var problematiskt att gå från att vara en 

som kunde lika lite som alla andra i början till att sedan bli ledare över samma personer, och att 

hon kanske ifrågasattes lite mer just för att hon är kvinna. Hon upplevde en del fulspel och att 

hon var tvungen att bevisa att hon förtjänade sin position. Detta var något som var ett problem 

med vissa individer bara, en del hade problem med att hon var kvinna, men inte alla.  

 

“ Jag skulle bevisa att jag förtjänade just den befattningen jag hade fått.”- Karin  

 

Karin säger att hon aldrig har känt sig ignorerad eller exkluderad på grund av sitt kön, men 

resonerar att det också kan bero på hennes position som ledare att hon inte upplevt det. Hon 

tror också att det beror på hur hon är som person, hon trivs att umgås med killar. Hon har aldrig 

blivit trakasserad på något sätt och tror att det också beror på att hennes befäl varit tydliga 

med från början att det inte är okej. Hon har i sin roll som ledare alltid sett till att hon gör minst 

lika mycket som alla andra, men berättar om att hon faktiskt ibland försökte underlätta för en 

av sina kvinnliga underordnade genom att inte begära att hon till exempel skulle bära lika tungt, 

något som kvinnan i fråga inte ville utan hon ville göra lika mycket som alla andra. Karin medger 

att i detta fall gjorde hon fel.  

Karin upplever Försvarsmakten som en tävlingsinriktad organisation, särskilt mellan grupperna i 

plutonen. Karin berättar att alla grupper vill vara den bästa gruppen, och det tävlas vilka 

grupper som exempelvis har de bästa skyttarna och dylikt.  
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När det började närma sig slutet på värnplikten för Karin kom det upp lappar på väggen med 

frågan “Har du tänkt på utlandstjänst?” där personer kunde fylla i ifall de gjort det eller inte. 

Karin fyllde i nej, eftersom hon ärligt talat inte hade tänkt på utlandstjänst alls. När de sedan 

fick sina betyg så undrade hennes chef varför hon fyllt i nej, han tyckte ju att hon skulle gå 

vidare och plugga till officer. Så de ändrade gemensamt hennes svar på frågan om utlandstjänst 

till ett ja, med ett nej hade hon aldrig kommit in på officersutbildning. Hon sökte därefter till 

utbildningen, men började fundera på om hon verkligen ville ha ett fysiskt aktivt jobb i resten 

av livet och att alltid tävla mot killar och därmed veta att hon aldrig skulle bli bäst på sitt jobb. 

Hon valde då att inte hoppa på utbildningen och avslutade därmed sin tid inom 

Försvarsmakten. Hon har däremot övervägt att arbeta inom försvaret på timme, att göra någon 

övning per år då hon gillar Försvarsmakten som organisation. Hon har en bra bild av försvaret 

och de hon har varit i kontakt med inom Försvarsmakten har varit väldigt kompetenta och bra. 

Hon säger att inom Försvarsmakten respekteras alla, oberoende av kön, kultur och religion.  

 

4.8 Vilma 
Vilma började sin berättelse med att berätta om planen att bli brandman eller ta en anställning 

inom den civila sidan av Försvarsmakten. Hon såg att ha genomfört värnplikten som en merit till 

att bli just brandman. År 2006 sökte Vilma till Försvarsmakten och hade sitt första möte med 

sina medrekryter på en buss till en anläggning. Där skulle hon bli testad för att se vilken typ av 

soldat hon skulle lämpa sig till, hon fick även veta hon hade goda förutsättningar för att vara tjej 

i militären. 

Den pluton Vilma skulle befinna sig i bestod av 52 rekryter varav tolv stycken var kvinnor, vilket 

var ett rekord 2006 på det regementet Vilma befann sig på. Hennes befäl var väldigt mån om de 

tolv kvinnor som var i Vilmas pluton. Befälet var tydlig med redan vid de första mötena att här 

är alla lika oavsett kön, sexuell läggning eller samhällsklass. Han la vikt på att det skulle finnas 

tjejer i alla grupper. 

Den gruppen Vilma delades in i bestod av tolv rekryter varav tre tjejer. Hon kände att hon 

passade in i sin pluton och trivdes med sina medrekryter. Hon berättar om en av övningarna 

som var att basta nakna tillsammans- och sedan bada näck tillsammans just för att bryta 

barriären att det inte skulle vara genant. Hon upplevde det som att så länge hon var ärlig med 

sina kvinnliga behov så var alla förstående. 

Vilma talar om att det anordnades tjejträffar varje månad som syftade till att kvinnorna skulle 

komma närmare och dela med sig samt tipsa om hur de kunde hantera övningar eller 

utmaningar. På mötena uppmuntrades de även till att vara uppmärksamma på hur andra tjejer 

mår utöver de som var med på tjejträffarna eftersom det fanns tjejer i andra grupper som var 

ensam som kvinna i sin grupp. 
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Vilma beskriver de grupper som består av enbart män som väldigt macho och jargongen där var 

överlägsen kvinnorna. I Vilmas grupp där det förekom en 'kramgo' stämning. Däremot så blev 

de som var ensam kvinna i dessa "machogrupper" mer hårdhudade upplevde Vilma. Dem 

kvinnorna tyckte att det var fel med grupper som bestod av fler kvinnor. Dem tyckte 

tjejträffarna var något negativt eftersom det snarare uppmuntra till diskriminering enligt dem 

när inte männen har killträffar.  

 

"Dem tyckte inte att det behövdes, dem klarade sig varför skulle tjejer diskrimineras och behöva 

gå på tjejmöten, varför fick inte killar gå. Dem vänder det åt det hållet istället, dem tyckte de va 

en dålig idé." - Vilma 

 

Den person som Vilma beskriver som en förebild i sin berättelse var hennes befäl, hon menar 

på att han hade ett humant synsätt i jämförelse med andra chefer på området. En annan 

förebild Vilma hade var en kvinnlig ledare, hon hade ett liknande förhållningssätt som befälet 

fast mer på en individuell nivå. Vilma säger att hon kände sig sedd av ledaren och att hon alltid 

var mån om kvinnornas trivsel. Hon var en del Vilmas trygghet och var en bidragande faktor till 

varför hon ville fullfölja sin utbildning. Efter första månaden av utbildningen ville Vilma avbryta 

den, det berodde på att hon kände att poängen med att vara där inte existerade. Många gånger 

fick Vilma utföra uppgifter som bara var för att sätta henne på prov, hon kände sig nedbruten 

mentalt. Under den första permissionen besökte ledaren Vilmas hem och övertalade henne till 

att fortsätta. Ledaren talade om Vilmas roll i plutonen och i gruppen samt framhävde hennes 

goda egenskaper. En av Vilmas styrkor var att hon hade en moderlig karaktär i gruppen vilket 

gjorde att andra i gruppen kunde vända sig till henne och hon stöttade andra 

gruppmedlemmar. 

Tiden efter detta talar hon om som en positiv upplevelse, utmaningarna var givande och roliga. 

