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ABSTRACT / SAMMANFATTNING  

 

The Swedish authorities' work on the implementation of gender equality often means that they 

produce different action plans and policies to regulate how the authority will work for gender 

equality. This has been criticized by gender researchers as they have been given the character 

of becoming an administrative measure that develops checklists and control documents and 

does not handle the problems of an unfair gender balance within the organization. We have 

chosen to investigate one of Sweden's largest authorities, the Swedish Armed Forces (SAF), 

through a qualitative approach. The purpose of the essay is to analyze why SAF fails to recruit 

more women through an analysis of SAF gender equality plans between 2009 and 2019. 

Hereby we have carried out a selection of texts that have been guiding for the gender equality 

work within SAF from 2009 to 2019. In order to analyse these documents, we have used 

Bacchi's WPR analysis as well as theories within gender research to try to explain how SAF's 

work on gender equality with focus on what problems and solutions are formulated and what 

effects this will have on how this work is conducted. Our conclusion is that, what SAF 

considers to be problematic in its gender equality work can be linked to working conditions 

within SAF such as, harassment and sexual harassment within the SAF, problems recruitment 

of women to SAF, lack of knowledge about gender equality and lack of responsibility 

primarily among managers and also employees within SAF. To explain why SAF 

problematizes as they do, we have used gender research theories. One explanation we see is 

that the neo-liberal governance methodology of authorities in Sweden today means that 

gender equality is depoliticized and reduced to bureaucratisation and the creation of 

checklists, plans and measurable results that are to be audited. The second explanation for 

SAF problems in their gender equality work we found is the homosociality and the male norm 

that has long existed within the authority. It counteracts gender equality work within the 

authority. 
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1 INLEDNING  

1.1  INTRODUKTION   

Jämställdhetsarbetet är en central och lagstadgad del i svenska myndigheters vardag. 

Myndigheternas arbete med genomförande av jämställdhetsarbete innebär ofta att de 

producerar olika handlingsplaner och policys för att reglera hur myndigheten skall verka för 

jämställdhet. Planer och policys kritiserats av genusforskare att de har fått karaktären av att bli 

en administrativ åtgärd som utvecklar checklistor och styrdokument (Alnebratt & Rönnblom 

2016). En policy är skapad för att reglera/åtgärda något. Det kan t. ex. vara att skapa en bättre 

arbetsmiljö eller att motverka problem på arbetsplatsen. Många gånger är det lätt att utläsa hur 

det skall bli en bättre arbetsmiljö eller hur problemet skall hanteras. Men det är ofta avsevärt 

svårare att förstå vilka problem som policyn är tänkt att lösa och vilka effekter detta får. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) redovisade i en undersökning från 2016 att nio av tio 

myndigheter hade aktuella jämställdhetsplaner. Men nära hälften av de upprättade planerna 

var ej kompletta utan hade brister enligt DO.  Resultatet av detta blev en ny lag från 1 januari 

2017. I denna förändrades diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetsgivares aktiva 

åtgärder. “[...]det tidigare kravet på jämställdhetsplan ersattes nu med ett allmänt 

dokumentationskrav” (DO 2017). Vilket ställer större krav på redovisning av sitt 

jämställdhetsarbete vid eventuell granskning. 

Försvarsmakten (FM) är idag Sveriges näst största myndighet med cirka 20 000 

heltidsanställda officerare, gruppchefer, soldater och sjömän samt civilanställda. Av dem  

är 18% av de anställda kvinnor, av vilka en stor del är civilanställda (FM årsredovisning 2018, 

s.21). Inom ramen för totalförsvaret fick FM i uppgift att i sitt rekryteringsarbete “verka för en 

jämn könsfördelning” (Proposition 2005/06:155 s.87).  Detta som en del i myndighetens 

jämställdhetsarbete. FM hade 2009 ett uttalat mål på att 30% av deras anställda gruppchefer, 

soldater och sjömän skulle vara kvinnor 2011 (FM, 2009 s.11). Under en lång tid har FM 

fokuserat jämställdhetsarbetet till att öka antalet kvinnor i FM.  

FM är en intressant myndighet att undersöka på grund av den mansdominans som råder samt 

deras uttalade ambition att förbättra jämställdheten inom myndigheten. Utöver det leder FM 

genom att ge order till sin personal. Det är en tydlig hierarkisk organisation som är van vid att 
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ta emot order och bryta ner detta till konkreta handlingar.  FM borde ha goda förutsättningar 

för att lyckas i sitt jämställdhetsarbete.  

FM vill vara en arbetsgivare och organisation där alla behandlas på lika villkor och 

myndigheten vill uppfattas som en jämställd och jämlik organisation. Myndighetens arbete 

med jämställdhet och jämlikhet utgår från FN:s övergripande mål och arbetats med i flera 

nivåer ner till lokala samarbeten med intresseorganisationer (FM u.å.).  

En viktig del av jämställdhetsarbetet är att motverka sexuella trakasserier. Trots FM uttalade 

vilja att vara en organisation som behandlar alla lika (Ibid). Har de haft problem med att 

motverka sexuella trakasserier. Detta blev tydligt i kölvattnet av upproret Metoo som blossade 

upp världen över 2017. Genom #givaktochbitihop framkom rapporter om kränkningar av 

kvinnliga anställda i FM. Det var 1 730 medarbetare i FM (som är eller har varit verksamma 

inom FM) som undertecknade upproret. Trots omfattande ansträngningar där FM varit tydliga 

om vilken värdegrund de står för.  

 

Jag kan bara med besvikelse konstatera att vi inte har kommit längre. Det här har vi 

jobbat med, men vi har kvar att göra. Det är ingen överraskning att uppropet kommer. För 

mig var det snarare en fråga om när det skulle komma och på vilket sätt, säger Micael 

Bydén. (TT, (2017) fördomar och kränkningar inom försvaret. Svenska Dagbladet, 30 

november) 

 

Överbefälhavarens (ÖB) budskap är att den som inte kan leva efter försvarets värdegrund inte 

har i FM att göra.  

 

1.2  PROBLEMSTÄLLNING   

FM har ett flertal styrdokument som påvisar hur de skall bedriva jämställdhetsarbetet. Bland 

annat har de framtagna jämställdhetsplaner för FM, vilka vi betraktar som FM policy för 

jämställdhetsarbete inom myndigheten. Men hanterar planerna verkligen problemet? I FM 

jämställdhetsplan för 2009 år skriver FM att jämställdhetsarbetet inte är klart (FM, 2009, s.3). 

Detta trots att myndigheten haft rekryteringsmål på 30% sedan 2009 (Ibid, s.11) är fortfarande 

endast 18% kvinnor av de anställda (FM årsredovisning 2018, s.21).  
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FM (2011) redovisar i sin årsrapport från 2010 bilaga 2 att “syftet med Försvarsmakten är 

oklart bland allmänheten” (FM årsrapport 2010, s.9). Målgruppen (18-26år) som FM vill 

rekrytera har en bild av FM som stel, konservativ och ojämnställd. Det görs ingen större 

skillnad på Sveriges FM och andra nationers militär. Arbetsplatsen FM är en osäker 

arbetsplats på grund av ekonomiska besparingar och förbandsnedläggningar. Detta är ett av 

skälen till att “Kvinnor har aldrig känt sig och känner sig inte adresserade av 

Försvarsmakten och dess verksamhet” (Ibid). 

FM har i jämställdhetsarbetet fokuserat kring att öka antalet kvinnor. Trots upprepade 

ansträngningar har inte antalet ökat nämnvärt. Vi har i denna uppsats valt att utgå från 

Bacchis kritiska policyanalys för att förstå detta dilemma. “What is the problem represented 

to be?” (WPR) är ett verktyg för att kritiskt granska en myndighets policydokument (Bacchi 

& Eveline 2012 s.111).  Den typen av analys har skett inom skolväsendet och andra 

myndigheter. Vi har inte funnit att WPR analysen genomförts på FM Jämställdhetsplaner. 

Problemet med genomförandet av jämställdhetsarbetet är inte bara ett problem som existerar i 

FM utan i hela samhället. Detta gör denna uppsats är intressant även utanför myndigheten 

FM. 

 

1.3  SYFTE OCH FORSKINGSFRÅGOR 

 

Syftet med uppsatsen är att genom analys av FM:s jämställdhetsplaner mellan åren 2009 till 

2019 studera varför FM inte lyckats rekrytera fler kvinnor.  

 

Forskningsfrågor 

• Vilka problemrepresentationer gällande jämställdhet framkommer i FM:s 

jämställdhetsplaner under tidsperioden 2009 – 2019? 

• Vilka effekter får dessa problemrepresentationer för vilka insatser som blir möjliga att 

genomföra inom FM jämställdhetsarbete? 

• Är det möjligt att urskilja förändringar över tid och så fall vilka?  
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1.4  DISPOSITION   

I kapitel två beskrivs kontexten ur vilken jämställdhetsplanerna i FM tagits fram för att kunna 

förstå resultatet av analysen, vilket är centralt vid en WPR analys. Därefter beskrivs den 

politiska och FM bakgrund med jämställdhet samt tidigare forskning inom 

jämställdhetsområdet. Kapitel tre redogör för de teorier och begrepp vilka valts för att förklara 

resultatet av analyserna. Det fjärde kapitlet beskriver val av design och metod. Där utvecklas 

valet av WPR som analysmetod. Det femte kapitlet avhandlar analyserna av FM 

jämställdhetsplaner i perioden 2009–2019. Kapitlet delas in i tre analyser på tre 

jämställdhetsplaner. I kapitel sex redovisas resultatet av analyserna med en integrerad 

diskussion där forskningsfrågorna besvaras. I det sista kapitlet ges reflektioner om arbetet och 

en sammanfattning.  

 

2 BAKGRUND OCH FORSKNINGSOMRÅDE  

I bakgrundskapitlet beskrivs jämställdhetsarbetet i Sverige. Detta är centralt för en väl 

underbyggd WPR analys. Kontexten skapar även förståelse för de teorier inom 

genusforskningen som kommer användas för att förklara resultatet av WPR analysen. Med 

dessa åtgärder uppnås det kritiska granskandet av jämställdhetsarbetet inom FM och en 

trovärdighet i resultatet som krävs vid kvalitativ textanalys. (Hjerm m.fl, 2014, s.84f) 

 

2.1  JÄMSTÄLLDHET I SVENSK POLITIK OCH LAGSTIFTNING  

2.1.1 Svensk jämställdhetspolitik  

Jämställdhet blev ett politiskt ämne i Sverige på 1970-talet (Proposition 2005/06:155) och 

1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag. Lagen hanterar i huvudsak arbetsrättsliga frågor 

och är könsneutral. (jamstall.nu, 2018). 

  

Borgerliga regeringens proposition 1993/94:147 Delad makt - delat ansvar antogs av Sveriges 

riksdag våren 1994. Huvudmålet med jämställhetspolitiken var: “[...]kvinnor och män skall 

ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” 

(Proposition 1993/4:147, s.15). Jämställdhetsintegrering blir den nya strategin i arbetet med 

jämställdhet. Strategin innebär att jämställdhetsperspektivet skall vara inkorporerat i samtliga 
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politiska områden. Beslut och förslag m.m. som påverkar kvinnor och män skall vara 

analyserade för att säkerställa att ingen får fördelar av sitt kön (jamstall.nu 2018).     

  

2005 presenterade den socialdemokratiska regeringen propositionen Makt att forma samhället 

och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (Proposition 2005/06:155) för Sveriges 

riksdag. Huvudmålet med jämställhetspolitiken har skiftat till “[...]kvinnor och män skall ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Proposition 2005/06:155 s.1). Skillnaden 

emellan 1994 års proposition och 2006 är att maktbegreppet har kommit i fokus (FM, 2015, 

s.1). Delmålen är:  

 

-En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.  

-Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i 

fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

-En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta 

samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.  

-Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. (Proposition 2005/06:155 s.1)  
 

Det tillkom två stycken jämställdhetsmål till i november 2016, jämställd utbildning och 

jämställd hälsa (Regeringen, 2017A) (Regeringen, 2017B) 

   

Lagstiftning   

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) började gälla 2009. Lagen ersatte sju äldre lagar om 

diskrimineringen och diskrimineringsgrunderna inkorporerades i nya lagen. Syftet med lagen 

är att “motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett” (Wahl m.fl, 2018, s.240) de sju stycken diskrimineringsgrunderna, där kön är en av 

dem (Ibid). Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 1 kap. 4§ ger oss den juridiska definitionen 

vad diskriminering är (punkt 3 avhandlar funktionsnedsatta och redovisas ej)  

  

1 Direkt diskriminering  

2 Indirekt diskriminering  

4 Trakasserier  

5 Sexuella trakasserier  

6 Instruktioner att diskriminera  
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Punkterna är uppbyggda på diskrimineringsgrunderna. Skillnaden mellan direkt och indirekt 

diskriminering är att i indirekt kan “någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, 

ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 

särskilt missgynna” (SFS 2008:567, kap 1. 4§) någon på grund av kön (eller de andra 

diskrimineringsgrunderna). Att trakassera, är att uppträda på ett sätt som “kränker någons 

värdighet” (Ibid) detta är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna. Angående sexuella 

trakasserier förstärker lagen, att kränkningen är av “sexuell natur” (Ibid).  Punkt 6 tolkas som 

att det är förbjudet att instruera någon att diskriminera och att en sådan uppmaning inte skall 

åtföljas. (Ibid)   

 

2017 utvecklades lagen till mer proaktiv. Det innebar att en arbetsgivare med tjugofem eller 

fler anställda måste agera aktivt och vidta åtgärder för att det skall finnas samma 

möjligheter/rättigheter. Arbetsgivaren ska motverka diskriminering på arbetsplatsen (Wahl 

m.fl, 2018, s.241).  

 

2.2  JÄMSTÄLLDHETSARBETE INOM FÖRSVARSMAKTEN 

2.2.1 Jämställdhetsintegrering Inom FM 

FM ingår som myndighet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering  

(JIM). “Försvarsmakten arbetar med strategin jämställdhetsintegrering för att uppnå 

förbättrad kvantitativ och kvalitativ jämställdhet” (FM, 2015, s.3) Utgående ifrån 

personalbehov, lagar och insatsbehov har FM tagit fram tre stycken perspektiv för integrering 

av jämställdhet i myndigheten Det första är rättighetsperspektivet. Där avhandlas rätten att få 

vara delaktig/påverka/ha makt och inflytande oavsett kön. Det andra är personalförsörjning. 

Perspektivet handlar om att FM önskar ett större urval i rekrytering och att all personal 

(oavsett kön) kan utvecklas på alla områden/nivåer inom myndigheten. Detta för att skapa 

trovärdighet. Det tredje perspektivet är operativ förmåga. Det handlar om att en jämnare 

fördelning emellan könen. Vilket ger FM ökad kompetens och förståelse för hur olika grupper 

fungerar och kan bemötas. Vilket i sin tur ger ökad legitimitet och effekt i FM:s operationer 

(Ibid, s.3f)        

 

Sammanfattningsvis är FM fokuserad på att rekrytera kvinnor för att motverka ojämställdhet. 

Nedan redovisas FM resultat angående anställda kvinnor som är yrkesofficerare. Resultatet 

för 2019 är inte tillgängligt vid skrivande datum (2019-05-20).  
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2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

5,0%      5,0%  6,0%  6,0%  6,0%  7,0%  7,0%  7,0%  

(FM årsredovisning 2009, s.18), (FM årsredovisning 2014, s.9), (FM årsredovisning 2015, 

s.40), (FM årsredovisning 2018, s.21)  

 

2010 och 2011 redovisar inte FM en sammanslagen siffra på yrkesofficerare. Men fördelning 

2010 var 4,9% av officerarna var kvinnor och 8,2 var specialistofficerare (FM årsredovisning 

2010, s.21). 2011 var 4,8% av kvinnorna officerare och 8,8% av specialistofficerarna var 

kvinnor (FM årsredovisning 2011, s.17). Vi väljer att inte räkna ut en egen procent med 

hänsyn till att vi inte vet om FM i den totala siffran även redovisat hemlig personal. 

Anledning till att andelen kvinnor är procentuellt högre hos specialistofficerare kan bland 

annat bero på att det är relativt ny personalkategori. Men det skälet borde inte vara enda 

förklaringen. År 2009 var det 92% män och 8% kvinnor antagna till officersprogrammet och 

till specialistofficersprogrammet var fördelningen 87% män och 13% kvinnor (FM 

årsredovisning 2009, s.9f).   

 

2.3 FORSKNINGSOMRÅDET   

Med stöd av främst forskning med genusperspektiv kommer uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor att besvaras. Forskningen är tvärvetenskapligt och berör många olika 

forskningsområden. (Wahl m.fl. 2018 s.28). Inom genusforskning finns det flera perspektiv 

angående studier om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Å ena sidan finns det mer 

statsvetenskapligforskning som handlar om styrning av politiken och det finns 

företagsekonomisk eller organisationsforskning som fokuserar på själva organisationen och 

ledarskapet. Båda forskningsinriktningarna kommer att beskrivas.  

 

2.3.1 Genusforskning om jämställdhetspolitik.  

Jämställdhetspolitik 

Alnebratt & Rönnbloms (2016) forskning om problemen med nyliberalstyrning idag av 

svenska myndigheter i deras jämställdhetsarbete. I deras bok Feminism som byråkrati: 

jämställdhetsintegrering som strategi samt den artikel som Rönnblom (2011) skrev i Tidskrift 
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för genusvetenskap nr2-3 från 2011, har de beskrivit hur statlig styrning tenderar att bli 

administrativt i syfte att klara revision istället för att hantera de faktiska problemen med 

jämställdhetsarbetet. Alnebratt och Rönnlund är inspirerade av den belgiska teoretikern 

Chantal Mouffe. Mouffe (2015) gör skillnad på politik och det politiska. Politik är att betrakta 

som institutioner och det politiska är kampen (Alnebratt & Rönnblom, 2016, s.14). När 

kampen upphör, avpolitiseras den politiska frågan och det blir svårt att veta vad kampen 

handlar om (Ibid, s.17). Rönnblom (2011) tolkar dragen av nyliberal styrningsmentalitet till 

att politiken förändras från ett motsats/konfliktförhållande till “goda och dåliga lösningar” 

(Rönnblom, 2011, s.38) i nyliberal anda. De ”goda och dåliga lösningarna” synliggörs i 

verkligheten genom att jämställdhet förvandlas till byråkrati, administration, checklistor, 

något som kan mätas och utsättas för revision (ibid, 38, 51, 53).  

Det finns en form av “finansiell rationalitet” (Ibid, s.38) i den nyliberala 

styrningsmentaliteten. Denna “finansiella rationalitet” syns i den offentliga sektorn genom 

den påverkan som new public management har haft. Med new public management menas att 

marknadslösningar även tillämpas på den offentliga sektorn (Ibid, s.37). Organisationerna fick 

ett redovisningsansvar även i det politiska arbetet, likt den som finns inom ekonomin. 