Det var upptrappningar och planeringarna inför varje uppgift som gjorde att Vilma säger att det 

alltid var spännande för henne. Hon upplevde inte att det skedde någon större särbehandling 

när det gällde utförandet av uppgifterna, i så fall berodde det på att Vilmas fysik inte var 

tillräcklig för stunden och i annat fall berodde det på hennes längd. Vilma upplevde inte att 

kvinnorna blev mer granskade, endast i en positiv aspekt då befälen ofta undrade hur de 

mådde. 

Vilma nämner att det fanns många killar där som drogs till varandra på grund av deras 

gemensamma intresse, det var ett gäng som hade ett starkt intresse inom det militära. En del 

kallades för “MÖPAR”, militärt överintresserad person. Dessa blev ofta satta på plats av befäl. 

Det var också dem som visade de andra hur de till exempel står i givakt eller hur de plockar isär 

och samman sitt vapen. Det märktes vilka som ville göra karriär inom Försvarsmakten, det 



34 
 

skulle också synas för de med högre rang vilket kompetens dessa besitter. Till sist var det ingen 

av tjejerna under det året som valde att avbryta utbildningen och än idag jobbar Vilma inom 

försvaret.  

 

4.9 Lisa  
Lisas börjar med att berätta att det från början var hennes pappa som gjorde henne 

uppmärksam på Försvarsmakten, han skickade henne en länk hösten 2012 dit man kunde vända 

sig för att mönstra och tyckte att det verkade vara något för Lisa. Till en början var Lisa lite 

tveksam, men tack vare hennes bakgrund som scout, och att hon alltid fått höra att hon har 

goda ledaregenskaper så bestämde hon sig för att ge det en chans. 

 

“I min barndom har jag alltid velat vara lite tuffar än alla andra”- Lisa 

 

Hon tvekade dock in i det sista, men så dagen innan det var dags för mönstring bestämde hon 

sig för att åka. Då hade hon ingen tidigare erfarenhet från Försvarsmakten, hon visste inte vad 

som väntade henne på mönstringen och när de frågade henne vad hon var intresserad av att 

söka så hade hon inget svar.  

Lisa sökte en tjänst, och fick möjligheten till att genomföra grundutbildningen. Hon gjorde de 

tre månaderna och hade sedan planer på att fortsätta att utbilda sig inom försvaret men 

skadade sig under sin slutövning under GMUn och hade inte möjlighet att fortsätta efter det. 

Lisa började studera istället men kände ganska snart att hon saknade försvarsmakten, och sökte 

sig tillbaka. Eftersom hon inte gjort befattningsutbildning, vilket krävs på de flesta befattningar, 

sökte hon sig till hemvärnet vilket är en del av Försvarsmakten. Arbetet inom hemvärnet sker 

på deltid, totalt är Lisa på plats i två veckor om året, utspritt på några dagar här och där. 

Hemvärnet genomför frivilliga insatser som personsök, samt att de har olika övningar, 

utbildningar och liknande.  

 

“ Vi var två tjejer i min grupp, det tyckte jag var skönt. Egentligen gillar jag inte att umgås så 

mycket med tjejer, det är så mycket tjafs om små petitesser, om dittan och dattan, men det var 

skönt att vi hade varandra” - Lisa  

 

I Lisas pluton under grundutbildningen var de sex kvinnor och 19 män, de var en av de minsta 

plutonerna. När de sedan var klara med utbildningen var de 17 kvar i hennes pluton, två av de 

som hade slutat var kvinnor. De andra plutonerna i kompaniet tappade också en del personer 

under månadernas gång, det slutade kvinnor i alla fyra plutonerna i kompaniet. Av de två 

kvinnor som avslutade GMUn i Lisas pluton fick den ena en skada som gjorde att hon inte kunde 



35 
 

fortsätta och den andra kvinnan beskriver Lisa som att hon hade fel inställning till 

Försvarsmakten och utbildningen så att hon valde att avsluta.  

Plutonen som Lisa tillhörde delades upp i tre grupper, där det var två tjejer i varje grupp vilket 

Lisa beskriver som skönt, att ha en annan kvinna i gruppen. Men hon säger också att hon delvis 

sökte sig till försvaret då hon trivs mer med att umgås med killar. Hon säger att killar har en 

framåtsträvande anda som hon också känner igen sig i.  

 

“Jag tycker om att vara med killar, dom vill framåt och det vill jag med” - Lisa  

 

Hon upplevde att de tjejer som var i plutonen sattes i ett eget fack, skulle de delas upp två och 

två i till exempel ett stridspar så vart hon alltid ihopparad med en annan tjej, det bara var så. 

Det var inte bara i hennes grupp delades upp så, utan alla tjejer i plutonen delades alltid in i par 

om tjejer. Det var grupperna själva som delade in paren, befälen hade inte med uppdelningen 

att göra. När Lisa ifrågasatte uppdelningen till befälen fick hon till svar att det inte spelade 

någon roll. Lisa själv tänker att det hade varit en fördel om paren var blandade med kvinnor och 

män.  

Lisa upplevde inte att männen hade något emot kvinnorna som var på plats under GMUn, men 

berättar om att det kunde uppstå en del gnäll när de skulle marschera. När man marscherar så 

utgår takten ifrån den person som har kortast och långsammast steg. I Lisas grupp var det en 

kort kvinna som bestämde takten i och med hennes kortare steg, vilket de betydligt längre 

männen kunde ha synpunkter på. Killarna tyckte helt enkelt att det gick för långsamt, men det 

var fysiskt omöjligt för tjejerna att gå fortare. I vissa fall kunde hon som kvinna känna sig 

exkluderad, exempelvis så frågade männen aldrig någon kvinna om de ville följa med till 

gymmet. De sa aldrig rätt ut att kvinnor inte ska gå till gymmet, men det var underförstått att 

kvinnor inte ville följa med dit i deras ögon.   

I Lisas pluton fanns det fem plutonsbefäl och de var alla män. Av alla som var ledande inom 

kompaniet, vilket var ungefär 20 personer, var tre stycken kvinnor. En av kompani befälen som 

fanns på plats var kvinna och hade hand om det kvinnliga nätverket, NOAK. Lisa såg henne 

kanske inte direkt som en förebild men tyckte att det var bra att hon fanns på plats som en 

trygg punkt. Varje månad hade kvinnorna i kompaniet möten med NOAK. Lisa upplevde att 

männen i plutonen hade en del synpunkter på att kvinnorna fick avsatt tid till att delta i 

mötena. 

 

“ Det blev en jäkla gnäll “ varför ska ni få ses och häng” .. och killarna tyckte det var såå dåligt.” 