Verksamheten skall kunna redovisas och utsättas för revision. För att ett politiskt beslut skall 

hantera en revision måste beslutet införas så att det kan mätas och hålla granskning (Ibid, 

s.38f) eller enligt Rönnblom (2011) “Finansiell rationalitet eller revision betraktas alltså inte 

som något som kan adderas till tidigare politik utan som en teknologi som i sig gör och 

formar politik” (Ibid, s.39)      

Jämställdhetspolitiken har blivit påverkad av en nyliberal styrningsmentalitet som präglar 

samhället. Rönnblom (2011) granskar styrningsmentalitet för att det “handlar om att granska 

hur tänkande, förstått i termer av kollektiva processer, opererar i de sätt som politik/samhälle 

organiseras på i våra regimpraktiker” (Ibid, s.38). Genom att titta på mentaliteten hur vi styrs 

kan vi identifiera kollektiva tankar som påverkar synen på hur kunskap och sanning uppstår. 

Dessa tankar kan vara så självklara att vi inte reflekterar över dem under den tidsperiod som 

de är gällande.  

Denna styrningsmentalitet påverkar hur skapandet av policys sker och det Rönnblom (2011) 

är intresserad av är “vilka konsekvenser får detta för de problem och lösningar som 

formuleras?” (Ibid, s.38). New public management har enligt Rönnblom (2011) blivit 
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självklar som metod för hur den offentliga sektorn ska anpassas till marknadslösningar. Det 

innebär att marknaden påverkar det offentliga. (Ibid, s.37).  

Rönnblom (2011) menar att jämställdhetsarbetet transformerats till checklistor. Där 

jämställdhet skall lösas genom kunskap och systematiskt arbete där metodverktygen reducerar 

jämställdhet till administration (Ibid, s.48). Bristen blir att problemrepresentationerna, som är 

orsakerna till varför vi inte har uppnått jämställhet, adresseras inte utan problemen bakom 

jämställhet blir brist på metod och därmed blir lösningen metod (Ibid, s.49).  

 

2.3.2 Genusforskning om organisation och ledarskap 

Görandet av kön  

I boken det ordnar sig (Wahl m.fl, 2018) beskrivs teorin hur kön skapas och återskapas i olika 

organisationer via dess kultur och strukturer. Wahl m. fl. (2018) använder teorin om görandet 

av kön för att förklara del av problemen med jämställdhetsarbetet som finns på den 

mansdominerande arbetsplats de undersöker i sin bok. Görandet av kön är centralt för 

förståelse hur maktfördelningen och könsmärkningen av olika roller i en organisation går till. 

Teorin är vedertagen inom genusforskningen. 

 

Organisationer utgör arenor för könsordnade processer, de är platser där kön skapas, görs 

och ordnas. I organisationer förmedlas föreställningar och praktiker om kön i socialt 

samspel mellan människor. Där får vi ta del av synsätt på vad som kan anses normalt, 

passande och naturligt för kvinnor och män att vara och att göra. Många gånger förmedlas 

dessa synsätt i handling genom upprepade praktiker, det som i det vardagliga är 

“görandet” av kön. (Wahl m.fl., 2018, s.295) 

 

Organisationens rådande kultur är central för skapandet av kön i vardagen. Med kultur 

avses organisationens normer och värderingar. Kulturen förklarar skillnaden mellan det 

biologiska könet och görandet av könet inom organisationer. Det är i organisationens 

vardag synen på vad som är manligt eller kvinnligt skapas och återskapas. Dessa 

handlingar verkar för att skapa könsmärkta roller eller strukturer för vad som är manligt 

och vad som är kvinnligt inom organisationer och den maktfördelning som följer.  

 

Män, kvinnor, konstruktioner av manlighet respektive kvinnlighet värderas inom ramen 

för de sammanhang där de existerar. Det spelar roll vem som har makten att tolka och 
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värdera dessa. Konstruktioner av kvinnlighet och manlighet skapas i relation till varandra. 

Makt är relationellt och processuellt, vilket betyder att makt görs och aktiveras i 

relationer över tid. (Ibid, s.295)  
 

Detta förklarar hur görandet av kön skapas som en konsekvens av synen på vad som är 

manligt och kvinnligt och inte genom det biologiska könet hos individerna i 

organisationen samt även att det sker en maktfördelning. Det är utifrån detta teorin om 

Homosocialitet skapas (den teorin beskrivs i punkt 3.2). 

 

Mansnorm 

Ofta finns det en manlig överordning och en kvinnlig underordning i samhället och 

organisationer, detta benämns könsmaktsordning. Männens sysslor har normalt ett högre 

statusvärde än kvinnors. Begreppet könsmaktsordning kan även benämnas patriarkalateorier 

eller könsordning, genusordning eller genussystem. I boken det ordnar sig (Wahl m.fl, 2018) 

beskrivs teorin om könsmaktsordning. Teorin skapades av Yvonne Hirdman. Hon myntade 

begreppet Genussystem 1988 och beskriver en “ordningsstruktur mellan könen” (Wahl m.fl, 

2018, s.33). Hirdman använder begreppet genus istället för kön eftersom hon ville understryka 

skillnaden mellan hur socialt kön görs och traditionella uppfattningar om kön som något fast, 

biologiskt. Denna ordningsstruktur är en förutsättning för andra sociala, ekonomiska och 

politiska ordningar. Strukturen har två logiker.  

 

För det första strukturerar isärhållandet sysslor, platser och egenskaper och kommer till 

uttryck i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och det 

kvinnliga. Denna uppdelning fungerar meningsskapande, det vill säga människor 

orienterar sig i världen efter platser, sysslor och sorter. För det andra genererar 

isärhållandet en hierarki mellan könen, en manlig norm, som innebär att det manliga 

könet tillskrivs ett högre värde och en överordnad maktposition. (Wahl m.fl, 2018, s.33f) 

 

Wahl (2018) beskriver att det, enligt Hirdman, är genom att kvinnor och män utför olika 

sysslor och att detta isärhållande legitimerar den manliga normen. Isärhållandet är det som 

skapar strukturerna, både samhället och i organisationer utifrån uppfattningen om vad är 

manligt och vad är kvinnligt. Isärhållandet skapar alltså osynliga maktstrukturer mellan 

könen. Där det manliga könet värderas högre och blir det normativa och får en överordnad 

maktposition över kvinnan som övriga orienterar sig efter (Ibid, s.33f). 
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Jämställdhet  

Wahl m.fl. (2018) delar in jämställdhetsarbetet i internt och externt arbete. Internt arbete avser 

arbetet inom organisationen och externt är de produkter/tjänster organisationen erbjuder sina 

kunder. Arbetet med jämställdhet kan även delas in i en kvantitativ del och en kvalitativ. Den 

kvantitativa berör till exempel representationsfördelningen emellan könen på arbetsplatsen, 

medans den kvalitativa handlar om interna kulturen och arbetsklimatet på arbetsplatsen (Wahl 

m.fl, 2018, s. 237f).  

 

Jämställdhetsintegrering  

Högsta ledningen i en organisation har för det mesta alltid ansvaret för jämställdhetsarbetet. 

Det praktiska arbetet brukar delegeras ner i organisationen. Det brukar finnas någon form av 

“expert/experter” på jämställdhet i organisationens olika nivåer. De har till ansvar att stötta 

chefer i jämställdhetsfrågor (Ibid, s.244).  

För att jämställdhetsarbetet ska fungera menar Wahl m.fl. (2018) att högsta ledningen måste 

visa sitt stöd i arbetet. De menar att detta “är kritiskt ur maktperspektiv” (Ibid, s.245). Det är 

den högsta ledningen som sitter på makten och kan genomföra en förändring. Det blir även en 

trovärdighetsfråga om högsta ledningen inte stödjer arbetet. Wahl m.fl. (2018) påpekar att 

mellanchefers attityd till jämställdhetsarbetet är viktig om det skall lyckas. De sitter i en 

position där de kan påverka vilken riktning utgången av arbetet kommer att ta (Ibid, s.245).   

   

Det vanligaste motivet organisationer har bakom sitt jämställdhetsarbete är att de vill 

tillvarata/tillhandhålla kompetens. Det innebär att män och kvinnor har olika kvalitéer att 

tillföra arbetsplatsen. Genom en jämn fördelning emellan könen borde dessa kvalitéer skapa 

bättre innovationskraft och driva organisationen framåt i utvecklingen. Arbetsgivaren får även 

ett större urval av personal att rekrytera. Vilket borde höja kvalitén på arbetet. Ett annat skäl 

är omfördelning av makt inom organisationen. Detta är fråga om representation. Där kvinnor 

inte ingår i det beslutande organet och därmed “saknar makten och tolkningsföreträdet att 

definiera “verkligheten”” (ibid, s.249). (Ibid, s.248f)  

Att följa upp jämställdhetsarbetet är lika viktigt som att sätta upp mål med arbetet. Enligt 

Wahl m.fl (2018) är skälet, att om personalen i organisationen inte ser jämställdhetsarbetet, 

kommer de aldrig att prioritera det (Ibid, s.250).         
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2.3.3 Genusforskning om Försvarsmakten 

Genusforskning skapar förståelse för vilka problem och utmaningar som existerat historiskt 

inom myndigheten. Boken Det sista manliga yrkesmonopolet – Genus och militärt arbete i 

Sverige 1865–1989 (Sundevall, 2011) ger en bra beskrivning på jämställdhetsarbetet ur ett 

historiskt perspektiv.   

Fram till slutet av 1900-talet var officeren och den menige med få undantag av manligt 

kön och än idag hör krigsmakten i Sverige såväl som i flertalet andra länder till de mest 

genussegregerade och mansdominerade arbetsplatserna. (Sundevall, 2011, s23)  

 

Från och med nu benämns krigsmakten för FM. Mansnormen har växt fram historiskt enligt 

Sundevall (2011) oftast utgås det från att militären är en man (Ibid, s.14). Vilket citatet ovan 

och personalsiffor från inledningen av kap 2.2.1 får visa.  

Den svenska militärens syn på kvinnan är starkt präglad av samhällets syn på manligt och 

kvinnligt. Soldaten ska försvara och kvinnan försvaras. Där försvaras är att betrakta 

undergivet gentemot försvara (Ibid, s.23).  

 

Bruket av auktoritet, våld och vapen, kraven på disciplin och fysisk styrka samt den 

hierarkiska organisationsformen stod i samtliga fall i stark kontrast till den syn på 

kvinnliga egenskaper och förmågor som dominerade inom stat och myndighet (Ibid, 

s15f)  
 

FM är en arbetsplats där huvuddelen av de anställda är män. Kvinnan har alltid funnits runt 

omkring militären men hon fick inte delta i den väpnade striden. Det var först 1989 kvinnan 

fick möjligheten att försvara sitt land fullt ut.  I mitten av 1960-talet startade Folkpartiets 

ungdomsförbunds en debatt om könsneutral värnplikt. Försvarsstaben argument mot 

könsneutral värnplikt var att det kunde finnas befattningar som var lämpliga (för kvinnor) 

men de var redan tillsatta av andra som redan genomfört värnplikt. Att byta ut dem vore ett 

resursslöseri. Kvinnor kunde även bli gravida och hamna i en position där de blev tvingade att 

delge sin graviditet till militär myndighet för att få sin tjänstgöring anpassad. Detta var enligt 

försvarsstaben inget som jämställde könen (Ibid, s.123ff). 

  

I slutet av 1960-talet begärde flygvapenchefen en utredning om att få anställa kvinnor i syfte 

att lösa personalbristen inom vapengrenen.  Det fanns inget motiv att bryta könsnormer 

bakom utredningen (Ibid, s.127). Sundevall (2011) menar att ett av skälet till varför 

flygvapnet var först ut i FM med att vilja anställa kvinnor var deras positiva erfarenheter av 

kvinnor under andra världskriget och efterföljande period (Ibid, s.132ff). Utredningen ansåg 

dock att kvinnor skulle hållas borta från stridande befattningar i och med det ”utmanades inte 
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det manliga stridsmonopolet tillika grundstommen i krigsmaktens genusarbetsfördelning” 

(Ibid. s.128). Enligt Sundevall (2011) fanns det inga skäl angivna i utredningen varför kvinnor 

inte fick tjänstgöra i stridande befattningar och därför kan det tolkas som att det inte 

behövdes, utan de var självklara i ”en underförstådd militär genusideologi” (Ibid, s.128).       

  

1978 fattade riksdagen beslut om att 1980 skulle de första kvinnorna få möjlighet att göra 

militärtjänstgöring i flygvapnet med inriktning att bli officerare. 1983 öppnades övriga 

försvarsgrenar upp för kvinnor. Det fanns en tanke att män skulle vänjas stegvis vid att ha 

kvinnor som kollegor (Ibid, s.171f). 1989 öppnas samtliga militära befattningar upp för 

kvinnor (ibid, s.179). 2010 blir värnplikten könsneutral och yrket militär har gått från att vara 

reserverat för ett kön till att numera inkludera båda könen (Ibid, s.218). 

 

Under åren 2004–2009 genomförde FM tillsammans med de fackliga organisationerna ett 

omfattande utredningsarbete som syftade till att ta fram FM:s värdegrund. Forskningsarbetet 

genomfördes av forskningsgruppen Bikupan. Resultatet av Bikupans forskning visar att det 

finns en stor kulturskillnad emellan att vara militär och civil samt man och kvinna i 

myndigheten. Där militär och man betraktas som finare. Synen på trakasserier skiljer emellan 

könen. Män generellt verkar anse att det inte finns något problem och att kvinnor behandlas 

på samma sätt som män. Kvinnor ser mycket allvarligare på problemet med trakasserier. 

Enligt Puranens (2011) forskning finns det två vägar när personalen försöker att belysa ett 

problem. Det första är att jämställdhetsarbetet finns men det är bara en skrivbordslösning och 

fungerar inte. Det andra är faktiskt ”att en stor del av problematiken ligger i attityder hos de 

anställda kring vad ett militärt yrke innebär och kräver”. (Puranen, 2011, s84). 

 

Sammanfattning 

Vi har tittat på tidigare forskning inom jämställdhet för att förstå kontexten till FM 

jämställdhetsplaner och skapa en teoretisk ram för uppsatsen. Utifrån denna forskning har vi 

tagit fram tre centrala begrepp som är tillika de teorier som kommer att användas för att 

förklara problempresentationerna som framkommer i FM:s jämställdhetsplaner.  

 

3 TEORIER OCH CENTRALA BEGREPP 

Teorierna vi kommer att använda oss av för att förklara problematiken i organisationers 

jämställdhetsarbete är: avpolitisering, byråkratisering samt homosocialitet. Avpolitisering och 
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byråkratisering redogörs för under samma rubrik. Sist nämnda teorier hänger samman men är 

två olika konsekvenser av nyliberal styrningsmetodik. Där avpolitiseringen är en konsekvens 

av det politiska och byråkratiseringen är en konsekvens av genomförandet av målstyrning.   

 

3.1 AVPOLITISERING OCH BYRÅKRATISERING AV JÄMSTÄLLDHET 

Avpolitisering av jämställdhet 

Avpolitisering av jämställdhet innebär frånvaron av debatten kring varför det förekommer 

orättvis maktfördelning mellan könen. Alnebratt och Rönnblom (2016) gör skillnad av 

uppdelningen mellan det politiska och politik och har utgått från den politiska teoretikern 

Chantal Mouffe (2015).   

  

[…] politik står för institutioner som partier, parlament och offentlig förvaltning, medan 

det politiska just handlar om kamper och konflikter. Utifrån det tankesättet kan det finnas 

en massa politik utan att det politiska finns med. (Alnebratt & Rönnblom, 2016, s.14) 

  

Detta har inneburit att politikerna fattar beslut om vilka politiska mål som skall uppnås och 

själva genomförandet av politiken lämnas till tjänstemännen. Vid de politiska besluten ställs 

krav på delaktighet och rättigheter. Men i själva genomförandet av besluten ställs krav på 

effektivitet mot måluppfyllnad och produktivitet. Fokus hamnar på vad som ska göras, inte 

varför det ska göras.  

 

Vi menar att det krävs ett (politiskt) svar på frågan varför något bör förändras och i vilken 

riktning förändringen bör går. Om detta svar uteblir, lämnas myndigheter, kommunala 

förvaltningar och andra offentliga organisationer att själva söka svaren på dessa frågor. 

(Ibid, s.124)   

  

De politiska målen följs upp mot nyckeltal i syfte att ge effektivare offentlig sektor. Görandet 

av jämställdhet reduceras till administrativa processer och byråkrati och hanterar inte det 

grundläggande problemet med orättvisor emellan könen som var grunden för det politiska 

beslutet. Alnebratt och Rönnblom (2016) beskriver hur utbildning och kunskap skapar en 

uppgivenhet som inte låter individer själva skapa sina åsikter och därmed skapa lösning på 

maktproblematiken utan serveras den via utbildning. Det passiviserar individer och ingen 

politisk konflikt om orättvisa maktrelationer tar fart utan problemet avpolitiseras. Detta har 

gjort att själva problemet om en ojämn maktfördelning inte adresseras utan avpolitiseras (Ibid, 

s.155f) 
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Byråkratisering av jämställdhet 

Med byråkratisering av jämställdhet menar vi den målstyrning som införts inom 

förvaltningspolitiken i Sverige och som Alnebratt & Rönnblom benämner som nyliberal 

styrningsmetodik i sin forskning (Alnebratt & Rönnblom, 2016, s.131). I avpolitisering av 

jämställdhet har vi beskrivit hur jämställdhetsarbetet har slutat att ställa frågan varför 

jämställdhetsarbetet utförs och den frånvaron av en debatt kring jämställdhetsfrågan. I 

byråkratiseringen av jämställdhetsarbetet har fokuset hamnat på vad som ska göras, hur målen 

ska uppnås utifrån det krav som ställs på organisationer. Alnebratt & Rönnblom (2016) 

beskriver i sin forskning hur jämställdhet styrs via målformuleringar och krav på 

styrdokument och har utgått från finansplanen från 1994 under rubriken styrformer. 