-Lisa  

 

På mötena med NOAK diskuterades bland annat saker som var svårare för kvinnor än för män i 
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övningarna, bland annat att de ofta fick mycket kort tid till att gå på toaletten, vilket tar lite 

längre tid för kvinnor än för män av förklarliga skäl. Just detta förändrades under Lisas tid i 

försvaret, det visade sig att de flesta inte riktigt tänkt på tjejerna, men att när de väl blev 

medvetna om problemet så löstes det. Lisa tyckte att det var skönt att kunna diskutera liknande 

saker med andra som var i samma sits, och att det också fanns befäl med på plats då. De 

diskuterade även klädsel som inte riktigt är anpassat för tjejer ännu, eftersom Försvarsmakten 

varit så typiskt manligt som organisation. Detta med kläder upplevde Lisa som problematiskt, 

skyddsutrustningen var alldeles för stor för många av kvinnorna. I och med att kläderna är för 

stora och tunga, blir det mer fysiskt ansträngande för tjejer än för killar.  Genom NOAK 

arrangerade också tjejerna aktiviteter som var till för bara tjejer, exempelvis dans vilket 

skapade en del sura miner hos killarna, de tyckte att det var orättvist att bara tjejerna fick delta. 

Inom Försvarsmakten delar alla rekryter på alla faciliteter, så också under Lisas tid under 

GMUn. I början tyckte hon att det var lite obekvämt att behöva duscha och byta om bland män, 

men säger att hon snabbt vande sig, det var ju bara så. Hon säger att bor man så tätt ihop som 

de gjorde så är det inga konstigheter.  Lisa upplevde att det var fler killar som var obekväma 

med att duscha med tjejer än tvärtom.  

Nu när Lisa tillhör hemvärnet så är hon ställföreträdande gruppchef för sin grupp, hon beskriver 

gruppen som väldigt sammansvetsad. Detta är otroligt viktigt om något skulle hända och de 

skulle behöva ut i skarpt läge. I Lisas pluton nu är de fem tjejer av totalt 37 personer. I hela 

kompaniet är hennes grupp den med flest tjejer, de andra har en respektive ingen kvinna i sin 

pluton. Hon kan märka att när det är hennes tur att leda gruppen, hon och gruppchefen turas 

om, så ökar effektiviteten gentemot när han som är man leder gruppen. Lisa beskriver klimatet i 

hennes grupp som väldigt öppet, ingen har något problem med att hon som tjej är gruppchef 

och alla hjälper varandra. Lisa har blivit mycket väl mottagen i gruppen, och berättar att hon vet 

att hon inte blivit ställföreträdande gruppchef på grund av sitt kön, utan helt enkelt på grund av 

sina goda ledaregenskaper. Hon upplever ibland att hon får lite lättare uppgifter än andra, men 

kan inte svara på om det är för att hon är kvinna, eller för att befälet helt enkelt väljer någon 

annan för tyngre uppgifter av andra anledningar. Lisa är tydlig med att hon vill vara en som alla 

andra, hon vill inte vara tjejen och därmed svagast på plats, utan hon vill bara vara Lisa, en i 

gänget.  

Jargongen inom Försvarsmakten beskriver Lisa som väldigt manlig, inte sexistisk på något sätt 

men manlig. Hon beskriver jargongen som likadan under GMUn som nu när hon arbetar inom 

Hemvärnet. Hon menar att man kommer in i jargongen med tiden. Hon har själv sagt till när 

hon tycker att det har gått över gränsen, och beskriver att killarna gärna triggar igång varandra. 

Lisa beskriver det inte som att hon blir illa till mods av klimatet, men tycker att det är ett 

onödigt beteende. Skillnaderna i jargongen mellan under hennes GMU och nu i hemvärnet är 

att de under GMUn talade om tjejerna som var närvarande, och nu i hemvärnet mer talar om 
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tjejer överlag och att de till exempel tycker att det är skönt att slippa frugan ett tag under 

övningarna. 

Lisa berättar att hon upplever Försvarsmakten som en ganska trångsynt organisation. 

Förändring är jobbigt och förändring tar tid. Men hon har samtidigt förståelse för att försvaret 

har varit mansdominerat så länge, att det är därför som saker och ting tar tid att anpassa för 

kvinnor. Hon tycker inte se att det egentligen skett några förändringar varken i material eller 

jargong sedan hon gjorde sin GMU för fyra år sedan, det är fortfarande samma.  

 

“ Det är en väldigt trångsynt organisation, dom tänker att det här har funkat förut då gör vi så 

nu också. Förändringar är jobbiga, det tar tid. “ - Lisa  

 

4.10 Stina 

Då intervjuaren mötte Stina var hon klädd i sin militäruniform och kom från sitt regemente. Hon 

berättar att sedan Stina var liten har det funnits ett intresse av att vara en del utav 

Försvarsmakten och sedan 2016 har Stina nu varit ansluten till militären. Hon sökte sig till 

Försvarsmakten av den orsak att hon ville göra något utmanande, tidigare hade hon jobbat 

inom snabbmatsrestaurang branschen och insett att det inte var något för henne. När hon 

sedan mottogs av sitt regemente var det mycket som var främmande, då Stina inte hade 

speciellt mycket kunskap om Försvarsmakten blev det som att lära sig ett nytt språk och hon 

fick förlita sig på sina medrekryter. Dock kände hon sig välkommen.  

Stinas pluton bestod av 20 personer varav sex var kvinnor, det upplevde Stina som en 

överraskning. Vidare berättar hon att befälen lagt tanke vid indelningen av grupper och att om 

det fanns möjlighet så var det minst en tjej i varje grupp. Hon berättar att då hon funderat 

mycket på hur arbetsmiljön skulle vara i regementet så skapade hon en föreställning som 

innebar att hon skulle vara ensam tjej. Hon visste sedan innan att det existerar vissa fördomar 

mot kvinnor i försvaret och förväntade sig att hon skulle bli nedtryckt. Hon blev häpen över att 

det var omvänt och belyser att det var kvinnor i varje grupp inom plutonen. 

 

"Alltså man gick ju in med förväntningarna och typ fördomarna att man kommer bli liksom typ 

nedtryckt, det var ju så man tänkte när man ryckte in. Men det är ju för mig har det varit ganska 

mycket tvärtom" - Stina 

 

Stina upplevde sin grupp som gemytlig, där det inte var någon negativ attityd mot någon. Hon 

tror att den goda tonen i gruppen är kopplad till ålder, i Stinas grupp var det ett åldersspann 
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mellan 18 och 28 år. Stina menar på att hon märkte att det fanns mycket livserfarenhet 

relaterat till ålder i hennes grupp. Däremot i andra grupper där gruppen var mer jämnårig 

förekom det problem ibland och jargongen var mycket hårdare. Det gällde särskilt vissa 

individer som Stina beskriver som att de hade ett bakåtsträvande tänk, bland annat tyckte de 

att kvinnor inte hörde hemma i försvaret.  

Hon berättar om sin roll i gruppen, hon intog en roll som initiativtagare i gruppen. En del 

rekryter ville bara smälta in medan andra tog mer plats. Att Stina är en person som tar initiativ 

skulle komma att prägla hela Stinas GMU-tid.  Hon berättar till exempel om att befälen riktade 

sig mer mot männen när det gällde fysiskt krävande uppgifter men att Stina alltid tog ett kliv 

fram och bad om att få samma uppgifter. Ett annat exempel hon tar upp är då det skedde en 

parindelning och hon fick paras ihop med en kille. Första reaktionen från hans sida var att byta 

par och ytterligare en gång fick hon påvisa att hon kunde prestera som männen. 