  

Finansplanen förutsätter en ökad effektivitet i den offentliga sektorn och denna ska 

åstadkommas genom en utveckling av styrningen av densamma. Kvalitetsfrågor och 

resultat ställs i centrum. Och för att veta om man når de önskade resultaten, krävs, enligt 

skrivningarna, bättre uppföljnings- och utvärderingssystem. (Ibid, s.131) 

  

Genom uppsatta mål och uppföljning mot målen skall jämställdhet uppnås. Alnebratt och 

Rönnblom (2016) menar att ”tydligt formulerade mål och på uppföljning” (Ibid) blir sättet att 

styra. Alnebratt & Rönnblom (2016) beskriver i sin forskning hur bristen på förståelse för 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering i organisationer gör att lösningen tenderar att bli 

kunskap och utbildning för att kunna tolka och översätta målstyrningarna till sin egen 

verksamhet. Den nyliberala styrningsmetoden har på så vis tystat den politiska debatten kring 

könsproblematiken i samhället (Ibid, s.151ff) 

 

3.2 HOMOSOCIALITET 

Beskrivningen av homosocialitet utgår från boken Män har varit här längst - jämställdhet och 

förnyelse i industriella organisationer.  Där beskrivs organisationskulturer som präglas av 

övervägande del män i maktpositioner inneburit inslag av homosocialitet i kulturen. 

Homosocialitet beskriver relationen mellan män och deras identitet, makt och bekräftelsespel 

som pågår. Homosocialitet lyfts ofta fram i studier som förklaring till segregering mellan 

kvinnor och män samt den könsordning som återskapas på maktpositioner och då även hur 

informella strukturer i karriären förstärks. I grupper med främst män förkommer en 

bekräftande kultur där mannen är överordnad kvinnan i jargongen. Detta kan liknas vid en 
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idealbild som skapas av mannen som männen i gruppen orienterar sin manlighet efter. Det 

centrala i jargongen är att bekräfta gruppdeltagarnas överordnade position över kvinnan eller 

andra män. Ofta vågar inte män som inte delar jargongen ifrågasätta detta helt i manliga 

sammanhang då risken finns att uteslutas ur gruppen.  Homosocialiteten skapar ett 

utanförskap för kvinnor samtidigt som den skapar en överordnad position för männen (Wahl 

& Linghag, 2013, s.23ff ),  

Teorierna om avpolitisering och byråkratisering samt homosocialitet kommer användas för att 

förklara problematiken i FM jämställdhetsarbete.   

 

4 METOD  

En central insikt som vi författare till denna uppsats har fått under skrivandets gång, är att vi 

båda varit aktiva officerare under den tidsperioden som vi skriver om. Det innebär att vi har 

upplevt stora delar av det vi tar upp i uppsatsen. Vi är män i 40-årsåldern som är yrkesmässigt 

uppväxta i FM. Det innebär att det finns normer vilka vi kommer att ha svårt att identifiera, 

för att de är vår vardag. Det innebär också att vi är en del av det vi forskar om. Enligt Hjerm 

m.fl (2014) är objektivitetskriterierna inte lika viktiga för den kvalitativa forskningen. 

Begrepp som förförståelse, kulturell kompentens och kritisk analys är det som skapar 

trovärdighet i forskningen (Hjerm m.fl, s.82f). Genom att skapa en underbyggd kontext och 

välja WPR som analysmetod samt genusforskning som teoretisk utgångspunkt.  Genom dessa 

åtgärder hävdar vi att vi uppnår vi ett kritiskt granskande av jämställdhetsarbetet inom FM 

och en trovärdighet i resultatet.  

 

4.1  FORSKNINGSDESIGN  

För att besvara forskningsfrågorna och syftet med uppsatsen har vi valt FM som analysenhet 

att genomföra en fallstudie på. Fallstudier undersöker förekomsten av ett särskilt fenomen i 

syfte att ”tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter 

eller processer som förekommer i detta särskilda fall” (Denscombe, 2009, s.59). Vi kommer 

genom en kvalitativ ansats att studera fallet myndigheten FM i syfte att försöka få insikter om 

jämställdhetsarbete som kan tillämpas vid andra myndigheter.  
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Vi har studerat ett urval av texter som varit styrande för Jämställdhetsarbetet inom FM från 

2009 till 2019. För analysen av dokumenten kommer vi att använda Bacchis WPR analys. 

Med stöd av teorier inom genusforskning kommer vi försöka förklara FM:s arbete med 

jämställdhet, med fokus på vilka problem och lösningar som formuleras samt vilka effekter 

detta får för hur detta arbete bedrivs.  

Vi har genomfört ett urval bland FM dokument och valt FM jämställdhetsplaner. Dessa 

betraktar vi som FM:s policys i deras jämställdhetsarbete. Det vill säga det mest 

representativa styrdokumentet för hur FM bedrivit sitt jämställdhetsarbete under denna 

tidsperiod på strategisk nivå. Textanalysen är av diskursiv karaktär. Vilket innebär att vi vill 

”kartlägga och diskutera hur olika begrepp eller teman i ett datamaterial knyts samman i 

språkliga mönster som återspeglar och formar tankesätt och beteendemönster” (Hjerm m.fl, 

2014, s.32). Analysen av texten har skett iterativt. Vi har vid upprepade tillfällen läst 

jämställdhetsplanerna för att se och kontrollera att vårt resonemang är väl underbyggt i 

analysen, intill dess att teoretisk mättnad är nådd (Ibid, s.34).  Analysprocessen har varit 

hermeneutisk. Vilket inneburit att analysprocessen varit en växelprocess mellan det vi vet och 

nya observationer och erfarenheter. (Ibid, s.34). 

Med resultaten kommer vi sedan att diskutera om vi med Rönnbloms teori om nyliberal 

styrningsmetod och dess påverkan på jämställdhet (Rönnblom, 2011, s.37) kan förklara del av 

våra resultat. Alternativt om någon annan del av våra valda teorier och begrepp inom 

genusforskning kan förklara del av varför jämställdhetsarbetet inte kommit längre inom FM. 

 

4.2  AVGRÄNSNINGAR   

Vi avgränsar oss till att analysera tidsperioden 2009–2019. Syftet bakom detta är tvådelat. Det 

första är att vi har empiri med tre stycken likvärdiga policys (jämställdhetsplanerna 2009–

2011, 2012–2014, 2016–2019) så att vi kan mäta samma saker under tidsperioden. Det andra 

skälet är lagstiftning. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) infördes 2009 och 2017 

utvecklades lagen genom att innehålla mer proaktivitet från arbetsgivarens sida mot 

diskriminering. (Wahl et al, 2018, s.240f).  

FM har valt att komplettera sin jämställdhetsplan med en jämlikhetsplan från 2012 och 

inkorporera dessa i ett dokument. Detta gör de antagligen därför att de önskar inkludera 
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samtliga diskrimineringsgrunder i samma styrdokument. Vid analysen har vi enbart fokuserat 

på jämställdhet emellan kön. Där det i styrdokumentet inte går att läsa ut direkt om det bara är 

kön eller flera diskrimineringsgrunder som avhandlas i lösningen eller problematiseringen har 

vi valt att inte förtydliga detta med syftet att det skulle bli för omfattande. För att exemplifiera 

” Alla som verkar i FM ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom 

organisationen och kunna verka fria från diskriminering” (FM, 2019, s.3). I föregående citat 

likställer vi diskriminering som jämställdhetsproblematik.   

FM (2015) beskriver att de har implementerat jämställdhetsintegrering i två spår. Det ena är 

arbetet med FN resolution 1325. Den syftar till FM arbete med införandet av ett 

genusperspektiv och kvinnors deltagande i militära operationer. Det andra spåret är att införa 

jämställdhet ur ett “nationellt personalförsörjnings- och likabehandlings perspektiv” (FM, 

2015, s.4). Vi har valt att enbart undersöka det nationella perspektivet. Detta val beror på att 

vi vill kunna använda forskningen på andra myndigheter förutom FM och kvinnor i militära 

operationer är mer inriktat emot de myndigheter som bär uniform och får använda våld.  

Vi har enbart valt att undersöka den kontinuerligt anställda personalen och inte den 

tidvistjänstgörande. När vi skriver om officerare menar vi både specialistofficerare och 

officerare. Vi har gjort ett undantag ifrån den avgränsningen i kapitel 2.2.1. Vi har strävat 

efter att inte göra skillnad på officerskategorierna då vi tror att det skapar mer förvirring för 

läsaren än det hjälper. 

 

4.3  WPR   

Carol Bacchi har skapat analysmetoden WPR för att undersöka policys. Hon menar att policys 

formar problematiseringen som de är skapade för att hantera. Att problemen inte bara finns 

där, utan att de skapas i samband med att vi föreställer oss problemet på ett visst sätt och 

därmed utformar Policyn för att bemöta detta. Därför anser Bacchi att vi ska, för att förstå, 

vad en Policy är skapad för att hantera för problem, ska ställa oss frågan What´s the Problem 

Represented to be? Detta är både namnet och startpunkten i den analysmetod som Bacchi har 

tagit fram. (Bacchi, 2012, s.111) 

Genom att problematiseringen till policyn styr eller konstituerar det den är skapad för att 

hantera. Betyder att den även förstärker eller skapar problemet den är satt att motverka. 
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Bacchi (2012) menar att det inte finns några problem som väntar på att upptäckas och 

hanteras utan är i grunden en fråga om hur man uppfattar något som gör att man 

problematiserar kring detta. Bacchi utmanar synsättet att Policys är en reaktion på ett 

existerande problem utan snarare skapar och formar vad som är ett problem och pekar ut vilka 

som blir subjekten för Policys. (Ibid, s.111f) 

Bacchi (University of Adelaide 2014) ger ett exempel för hur detta hänger ihop i sin 

föreläsning från Adeleide universitetet med ett exempel. Ett gymföretag har ett problem med 

ovanligt höga vattenräkningar. För att identifiera hur gymföretaget ser på problemet får vi 

undersöka förtagets åtgärder eller lösning på problemet. I det fall gymföretaget väljer att kalla 

in en rörmokare kan vi utgå ifrån att problemet representeras av att företaget har ett läckande 

rör. I det fall företaget väljer att sätta timers på sina duschar utgår företaget ifrån att problemet 

representeras av kunder som duschar för länge (University of Adelaide 2014). Med hjälp av 

deras val av lösning skapas förståelse för hur de problematiserar vid ett visst område. Bacchis 

menar att vi kan göra på samma sätt med en policy. Genom att arbeta baklänges kan vi se vad 

policyn gestaltar för problem. 

I ett annat exempel redogör Bacchi för ett utbildningsprogram som ska öka antalet kvinnor i 

ledningsgrupper. Genom WPR analysen tar vi fram hur problemet är representerat i 

utbildningsprogrammet. Problematiseringen till varför det inte finns kvinnor i 

ledningsgrupper verkar vara att kvinnor saknar utbildning eller ligger efter kunskapsmässigt. 

Alltså blir kvinnan subjektet och utpekad som problemet. Det faktiska problemet till varför 

kvinnor inte är med i ledningsgrupper förblir oadresserat. (Ibid, s.114f)  

WPR metoden syftar till att vi börjar med att granska policyn och dess kontext, för att sedan 

arbeta oss baklänges för att förstå hur den gett betydelse/mening till problemet eller hur 

diskursen i policyn påverkat i skapandet av policyn. Hur problemet representeras i en policy 

är av vikt då det blir utgångspunkten för motåtgärderna i policyn. Vi försöker alltså se vilka 

antaganden och vad som tas för givet i policyn och tittar på deras ursprung för att se 

relevansen i policyn. Vi tittar även på vad som inte är problematiserat och hur man skulle 

kunna se på problemet annorlunda. Avslutningsvis tittar vi på vilka effekter som följer i och 

med det identifierade problemet och dess lösning. Detta görs genom tre överlappande effekter 

som alla har en samlad verkan. Denna verkan avgör policyns användbarhet samt dess 

begränsningar. Dessa är, den diskursiva effekten. Den subjektiva effekten samt effekten på 
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personer i vardagen (Vår översättning av lived effect). Detta för att förstå användbarheten 

eller begränsningarna med olika policyförslag. (Ibid, s.114f) 

Värt att notera är att man inte tittar på hur utfallet av vad policyn blir utan endast hur 

lösningarna hänger ihop med hur problemet är representerat. Vad får detta för effekter. Vem 

vinner på policyn, vem kommer lida av policyn, vem beskylls? Hur kommer 

problematiseringen påverka dem som beskylls för problemet och deras plats i organisationen? 

Policys riktar uppmärksamheten till ett visst problem som utmanar rådande makthierarkier. 

Policys är ett utryck för vad som ses som ett problem och hur det ska lösas. (Ibid, s.115ff) 

För att genomföra analysen använder sig WPR-analysen av sex stycken frågor.  

1. What is the ”problem” […] represented to be in a specific policy?  

2. What presuppositions or assumptions underlie the 

representation of the “problem”?  

3. How has the representation of the ”problem” come about?” 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can 

the ”problem” be thought about differently?  

5. What effects are produced by this representation of the “problem”?  

6. How/where has this representation of the ”problem” been produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced? (Ibid, s.117) 

 

Användandet av WPR i uppsatsen 

Baccchis metod medger att man kan göra ett urval av frågor för att genomföra analysen 

(Esaiasson m.fl, 2017, s.218). Vi kommer att använda nedanstående frågor.  

Fråga1) What is the problem represented to be? - vilket vi översatt till “Hur representeras 

problemet?” Detta är startplatsen för vilken sorts problem representeras detta i policyn som, 

och för vem representeras detta vara ett problem? Ofta kan problemrepresentationen skapas 

av särskilda antaganden. Bacchis utgångspunkt är förståelsen för problemrepresentationen är 

den diskurs där policyn är skapad i, både i tid och rum och att detta spelar roll för hur policyn 

är skriven. Hur problemen framstår i FM policys har en viktig effekt på hur vi kan se vad de 

anser som ett problem, samt även vad i policyn inte framstår som problem i just deras diskurs. 

(Bacchi, 2012, s.111ff) 
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Fråga 4) What is left unproblematic/silenced in the representation of the problem? eller “Vad 

är outtalat? Vilka aspekter tas inte upp i problemrepresentationen?  Vilka tystnader finns 

där?”. Den här frågan bygger på att den som analyserar har god insikt i kontexten där policyn 

är skapad för att fånga de tysta eller outtalade. (Ibid, s.112) 

Fråga 5) What effects (discursive, subjectification, lived) are produced by this representation 

of the “problem”? vilket vi översatt till “Vilka effekter produceras av 

problemrepresentationerna?”. Den här frågan beskriver vilket utfallet blir av policyn i 

genomförandet av det den är skapad att verka för. Det vill säga vad blir utfallet av 

jämställdhetsarbetet i FM? (Ibid, s.112) 

 

4.4  TEXTMATERIAL  

Insamling 

Inledningsvis var inriktningen att analysera en längre tidsperiod än 2009–2019. Genom 

studier av andra studenters forskning identifierade vi att FM första jämställdhetsplan utgavs år 

2003 och den andra publicerades 2006.  De äldre planerna gick inte att hitta på FM hemsida 

eller i FM intranätverk. När vi försökte att beställa dem (tillsammans med årsplaner från tidigt 

1990-tal) från FM Högkvarter (HKV) Expedition (Exp) fick vi informationen att det efter 

tionde kopian kostar det två kronor sidan. Med hänsyn till den mängd material vi trodde vi 

behövde vid det tillfället valde vi att inte genomföra beställningen. HKV Exp kunde inte 

heller ge oss materialet digitalt. Vi kontaktade därefter personer som arbetar på FM 

personalavdelning och Livgardets personalavdelning för att undersöka ifall de hade tillgång 

till dokumenten, alternativt kände någon som hade det. Vi hade tyvärr ingen framgång. (Vi 

fick tag på FM årsredovisning 2006 bilaga personal som saknades på hemsidan).   

 

Analysmaterial 

Vi har valt att analysera tre stycken jämställdhetsplaner.  

− FM Jämställdhetsplan 2009–2011 

− FM Styrdokument för jämställhet och jämlikhet 2012–2014 

− FM Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016–2019 
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Analysmaterial är hämtat från FM hemsida. Under arbetet med uppsatsen har FM 

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016–2018 (Beteckning FM 2015–7991:20) förlängts och 

blivit FM Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016–2019 (Beteckning 2018–15180:9). 

Planerna har samma innehåll och samma uppbyggnad. Det som skiljer planerna är vissa 

formalia. På FM hemsida finns båda planerna tillgängliga, beroende på hur sökningen sker. Vi 

har valt att göra analys enbart på 2016–2019.  

Det finns ett glapp i tiden på FM jämställdhetsplaner och det är år 2015. Vi har inte 

identifierat ifall FM valde att förlänga planen från 2012–2014 alternativt ifall de saknade en 

jämställdhetsplan i den perioden. Detta påverkar inte resultat från studien.  

Förordet i dokumenten skiljer sig i tidsperioderna. I FM jämställdhetsplan 2009–2011 var det 

Generaldirektören som skrev förordet. Vilket innebar FM högsta civila chef.  FM 

styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012–2014 var det ÖB som skrev förordet och 

därmed ändrades digniteten till FM högsta militära chef. För att slutligen i FM jämställdhets- 

och jämlikhetsplan 2016–2019 togs förordet bort helt. Att dra slutsatser på detta är svårt men 

Wahl et al (2018) belyser vikten av att jämställdhetsarbetet skall vara förankrat på högsta nivå 

för att få effekt. Dokumentens interna rangordning har förändrats och därmed deras dignitet. 

Från att 2009 vara ett fristående dokument till att 2012 vara en bilaga och 2016 en 

underbilaga. Vad som är bra och dåligt kan vi tyvärr inte förklara då vi inte har funnit vad 

dokumenten är bilagor/underbilagor till samt att det är vanligt att underbilagor är det 

handgripliga och hanterar aktiva åtgärder. 

 

5 ANALYS  

I detta kapitlet genomförs textanalys av FM jämställdhetsplaner mellan 2009–2019. 

Jämställdhetsplanerna kommer att analyseras med WPR metoden. Frågorna som besvaras är: 

hur är problemet representerat?  Vad lämnas oproblematiserat i 

problemrepresentationen? Vilka effekter produceras av problemrepresentationen? 
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5.1  FM JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2009–2011  

5.1.1 Hur representeras problemet?  

Arbetsförhållanden: 

FM:s arbetsförhållanden är inte tillräckligt bra för kvinnor. Lösningen i jämställdhetsplanen är 

att FM ska införa separata omklädningsrum och duschrum för kvinnor och män samt att det 

skall finnas utrustning som passar både kvinnor och män. Det går tydligt identifiera att 

infrastrukturen i FM 2009 är anpassad för män (FM, 2009, s.13). Problemet representeras av 

en brist i att skapa lika förutsättningar på arbetsplatsen oavsett kön. ”Försvarsmakten skall 

förbättra förutsättningarna att kombinera arbete och familj…” (Ibid, s.12). FM menar att 

föräldraledighet inte får påverka medarbetarens utveckling i yrket. FM:s lösning är samtal 

med den som skall bli föräldraledig och skapa möjligheter genom flexibel arbetstid för 

kombination av yrke och föräldraskap (Ibid, s.14). Problemet representeras av att medarbetare 

får barn och föräldraledigheten begränsar dem i sin yrkesutveckling.    