Under många tillfällen reagerade Stina på att befälen ville visa upp kvinnorna och uppmuntra 

dem till att bli skolade till gruppbefäl. Stina berättar att alla kvinnor i Stinas pluton har fått söka 

till officersprogammet oavsett dem vill eller inte. Medan männen får en större konkurrens för 

att bli antagna och blir inte lika uppmuntrade till att söka sig till den utbildningen.  

 

"Åttio procent av alla tjejer var i gruppbefälskolan och man får känslan av det är för att dem vill 

trycka fram oss, inte för att alla sitter på den egenskapen att dem kan leda" - Stina 

 

Under grundutbildningen mötte hon två kvinnliga befäl som hon kunde se som förebilder. Den 

ena upplevde Stina var någon som hon ville följa, den andra var tydlig med hur saker skulle 

utföras och var pedagogisk. Den andra riktade sig dock mest mot dem kvinnliga rekryterna. Hon 

berättade för Stina vilka storlekar på plaggen kvinnor passade i, hur det är att vara kvinna i fält 

och vad som är viktigt att tänka på just för att hon var kvinna. Exempelvis var hygienen en 

betydande faktor, speciellt ute i fält. Den kvinnan hade haft det betydligt tuffare under hennes 

utbildning och delade med sig av sina erfarenheter och vad som är viktigt att tänka på som 

kvinna i militären. 

Stina berättar om tillfällen ute i fält då det bildats en frustration bland männen då kvinnorna tar 

längre tid på sig att gå på toa. Det är något som gör att som tjej måste hålla sig för att undvika 

den irritationen, hon utvecklar med att det märks att manliga kolleger och befäl inte tagit 

hänsyn till det. Utöver toapauser i fält anser Stina att generellt inte sker någon särbehandling 

för att hon är kvinna. 

Stina upplever att den stora skillnaden mellan de flesta kvinnliga och manliga ledare är att 

kvinnliga ledare är mer uppmärksamma med hur rekryterna mår medan de manliga var mer 
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okänsliga i sitt ledarskap. Hon berättar också att de manliga rekryterna blev mindre 

avslappnade kring de manliga befälen, exempelvis att rekryterna skämtade mer i de kvinnliga 

befälens närvaro.  

Vidare talar Stina om att det bildas informella grupper inom plutonen, många av gångerna var 

det därför det fanns ett gemensamt intresse. I Stina fall var det dator- eller tvspel men det 

förekom även att tjejerna bildade grupp eftersom dem är tjejer. Stina har även varit på NOAK-

möten som hon anser som något positivt, men menar även på att det känns annorlunda när 

inte männen gör något liknande. Vidare trivs Stina fortfarande inom Försvarsmakten och 

fortsätter att göra karriär. 
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5. Analys 

Nedan följer studiens narrativa tematiska analys där empiri har summerats samman likt den 

teoretiska referensramens avsnitt.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.1 Horisontell könssegregation  
Horisontell segregering enligt Ellingsæter (2013) avser fördelningsskillnader som inte är 

uttryckligen hierarkisk, det vill säga fördelningen av män och kvinnor inom hela yrket. Samtliga 

av de intervjuade kvinnorna har varit i könsminoritet under deras GMU tid och precis som 

Blooksgaard (2011) nämner att uppdelningar av sysselsättningar på en marknad eller inom en 

organisation blir mer framträdande av det överrepresenterade könet. Det vill säga att 

Försvarsmakten generellt kan ses som mansdominerad. Mia är undantaget när det gäller att 

vara det underrepresenterade könet, hennes pluton bestod av ungefär hälften män och 

kvinnor. Dock är det en sjukvårdspluton som inte kännetecknas av lika mycket fysiskt arbete 

som traditionellt sett är mansdominerade (Leinonen, 2012; Bloksgaard, 2011). På Johannas 

regemente, som inte är lika fysiskt krävande som många andra regementen, fanns fler kvinnor 

än de som genomförde GMU ihop med henne. Hon tror att det kan bero just på att det inte är 

ett lika fysiskt jobb som många andra, ett flertal kvinnor klarar av arbetet på det regemente 

Johanna arbetade på. Bloksgaard (2011) menar att en sysselsättning som präglas ett kön ofta 

ses som olämpligt för det andra könet. Stina talar om i sin berättelse att det fortfarande finns 

en del individer med en konservativ inställning och tycker inte att kvinnor lämpar sig i militären 

överhuvudtaget. 

Enligt Carlsson (2011) kan arbetsgivare vara emot att anställa personer från en viss grupp på 

grund av dess negativa preferenser. Linda berättar om hur Försvarsmakten vill skildra kvinnorna 

i media och därför kan det uppfattas av omvärlden som det är fler kvinnor än vad det faktiskt 

är. Genom att göra det försöker Försvarsmakten sudda ut de negativa preferenserna. 

 

5.2 Vertikal könssegregation 
Enligt Blooksgard (2011) är den vertikala könssegregationen den mätning av olikhet av 

befattning inom organisationer. Så som medarbetare och chef. Blooksgard (2011) menar att 

kvinnors chans generellt till befordran och kompetensutveckling är lägre än männens. Eftersom 

urvalet av kvinnor är av ringa mängd i försvaret så berättar Linda om en taktik de har för att 

uppnå mer jämlik fördelning i de högre positionerna, positiv särbehandling. Om en kvinna och 

en man har identiska resultat när de sökt en högre roll skall alltid den med det kön som är i 

minoritet utses. Von Hippel et al. (2015) berättar om att kvinnor i större grad får mindre 

utmanande ledarroller och mindre förtroende för riskfyllda uppdrag generellt. Detta är något 

som Försvarsmakten inte tillägnat sig åt då många kvinnor fått anta ledarroller. Försvarsmakten 
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arbetar till och med, med positiv särbehandling för att ge kvinnor med förtroendeingivande 

uppdrag. Genom att försvaret använder sig av positiv särbehandling ges kvinnorna i högre 

utsträckning möjlighet att bli en del av det sociala utrymmen, vilket Blackburn et al. (2012) 

menar sker när fler kvinnor tar en ledande roll i en mansdominerad bransch. Att kvinnor är en 

del av det sociala utrymmet borgar för att kvinnorna kommer få vidare karriärmöjligheter enligt 

Blackburn et al. (2012). Lisa beskriver att kvinnor i högre grad uppmuntrades till att bli befäl, 

inte för deras ledaregenskaper utan för att de var kvinnor. Kvinnorna skulle också söka sig till 

officersprogrammet, oavsett om de ville eller inte. 

Ellingsæter (2013) menar att den vertikala segregeringen avser arbetstagare med hög status där 

kvinnor som företrädare är få i förhållande till män. Eftersom andelen män inom 

Försvarsmakten är övervägande innebär det även att de positioner i högre status till större del 

består av män. Som Blackburn et. al. (2002) nämner att den horisontella segregeringen är i 

större omfattning än den vertikala, så kan det bli logiskt att det förekommer fler män med 

chefsbefattning. Däremot har Försvarsmakten jämlikhet i lön enligt Linda, då de sätter lön 

utifrån vilken befattning som individen har. 