Trakasserier: 

Ett av delmålen för jämställdhetspolitiken är att “mäns våld mot kvinnor skall upphöra” (Ibid, 

s.5). Genom att rekrytera fler kvinnor kommer trakasserierna minska i FM (Ibid, s.15). 

Genom ovanstående utgår vi ifrån att FM anser det vara män i huvudsak som trakasserar 

kvinnor. Lösningen som presenteras i planen är att trakasserier skall förebyggas genom 

utbildning av personal i hur de skall omhänderta trakasserier när de uppstår. Ansvaret 

delegeras ner i myndigheten och alla förband (organisationsenheter) skall redovisa vilka 

åtgärder de vidtar för att minska trakasserierna (Ibid, s.14f). Problemet representeras av att 

män trakasserar kvinnor och kunskapsbrist i hantering av trakasserier när de uppstår.   

Rekrytering: 

Försvarsmaktens målsättning är att fördubbla andelen kvinnor bland värnpliktiga, 

officerare och chefer. Vid utgången av 2011 strävar Försvarsmakten efter att minst 30 

procent av anställda GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän) är kvinnor. Försvarsmakten 

skall även aktivt verka för att såväl kvinnor som män finns på alla befattningar och nivåer 

inom vår organisation (Ibid, s.11). 

 

Lösningen för att öka antalet anställda som är kvinnor är att genomföra en översyn över 

myndighetens rutiner på alla nivåer samt öka kompetensen om genus för de som rekryterar. 
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Problemet med att det är för få kvinnor, representeras av att det finns brister i rutiner och 

brister i kompentens om genus hos rekryterarna i FM (Ibid15f). FM vill ”särskilt uppmuntra 

kvinnor att söka chefstjänster” (Ibid, s.16). Lösningen för att rekrytera fler kvinnor till 

officersyrket är genom positiv särbehandling och ökad kompetensen om genus i 

nomineringsnämnder (Ibid 15f).  Problemet representeras av kompetensbrist och att kvinnor 

behöver stöd för att bli chefer. 

Kunskapsbrist: 

Denna problemrepresentation är genomgående i nästan hela jämställdhetsplanen. Det skall 

tillsättas en lokal handläggare (expert) som har rätt utbildning. Experten kan med sin 

kompetens stötta organisationsenheten vid genomförandet av ett aktivt jämställdhetsarbete.  

Allt arbete för jämställdhet tar sin utgångspunkt i grundtesen om alla människors lika 

värde som är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Försvarsmaktens uppgift är 

att försvara demokratin och de mänskliga rättigheterna – ytterst med vapen. Därför skall 

alla som arbetar och verkar inom FM tydligt gestalta vad ett demokratiskt samhälle står 

för (Ibid, s.4).    

Här representeras problemet som en legitimitetsfråga inte bara för FM:s som 

myndighetsutövare utan även som försvarare av demokratin.  

Ansvar:  

Varför FM inte lyckats i sitt jämställdhetsarbete är en prioriterad fråga för myndigheten, där 

personalen inte tagit sitt ansvar “Att verka för en mer jämställd och jämlik organisation” 

(Ibid, s.3) I förordet på jämställdhetsplanen står det:  

Vi har alla ett ansvar att föregå med ett gott exempel […] att verka för en jämställd och 

jämlik organisation är alla medarbetares ansvar, men framför allt chefers (Ibid, s.3). 

Problemet representeras av en fråga om bristande kunskap där chefer inte prioriterar 

jämställdhetsarbetet och därmed inte tar det ansvar som vilar på chefer i organisationen.  

För att arbetet ska vara framgångsrikt krävs att all personal är delaktig så att 

likabehandling blir ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. Alla i försvarsmakten måste ta 

ett gemensamt ansvar så att vi uppnår visionen om en jämställd och jämlik myndighet. 

(Ibid, s.3)  

 

Återigen framgår att det inte prioriteras eller att individer eller främst chefer tar sitt ansvar. 
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5.1.2 Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Arbetsförhållanden: 

Föräldraskapet har en negativ effekt på karriärsutvecklingen. Det som lämnas 

oproblematiserat är vem som är föräldraledig? Är det något kön som gynnas av att inte vara 

föräldraledig och på det sättet gynnas i sin karriär?   

Trakasserier: 

Varför trakasserar män kvinnor i FM? Detta lämnas oproblematiserat. På flera ställen i 

jämställdhetsplanen framgår att FM har problem med sexuella trakasserier. FM skall: 

”Förebygga och förhindra att trakasserier eller repressalier på grund av kön eller sexuella 

trakasserier förekommer” (Ibid, s14). men förklaring till varför det förekommer går ej att 

finna.  

Rekrytering: 

Varför har FM ett rekryteringsproblem med kvinnor? Det lämnas utanför jämställdhetsplanen 

men det är delvis problematiserat. Det framkommer brist på kunskap om genus och 

jämställdhetskompetens hos de som rekryterar vara del av problemet. FM har dock använt sig 

av olika metoder för att öka andel kvinnor, bland annat positiv särbehandling vilket innebär 

att det underrepresenterade könet som uppfyller ställda krav skall antas till 

officersutbildningen. Det problematiseras inte om varför kvinnor behöver stöd för att bli 

chefer.      

Kunskapsbrist: 

Varför saknar FM:s personal tillräcklig kunskap om jämställdhetsarbetet? Är det en 

utbildningsfråga, en tillgångsfråga på information eller en normsfråga? Detta lämnas 

oproblematiserat. 

 

5.1.3 Vilka effekter produceras av problemrepresentationen? 

Den upplevda effekten av FM jämställdhetsplan är att genom administration kommer FM att 

uppnå jämställdhet. Jämställdhet görs genom olika arbetsgrupper. Dessa kommer att utveckla 

checklistor, säkerställa att checklistorna används och ta fram utbildningar för personalen. 

Chefer på lokal nivå kommer få stöd med specialutbildade handläggare i jämställdhet. 

Paradoxen blir att förbandschefen på lokal nivå ansvarar för att handläggarens utbildning är 
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korrekt. Med nämnda administrativa åtgärder kommer kompetensen och medvetenheten om 

jämställdhet att öka i FM. Ansvaret delegeras nedåt i hierarkin och skall till stor del lösas 

lokalt med centralt stöd. Den lokala instansen skall redovisa sitt arbete uppåt för kontroll.  

Genom att skapa kunskap och rekrytera fler kvinnor till FM kommer trakasserierna nedgå. 

Stort fokus ligger på att hantera situationen när trakasserierna har hänt. Infrastrukturen och 

utrustningen är anpassad för män. Även detta skall lösas lokalt. Vilket är ett intressant 

dilemma då införskaffning av utrustning sker huvudsakligen centralt, speciellt om det rör sig 

om större materielsystem som till exempel kroppsskydd. Infrastrukturen ägs av Fortverket. 

Förbandet kan påverka infrastrukturen genom att göra beställningar av tjänster hos Fortverket. 

Att sätta upp duschdraperier är ett tillsynes enkelt och billigt ingrepp i infrastrukturen men det 

förutsätter att duschlokalen har de fysiska förutsättningarna för en enkel åtgärd. Är lokalen ett 

stort duschrum där alla skall duscha i en öppen fyrkant, kräver det mer omfattande åtgärder. 

Eventuella ombyggnationer sker på förbandets egen budget alternativt via tillförda 

ekonomiska medel. Vi har i vår forskning inte analyserat FM budget och kan därför inte svara 

på om förbanden har fått tillförda ekonomiska medel för att genomföra justeringar.  

FM strävar efter att uppnå en jämställd arbetsplats i framtiden där fördelningen emellan könen 

på anställda borde vara 60/40% (Ibid, s15). Bacchi (2012) påpekar att organisationen även 

måste ta hänsyn till vilka förutsättningar/behov som finns/skapas för respektive kön. Indirekt 

för att lyckas måste det även göras en översyn över rådande mansnorm. Annars finns det den 

risk att ojämlikheten förstärks. (Bacchi, 2012, s.128).  

 

5.2  FM STYRDOKUMENT FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET 2012–2014 

5.2.1 Hur representeras problemet?  

Arbetsförhållanden:  

De problemrepresentationer som framkommit i planen gällande arbetsförhållandena kan 

definieras till tre områden nämligen tillgången till personlig utrustning, infrastruktur samt 

effekter av föräldraledighet. “Det ska finnas anpassad personlig utrustning tillgänglig för 

såväl kvinnor som män. Vid all nyanskaffning av materiel och utrustning anläggs ett 

genusperspektiv “(FM, 2012, s.8) samt “det ska finnas omklädnings- och duschutrymmen 
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utan insyn” (Ibid, s.16). Det finns en utmaning att kombinera föräldraskap och arbete. Detta 

har påverkat löne-, kompetens- samt karriärsutveckling. (Ibid s.5). Då särskilt att män inte 

varit föräldralediga“Män i organisationen särskilt uppmuntras till att vara föräldralediga” 

(Ibid s.13)  

Trakasserier: 

Planen påvisar ett problem med trakasserier och även att definiera typ av trakasserier då detta 

förtydligas under denna rubrik (Ibid s.6). “Din känsla av utsatthet är alltid sann men vad som 

är trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling regleras i lag” (Ibid, s.6). 

Varför detta varit ett problem framkommer inte utan står endast som en uppmaning. 