 

5.3 Kvinna i försvaret 

Genomgående beskriver de intervjuade kvinnorna som sökt sig till Försvarsmakten då de har 

som mål att senare utbilda sig till polis eller brandman, och söker sig till försvaret som en merit. 

Jobb som generellt anses vara typiskt manliga arbeten (Von Hippel et al., 2015; Campbell & 

Wolbrecht, 2008). Andra anledningar till att kvinnorna söker sig till Försvarsmakten säger de är 

för att de är intresserade av att göra utlandstjänst eller att de ser det som en rolig utmaning. 

Persson (2010) menar att inträdet av kvinnor i mansdominerade branscher innebär att 

traditionella könsmönster bryts. I Försvarsmakten verkar detta däremot inte skett då kvinnorna 

talar genomgående om att de har fått acceptera hur språket är och att “det rinner av dem”. De 

kvinnor som inte har kunnat acceptera mycket av klimatet har visat sig sluta i Försvarsmakten. 

Emellertid har de kvinnor som stannat inom Försvarsmakten lärt sig att säga emot med åldern 

och accepterar inte all sexistisk kommunikation som de gjorde i början. Burke et al. (2007) talar 

om att kvinnor i mansdominerade branscher upplever kränkningar och trakasserier i högre grad 

än jämlika organisationer, något som Pernilla fick utstå under sin tid i GMUn.  

Enligt Acker (2012) beror mycket av maktstrukturer i en organisation på hur grupper, män och 

kvinnor i detta fall, kommunicerar med varandra. Generellt skildrar kvinnorna en miljö där de 

inte blir uteslutna från konversationer och att de upplever att de är en del av gemenskapen. 

Däremot talar många av kvinnorna om att det förekommer ett hårt sätt att uttrycka sig på och 

att svordomar samt vad McDowell (2001) skulle definiera som ‘omklädningsrumsnack’ 

förekommer. Vilket anses vara en del av en typiskt manlig organisation både genom 
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entrepreneurialism och informalism (Audretsch, 2012 ; McDowell, 2001 ; Collinson & Hearn, 

1994). Kvinnorna talar oftast om mottagandet från chefer och ledare som mycket bra. Det har i 

de flesta fall talats om hur kvinnor ska bli behandlade och det har funnit en tydlighet från 

början att särbehandling inte accepteras. Emellertid berättar kvinnorna om att de stundom 

blivit särbehandlade eller exkluderade men att detta endast har skett ifrån medrekryter och 

inte från chefer och ledare. Stina, Karin och Johanna berättar om tillfällen då de valt att ta klivet 

fram för att påvisa deras prestation är lika bra som männens när de fått lättare uppgifter på 

grund av sitt kön.    

Alvinius et al. (2016) menar att många könsstrukturer i organisationer beror på 

samhällsstrukturer och samhällets normer och traditionella hierarkier. Mia berättar däremot en 

annan sida då hon upplever att hon blir mer sedd i försvaret som person än i samhället överlag. 

Hon berättar om exemplet med bilhandlaren. Att bilhandlaren tenderar att tala med hennes 

man istället för henne när de ska köpa en bil. Detta är dock något hon inte upplevt i försvaret. 

Czarniawska (2008) menar att kvinnor i mansdominerade branscher oftare blir olikbehandlade 

av medkollegor snarare än chefer. Något som många av kvinnorna berättar om är att de blivit 

väl mottagna av sina chefer men att de många gånger blivit kränkta och olikbehandlade från 

enskilda individer som är deras medrekryter.   

Ett inslag i vad det innebär att vara kvinna i Försvarsmakten är NOAK. Alla kvinnor har på olika 

sätt varit i kontakt med det kvinnliga nätverket NOAK. Vissa har varit mer involverade och andra 

har bara hört talas om att det finns ett kvinnligt nätverk. Rekryteringskoordinator Linda 

Tengdahl berättar att nätverket är viktigt av flera anledningar, bland annat eftersom de är så få 

kvinnor så träffarna är en möjlighet för kvinnor att träffa andra kvinnor inom Försvarsmakten. 

En annan viktig funktion som NOAK fyller är att det genom NOAK finns ett forum där problem 

för kvinnor inom försvaret kan lyftas med andra kvinnor. I det dagliga arbetet måste kvinnorna 

själva säga till om de behöver något annorlunda än männen, vilket kan vara svårt då kvinnorna 

beskriver att allt de vill i början är att passa in och vara en i gänget. De vill inte be om något 

extra som ytterligare pekar ut dem som en minoritet. Andelen kvinnor som genomför GMU 

som deltar i NOAKs möten är lågt, något som kan beror på det extremt höga tempot i 

utbildningen. Johanna säger att hon gärna hade deltagit men att hon aldrig visste när och var 

träffarna genomfördes, vilket bidrog till att hon inte deltog.  

I många mansdominerade branscher förekommer aktiviteter som inte kvinnor har intresse av 

eller tillgång till, som att gå på strippklubb eller på jakt (Due Billing, 2011). De intervjuade 

kvinnorna berättar istället om aktivitet som de gör men inte killarna har tillgång till. När 

respondenten Lisa genomförde GMU hade alla kvinnor avsatt tid till att delta i NOAKs möten. 

Vidare berättar Lisa att vissa av männen hade synpunkter på att kvinnorna hade avsatt tid och 

genomförde aktiviteter tillsammans, dit männen inte var välkomna. Under Vilmas tid i 

Försvarsmakten anordnades träffar varje månad för kvinnor. Kvinnorna uppmuntrades också 
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att under övrig tid hålla koll på hur andra kvinnor mådde, då flera var ensamma kvinnor i sina 

grupper. Vilma berättar att hon upplevde de kvinnor som var ensamma kvinnor i sina grupper 

som mer macho än andra kvinnor, och dom hade synpunkter på de arrangerade “tjejträffarna”. 

De tyckte att “tjejträffarna” diskriminerade männen då det inte arrangerades några “killträffar”. 

Även Stina berättar om positiva upplevelser av att träffas bara kvinnor inom NOAK, men menar 

samtidigt på att det känns lite konstigt när inte männen har något liknande.  

 

5.4 Heterogena grupper 
Apesteguia et al. (2012) samt Bogan et al. (2010) menar att grupper som har en mix av båda 

könen presterar bättre än grupper som är homogena, detta är också något som förekommer i 

Försvarsmakten berättar kvinnorna. Pernilla berättar om ett exempel i hennes pluton där den 

enda homogena gruppen presterade så pass dåligt att den var tvungen att splittras. Vidare 

berättar flertalet av kvinnorna om att grupper i försvaret som är mixade även om det bara är en 

kvinna av tio gruppmedlemmar så upplever de att klimatet blir bättre. Kvinnorna berättar att 

jargongen blir behagligare och att gruppmedlemmarna respekterar varandra mer. Däremot 

berättar Vilma om de kvinnor som var ensam kvinna i gruppen tenderar att anamma den hårda 

jargongen som männen i gruppen brukar. Detta är faktorer som stärks av Olafsdottirs och 

Einarsdottirs (2016) teorier om att grupper som är mixade presterar bättre. Vidare noterar 

både Mia och Stina att ålder spelar in på hur gruppen samarbetade. Åldersspannet resulterade i 

att gruppen mognade jämfört mot grupper där åldersintervallet var stramare.  

 

5.5 Likheter och olikheter 

Morris och Lee (2009) menar att män är bättre på att följa direktiv från chefer utan att fundera 

över varför medan kvinnor hellre vill veta orsaker till arbetet. Detta är något som Malin pratar 

om då hon uttrycker mycket väl att hon inte ville acceptera direktiv från befälen utan att veta 

orsaken till varför hon ska göra jobbet. Hon hade svårt att acceptera att allt var på låtsas under 

övningarna. Hon ville att det hon gjorde skulle ge mer nytta än att bara låtsas “leka krig”. 

McLaurin (2008) och Eriksson (2000) menar att inträdet av det andra kön i en organisation kan 

innebära stagnering i effektiviteten och att vissa omorganisationer av miljön måste ske för att 

motverka stagneringen. Det empiriska materialet visar att Försvarsmakten inte har gjort alla 

omorganiseringar som egentligen hade behövt för att utsluta stagneringen. Alla kläder är 

anpassade för mäns kroppar. Skyddsvästarna är inte anpassade för bröst och skor måste 

specialbeställas för att fås i tillräckligt liten storlek. Eftersom kläderna i många fall är för stora 

innebär de en extra fysisk tyngd för många mindre kvinnor. Västarna blir otympliga och gör det 

svårt för kvinnorna att röra sig. Detta i sin tur gör att hela gruppen i sig förlorar effektivitet då 

det är regel på att samtliga i gruppen ska marschera tillsammans. Något som samtliga kvinnor 
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har berättar om är “pisspauserna”. När de är ute i fält ges soldaterna endast två minuters 

toalettid. Det är väldigt svårt för kvinnorna att hinna med det då de behöver ta av sig flera lager 

av utrustning medan männen endast behöver dra ned gylfen.       

Mark (2007) menar att oberoende av kön bör kvinnor och män få samma möjligheter i 

organisationer. Något som Försvarsmakten anstränger sig med är att de inte gör skillnad på 

män och kvinnor. De ser alltid till individen i sig och inte till kön. Kvinnorna berättar många 

gånger att de är tacksamma för att de blir granskade likvärdigt männen. Vid 

antagningsprocessen mäts kvinnorna och männen i exakt samma styrketester och blir bedömda 

utifrån samma ramverk. Julia berättar att det var lite olika från gång till gång, ibland upplevde 

hon att hon fick lite lättare uppgifter ute i fält och ibland att hon nästan blev testad mer än sina 

manliga kollegor. Hon kunde även uppleva att hon blev granskad i högre grad av sina befäl. 

Karin berättar att hon som befäl vid något tillfälle har försökt ge kvinnliga underordnade mindre 

att bära än andra och att hon som kvinna själv särbehandlade sitt eget kön. Som ett steg i att 

behandla alla lika gör heller inte Försvarsmakten någon skillnad på kön när det kommer till 

omklädningsrum och duschar. Något som kvinnorna ställer sig olika till, till exempel hade Malin 

svårt att acceptera det. Generellt har kvinnorna efter en tid blivit bekväma i situationen och har 

till och med berättat om att männen kan bli mer obekväma med nakenheten.     

McDowell (2001) samt Collinson och Hearn (1994) skriver om informalism inom 

mansdominerade organisationer vilken är en utveckling av de informella arbetsplatsrelaterade 

relationerna som bygger på gemensamma manliga intressen och värderingar. Dessa informella 

relationer skapas ofta där kvinnor inte har tillgång till att vara, som i herrarnas 

omklädningsrum. De intervjuade kvinnorna beskriver till stor del sin tid inom Försvarsmakten 

som att de i de flesta fall blev lika behandlade och att de delade en stor gemenskap. Lisa 

beskriver att hon ibland kände sig exkluderad som kvinna, till exempel när killarna skulle gå till 

gymmet, då var det underförstått att hon inte skulle följa med. Många kvinnor beskriver även 

att de kan bli positivt särbehandlade i det fall att de överordnade oftare frågar hur de mår och 

är måna om dem som kvinnor.  

 

5.6 Förebilder 
Alvinius et al(2016) och Eriksson-Zetterquist (2008) betonar att det är viktigt för kvinnor att ha 

kvinnliga förebilder för sin karriärsutveckling inom organisationer. Linda Tengdahl berättar att 

på lokal nivå arbetar de mycket med att visa upp kvinnor i olika typer av befattningar för att 

kvinnor ska ha kvinnliga förebilder inom många olika typer av roller. Inom politiken använder 

man sig av just detta, att visa upp kvinnliga politiker för att locka unga kvinnor till att söka sig till 

politiken (Campbell & Wolbrecht, 2008). I kvinnornas berättelser får också kvinnliga förebilder 

en central roll. Under GMUn ska alla kvinnliga rekryter ha en kvinnlig mentor eller en kvinnlig 

instruktör. De intervjuade kvinnorna har olika erfarenheter av att ha kvinnliga ledare som 
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förebilder inom Försvarsmakten, flera menar att de haft förebilder men en del säger det inte 

spelat någon roll om de var män eller kvinnor. Julia berättar att hon haft en kvinnlig officerare 

som haft en betydande del i hennes karriär inom Försvarsmakten. Den kvinnliga officeren 

visade Julia att kvinnor också kan arbeta på den nivån, vilket hade betydelse för att Julia skulle 

fortsätta sin karriär inom försvaret. Mia tror också att kvinnliga förebilder, särskilt för yngre 

kvinnor är viktigt, dels för att de ska se att det finns kvinnor i ledande positioner men också för 

att de ska se att det går att kombinera arbetet med ett familjeliv. Eriksson (2000) skriver att det 

är viktigt för kvinnor med kvinnliga förebilder för att de då har en modell att efterfölja, precis så 

var det för Karin. Karins förebild hade haft samma position som Karin, vilket gjorde att Karin 

tänkte att om hon klarade av det så skulle Karin också göra det. Karin säger att det är viktigt att 

förebilden har samma kön, för att det är lättare att identifiera sig med en person av samma 

kön. Även Vilma berättar om en kvinnlig förebild som betytt mycket för henne. Vilma hade en 

kvinnlig ledare som var en trygghet för henne, och som också bidrog till att Vilma slutförde sin 

utbildning. Sealy och Sing (2010) skriver just om detta, att bristen på kvinnliga förebilder på 

styrelseposter kan göra att kvinnor hoppar av, tack vare den kvinnliga förebilden valde Vilma att 

stanna och genomföra GMUn. Stina berättar om två kvinnliga ledare som haft stor betydelse för 

henne under hennes tid inom Försvarsmakten. En kom att bli en förebild för Stina, någon hon 

ville följa, och den andra kom att ha stor betydelse då hon berättade saker som var bra att 

tänka på som kvinna inom Försvarsmakten.  

 

5.7 Mansdominerad bransch  
Som McDowell (2001) nämner försöker män i ledande position att få andra underordnade män 

till ledande positioner, paternalism, genom “far och son”-relationer. Detta existerar inte i någon 

större utsträckning i Försvarsmakten, som samtliga av de intervjuade kvinnorna berättar så har 

de inte upplevt att det sker något främjande av det manliga könet.  

Däremot förekommer det att män och kvinnor som uppvisar ett större intresse och 

engagemang i högre grad blir bekräftade av befäl. McDowell (2001) menar att typiska manliga 

organisationer karaktäriseras av tävlingsanda samt konkurrens mellan kollegor. I försvaret sker 

konkurrensen mellan grupper snarare än mellan individer, vilket gör att tävlingsanda finns men 

inte rekryter emellan. I många fall får gruppen gruppuppgifter de ska utföra tillsammans och 

det är av stor vikt att de lyckas som en enhet. I de intervjuade kvinnornas berättelser berättare 

de genomgående om att Försvarsmakten karaktäriserat av en stor gemenskap och en känsla av 

att rekryter ska kunna “ta en kula för laget”. 

McDowell (2001) nämner informalism som en grundpelare i mansdominerade branscher och 

att intressen i omklädningsrummet för männen samman. I Försvarsmaktens fall delar samtliga 

kvinnor duschutrymmen med männen. Det bildas dock fortfarande informella grupper i 

plutoner men inte som nödvändigtvis enbart består av män. Vilma berättar om en övning där 



46 
 

alla rekryter bastade ihop för bryta ned barriärer dock berättar Stina om i hennes pluton var det 

vanligt att kvinnorna föredrog att umgås med andra kvinnor om tid fanns. Lisa talar om vissa 

övningar som gjordes i par, då blev paren oftast homogena. Hon belyser dock att befälen inte 

hade med uppdelningen att göra. Precis som McDowell (2001) menar med att dessa ismer är 

rörliga och parallella i mansdominerade organisationer så kan dessa även influera kvinnorna. 
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6. Diskussion  
Nedan presenteras studiens diskussion. 

6.1 Kvinnor som lika 
Generellt berättar kvinnorna om tiden i Försvarsmakten som en tid med positiva minnen. 

Medrekryterna under utbildningen bidrar till en god arbetsmiljö och försöker inte med avsikt 

att nedvärdera det motsatta könet. Befäl är i mångt och mycket rättvisa i sitt ledarskap. Alla 

som genomför GMU har inte samma psykiska eller fysiska förutsättningar men alla ska 

genomföra samma utbildning och fullgöra ekvivalenta utmaningar oavsett kön. Eftersom både 

kvinnor och män spenderar de flesta timmar på dygnet tillsammans, de äter, sover och tränar 

ihop så motverkas relationer som bygger på gemensamma manliga intressen. Det existerar inte 

några utrymmen dit kvinnor inte har tillgång till. Försvarsmakten utmärks av en stor 

gemenskap, där det inte spelar någon roll vilken bakgrund rekryten har. I skarpt läge är det 

gruppen tillsammans som spelar roll.  

En anledning till att många av kvinnorna väljer att fortsätta sin karriär i försvaret är på grund av 

de utmaningar som ges. En kontinuerlig utveckling av både kompetens och personlighet. Dock 

kan slutsatsen dras utifrån de intervjuade kvinnornas berättelser att kvinnor som väljer att 

stanna kvar har en förmåga att adaptera sig efter omgivningen. Kvinnorna som valt att fortsätta 

sin karriär känner sig sällan exkluderade. Inom Försvarsmakten finns istället aktiviteter som 

enbart kvinnor har tillgång till och utesluter därmed männen vilket kvinnorna berättar skapar 

motvilja hos männen. Det kan ses som en omvänd paternalism i det avseende att kvinnliga 

överordnade delar med sig av värdefull information till underordnade dock av välvilja och inte i 

utbyte av lojalitet. Kvinnliga befäl vänder sig till kvinnliga rekryter i regel och riktar deras 

personliga uppmärksamhet mot kvinnorna och deras hälsa. Utifrån kvinnornas berättelser ser vi 

att kvinnliga förebilder är viktigt som rollmodeller för kvinnliga rekryter. Detta för att kunna se 

en karriärmöjlighet inom Försvarsmakten.  

 

6.2 Kvinnor som olika 
Däremot upplever de intervjuade kvinnorna ett flertal situationer där det rör sig om 

exkludering, nedvärdering och trakasserier. Allt från att inte bli inbjuden till ett gympass till att 

vägra genomföra en övning med någon av det motsatta könet till män som vägrar ta order av 

kvinnor. I regel har kvinnorna tagits emot väl av medrekryterna dock existerar individer som 

inte accepterar kvinnor i försvaret. Även befäl i vissa fall exkluderar omedvetet kvinnorna om 

det gäller fysiskt tunga övningar. Genomgående talar kvinnorna om att det finns en hård 

jargong i Försvarsmakten, att det förekommer svordomar i kommunikationen med mera. Som 

Mia talar om kan detta bero på den sociala strukturen i samhället och förväntan på hur 

försvaret ska vara innan människor mönstrar. Vi kan se att det inte är chefer och befäl som 
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formar dessa beteenden utan snarare manliga medrekryter som är nya inom Försvarsmakten. 

Tilläggas kan att utifrån kvinnornas berättelser tenderar jargongen ändras och mogna efter 

några år i Försvarsmakten. 

För att kvinnor ska erbjudas samma möjligheter och för att arbetet ska kunna genomföras på 

ett effektivt sätt samt ske på samma villkor kan miljön anpassas för båda könen. Det finns 

biologiska olikheter mellan kvinnor och män som Försvarsmakten inte kan komma ifrån så som 

att kvinnor är i genomsnitt kortare eller att de måste sitta ner för att kissa. Att kvinnor behöver 

be om att få längre kisspaus eller att de måste eftersända skor i sin storlek pekar ytterligare ut 

kvinnor som en könsminoritet och belyser än mer deras läge i organisationen. 

Kvinnorna som har valt att lämna Försvarsmakten talar om den psykiska och fysiska 

påfrestningen de blivit utsatta för under GMU. Flera av kvinnorna talar om kvinnliga 

medrekryter som avslutat sin GMU på grund av att de inte klarade av de fysiska utmaningarna. 

Andra har slutat på grund att de inte klarar av att anpassa sig till klimatet och att de inte finner 

mening i att lyda order. Många av de kvinnor som hoppat av eller alternativt inte valt att ta 

anställning efter GMU har gjort detta då deras motiv med GMU från första början var 

kortsiktigt. De ville få en merit till polishögskolan, andra yrken eller såg det som en utmaning i 

några månader.  
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7. Slutsats  

Nedan presenteras studiens slutsats.  

Syftet med den här studien har varit att genom en narrativ studie undersöka den fortgående 

könssegregeringen i en mansdominerad organisation. Utifrån de intervjuade kvinnornas 

berättelser väljer kvinnor att lämna organisationen på grund av psykiska och fysiska 

påfrestningar. Alternativt att de inte klarar av att anpassa sig till den manliga organisationen. 

Ytterligare en anledning till att kvinnor väljer att lämna den mansdominerade organisationen är 

för att de sett GMU som en kortsiktig anställning är för att erfordra meriter inför kommande 

karriär eller att de ser militären som en utmaning. Att kvinnor väljer att lämna organisationen 

resulterar i fortsatt bred könssegregering. 

Syftet med studien var vidare att diskutera kvinnors beskrivningar av att söka sig till, arbeta i 

och lämna en mansdominerad organisation. Utifrån de intervjuade kvinnornas berättelser kan 

även slutsatsen dras att kvinnor som väljer att fortsätta sin karriär inom försvaret har en 

förmåga att anpassa sig till den manliga organisationen. Kvinnorna berättar att verka i Försvaret 

som kvinna på många sätt innebär stor gemenskap. Däremot berättar alla de intervjuade 

kvinnorna att trakasserier, olikbehandling och diskriminering förekommer.  

 

7.1 Förslag på vidare studier 

Skribenterna för denna studie har sett att nätverk för kvinnor har en stor betydelse för och 

inverkan på kvinnor i Försvarsmakten. Vi vill därför ge förslag på vidare studier om vilken 

innebörd nätverk faktiskt har för kvinnor i mansdominerade branscher. Vidare kan studier göras 

på hur män upplever att kvinnor som könsminoritet exkluderar männen från de kvinnliga 

nätverken. Ytterligare är hur män ser på kvinnor i försvaret en intressant fråga då skribenterna 

för denna studie endast utgått från kvinnornas versioner. 
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Bilaga 2  

Intervjuguide I till kvinnor inom försvaret som är anställda idag eller har hoppat av.  

 

Fråga Tema  Teori 

Berätta vad som fick dig att 

söka till Försvarsmakten, hur 

fick du upp ögonen för 

Försvarsmakten? 

Berätta om när du sökte 

utbildningen, Hur var 

ansökningsprocessen? 

Berätta om när du tog 

anställning inom försvaret?  

  

Uppvärmning Bryman, 2011 

Vad var dina motiv för 

sökandet? Ville du ta vidare 

anställning eller bara göra 

GMU?  

Problematisering  

Hur många kvinnor/män var 

det i er grupp? 

könssegregation Ellingsæter, 2013 

Hur upplever du det är att 

vara kvinna i en 

mansdominerad grupp? 

könssegregation Von Hippel et al., 2015 

Hur fungerar/ fungerade er 

grupp kontra grupper med 

bara män eller kvinnor? 

Heterogena grupper Mark, 2007 

Hade du kvinnliga ledare 

inom försvaret?  

Kvinnlig förebild Alvinius et al., 2016 ; 

Eriksson-Zetterquist, 2008 
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Om ja 

Vilken betydelse hade den 

kvinnliga ledaren för dig?  

Kvinnlig förebild Alvinius et al., 2016 ; 

Eriksson-Zetterquist, 2008 

Upplever du att du får/fick 

mindre utmanande 

åtaganden är killarna?  

Kön, likheter och olikheter  Henderson, Stackman, Koh, 

2013 

Har du upplevt att du 

mottagits på samma sätt som 

männen?  

Kön, likheter och olikheter  McDowell, 2001  

NE, 2017 

Upplever du att du blivit 

granskad i ditt arbete i högre 

grad än männen i din grupp? 

Om ja, berätta om tillfället  

Kön, likheter och olikheter  Burke et al., 2007 

Har du någon gång blivit 

exkluderad/ignorerad på 

grund av ditt kön? 

Om ja, berätta om tillfället 

Kön, likheter och olikheter  Acker, 2012 

Har du någon gång blivit 

olikabehandlad på grund av 

ditt kön inom försvaret? 

Kön, likheter och olikheter  Burke et al., 2007 

Har du någon gång fått 

lättare sysslor på grund av 

ditt kön? 

Om ja, berätta om tillfället 

Kön, likheter och olikheter  Burke et al., 2007 

Upplever du att dina manliga 

kollegor gynnar varandra 

mer?  

 

 

Mansdominerad organisation  McDowell, 2001 

NE, 2017 
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Hur upplever du att det är 

med gemensamma intressen 

inom organisationen?  

Följdfråga - är det mest 

kvinnor/män som går på de 

aktiviteterna?  

Kvinna i mansdominerad 

organisation  

McDowell, 2001 

Collinson and Hearn, 1994 

Händer det att ni går på 

gemensamma aktiviteter 

utanför jobbet? 

Kvinna i mansdominerad 

organisation 

McDowell,2007  

Upplever du att det finns en 

hög konkurrens inom 

försvaret?  

Mansdominerad organisation  McDowell,2007  

Intervjuguide del 2 FRÅGOR 

TILL KVINNOR SOM HOPPAT 

AV FÖRSVARET 

  

Berätta om dina avhopp? Vad 

var ditt motiv för att hoppa 

av? Var det någon specifik 

händelse som fick dig att 

hoppa av?  

 Avhopp Svarar på syftet 

Hur länge stannade du på 

utbildningen? Om du 

genomförde hela 

utbildningen, övervägde du 

att ta anställning? 

Avhopp Alvinius, Krekula & Larsson, 

2016 

Hade försvaret kunnat gjort 

något annat för att du skulle 

ha stannat inom försvaret?  

Avhopp Svarar på syftet  

 

 



59 
 

 

 

 

Bilaga 3  

Intervjuguide II till rekryteringskoordinator på försvaret 

  

Fråga Tema Teori 

Berätta om din tjänst och ditt 

dagliga arbete.  

 

Uppvärmning   

Ert mål att var femte rekryt 

ska vara kvinna.. Vilket år är 

målet att det ska uppfyllt?  

Problematisering  Till bakgrund  

Berätta om hur ni arbetar 

med att integrera kvinnor i 

försvaret.  

Heterogena grupper Apesteguia et al.(2012) 

Berätta om det kvinnliga 

nätverket och vad ni jobbar 

med.  

Kvinnor i mansdominerade 

yrken 

Kylin (2012) 

Försvarsmakten (2017) 

Hur ser ni på 

könssegregationen i 

verksamheten? Dvs 

uppdelningen av män och 

kvinnor i försvaret 

könssegregation  Blackburn et al. (2012) 

Hur arbetar ni med att få mer 

kvinnor i ledande position.  

Vertikal könssegregation  Blackburn et al. (2012) ; 

Bloksgaard (2011) 
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Till hur stor utsträckning tar 

kvinnor yrken som kräver 

mindre fysisk ansträngning?   

Horisontell könssegregation   Blackburn et al. (2012) 

Hur arbetar ni med 

jämställdhet inom försvarets 

olika roller? 

 

Horisontell könssegregation   Blackburn et al. (2002) 

Hur sätter ni samman 

grupper?  

Heterogena grupper Bogan et al.(2010)  

Ser du skillnader på 

gruppernas beteende när det 

är en grupp med bara män 

resp. kvinnor kontra en 

blandad grupp? 

Heterogena team Bogan et al. (2010)  

 

 

 