“Medarbetare som utsätts, påtalar eller anmäler trakasserier i någon form får inte utsättas 

för repressalier” (Ibid, s.6). Här finns en lösning/uppmaning vilken representeras av ett 

problem att de som utsätts för trakasserier utsätts för repressalier alternativt att känslan av 

utsatthet inte alltid anses vara sanna, 

Rekrytering: 

FM vill uppfattas som en “attraktiv arbetsgivare och för det krävs att vi synliggör vårt 

uppdrag utifrån de demokratiska principerna där jämställdhet och jämlikhet är viktiga 

komponenter” (Ibid s.6) Problemet representeras av att det är för få kvinnor inom FM. Planen 

beskriver att FM vill “öka mängden kvinnor på alla nivåer” (Ibid s.8). Lösningen på 

problemet är kopplat att de som rekryterar ska ha rätt kompetens och förmåga. “Därför är det 

viktigt att försvarsmakten säkerställer att de externt anlitade konsulterna inom 

kommunikationsområdet har relevant genuskompetens” (Ibid s.6). Problemet är att de som 

anlitas för att rekrytera saknar rätt kompetens gällande genus. Alltså blir en del av 

problematiseringen kring rekrytering att rekryterarna gett fel bild av FM eller rekryterat fel 

individer. Detta stärks ytterligare i texten ”Våra urvalstester och intervjuer utgör tillsammans 

med kravprofilerna viktiga instrument för en allsidig kompetensförsörjning och en heterogen 

personalsammansättning” (Ibid s.6).   

Kunskapsbrist: 

Centralt i planen är att chefer och medarbetare har brister i kunskap om jämställdhet. 

Lösningen är utbildning inom jämställdhet.  Specifika kurser skall genomföras för de högsta 
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cheferna på organisationsenheterna. FM mål är “Samtliga förbandschefer har genomfört Kurs 

B724 Jämställdhetsintegrering” (Ibid, s.8). Övriga medarbetare skall utbildas i gällande 

styrdokument för jämställdhet samt känna till handläggare/kontaktpersoner på 

organisationsenheterna. (Ibid, s.11). Problemet representeras av en kunskapsbrist hos 

personalen och cheferna i FM.      

Ansvar: 

Problemet med ansvar påvisar att chefer inte förstått effekten deras beslut har på män och 

kvinnor. 

Försvarsmaktens mål är att ett genusperspektiv ska integreras i alla nivåer av 

insatsverksamheten, både när det gäller nationella och internationella insatser, för att 

säkerställa att de kommer både kvinnor, män, flickor och pojkar till godo. (Ibid s.6) 

Problemet representeras av en oförmåga att ta ansvar för genomförandet av jämställdhet. På 

flera platser belyses vikten av att ta ansvar vilket återfinns redan i inledningen av planen. “Att 

verka för en mer jämställd organisation är alla chefers och medarbetares ansvar men i allt 

utvecklingsarbete har chefer ett särskilt ansvar eftersom de leder verksamheten” (Ibid, s.2).   

 

5.2.2 Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Arbetsförhållanden: 

Att föräldraskap är ett hinder är belyst i planen i form av begränsningar i löneutveckling, 

karriärsutveckling samt kompetensutveckling. Men det som är oproblematiserat är det 

motsattsförhållande som framträder. Å ena sidan indikerar planen att föräldraskapet är ett 

hinder i utvecklingen samtidigt uppmanas män i organisationen att vara föräldralediga. Det 

påvisar även en ojämn fördelning i vem som är hemma med barnen. Kvinnor verkar vara de 

som är mest hemma. Varför skulle FM annars uppmuntra män att vara föräldralediga? Detta 

kan förklara varför kvinnor eftersätts i kompetens och löneutveckling.   

Ett alternativt sätt att problematisera kring föräldraskapet är att personal som är 

småbarnsföräldrar inte kan delta i verksamheten fullt ut. Det innebär att de väljs bort i 

konkurrensen för karriär, lön och kompetensutveckling?  
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Trakasserier:  

Vilken typ av trakasserier är det som förekommer? Varför förekommer det trakasserier? 

Tidigare jämställdhetsplan 2009–2011 beskrev tydligare att problemet var sexuella 

trakasserier. Där identifierades det att män sexuellt trakasserade kvinnor. Därmed kunde FM 

angripa problemet på ett mer adekvat och riktat sätt. Nu har problemet med trakasserier blivit 

bredare, vilket kan kopplas till att planen även inkluderar jämlikhet. Men frågan är fortfarande 

densamma. Varför förekommer trakasserier i FM?     

Rekrytering: 

Varför är inte kvinnor intresserade av FM som arbetsgivare? FM skriver under rubriken 

rekrytering följande för att lyckas bättre “…viktigt att Försvarsmakten säkerställer att de 

externt anlitade konsulterna inom kommunikationsområdet har relevant genuskompetens” 

(Ibid, s.6). Är det verkligen en budskapsfråga i rekryteringsarbetet som gör att kvinnor inte är 

intresserade av att arbeta i FM? Detta framgår inte i texten utan lämnas delvis 

oproblematiserat. 

Ansvar: 

Varför prioriterar inte chefer och medarbetare jämställdhetsarbetet? I en organisation som 

leder genom att ge order borde en sådan uppgift vara enkel, under förutsättning att 

instruktionen för vad som skall göras är tydlig?  

Varför har inte FM:s personal tillräcklig med kunskap om jämställdhetsarbetet? Är det en 

utbildningsfråga, en tillgångsfråga på information eller en normsfråga bland chefer och 

anställda? Detta lämnas oproblematiserat. 

 

5.2.3 Vilka effekter produceras av problemrepresentationen? 

Även i denna jämställdhet och jämlikhetsplan kommer effekten av jämställdhetsarbete ske 

främst genom administration. Chefer skall prioritera och ta ansvar för jämställdhetsarbetet 

genom att genomföra specifika utbildningar, tillsätta olika arbetsgrupper, anställa 

specialutbildade handläggare i jämställdhet, nyttja specifika checklistor samt upprätta ålagda 

planer.  



 2019-06-01 

 

   

 

33 (49) 

Åtgärdsplanen anger de aktiva åtgärder som planeras under verksamhetsåret, den 

innehåller konkreta och mätbara mål, vem som är ansvarig och hur tidsplanen ser ut. 

(Ibid, s.11) 

Av detta kommer högre chef att genomföra kontroller för att säkerställa att arbetet sker enligt 

plan. Ansvaret delegeras nedåt i hierarkin och skall till stor del lösas lokalt med centralt stöd 

som är förtydligat med vilken chef som ansvarar för vad. Detta kommer sammantaget leda till 

ökad jämställdhet. 

Genom rekrytering av fler kvinnor till FM kommer trakasserierna minska. Fokus ligger på att 

hantera situationen när trakasserierna har hänt. Ansvarig chef ska nyttja rätt checklista för att 

omhänderta trakasserierna.   

Den diskursiva effekten av jämställdhetsarbetet är att jämställdhetsarbetet inte talar om varför 

det är svårt att rekrytera och behålla kvinnor i FM. Fokus ligger på antal kvinnor samt 

administrativa åtgärder för att hantera de fysiska problemen men väldigt lite handlar om 

frågan, Varför? Subjektet är fortfarande kvinnan, varför vill hon inte komma hit och arbeta?  

 

5.3  FM JÄMSTÄLLDHETS- OCH JÄMLIKHETSPLAN 2016–2019  

 

5.3.1 Hur representeras problemet?  

Arbetsförhållanden:   

FM vill fortsätta att skapa förutsättningar för att anställda ska kunna kombinera tjänstgöring 

och föräldraskap. Detta gäller både män och kvinnor. Att kvinnor ska kunna planera sin 

karriär långsiktigt framställs som viktigt. Detta på grund av att FM vill undvika att kvinnorna 

avslutar tjänstgöringen när det är dags att skapa en familj. Lösningen är att arbetsgivaren 

genomför samtal med arbetstagaren inför föräldraledighet.  Problemet representeras av att 

kvinnor slutar när de blir gravida alternativt blir deras karriär hämmad på grund av att de får 

barn. FM skall säkerställa att gravida inte utsätts för risker som kan påverka graviditeten när 

de utför sitt arbete (FM, 2019, s.14f). “Genomför riskbedömning vid graviditet och omplacera 

personal efter behov vid graviditet” (Ibid, s.15)   

”Fysisk arbetsmiljö och användbarhet avseende utrustning och materiel” (Ibid, s.2). 

Lösningen är att avvikelserapporteringen måste vara uppdelad på kön och FM skall samverka 

med Rekryteringsmyndigheten för att undersöka om det går att ta mått på de som mönstrar för 
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att utveckla utrustningen. Problemrepresentationen är att det saknas utrustning/materiel för 

kvinnor alternativt den som finns är inte anpassad till olika individers storlek. Den fysiska 

arbetsmiljön skulle kunna vara omklädningsrum, duschar mm.  

Trakasserier:  

Mål: Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska inte förekomma 

inom Försvarsmakten.  

Beskrivning: Försvarsmakten accepterar inte någon form av trakasserier, nolltolerans råder. 

Därför är det förebyggande arbetet ett av Försvarsmaktens fokusområden. En helhetssyn 

avseende uppföljning behöver finnas inom Försvarsmakten. (Ibid, s.12) 

 

I ovanstående citat går att utläsa vad jämställdhet och jämlikhetsplanen har för målsättning 

angående trakasserier. Problemet enligt FM är att via undersökningar har myndigheten fått 

reda på att det förekommer diskriminering i FM. Hur det skall lösas beskrivs varje år i 

verksamhetsuppdraget.  

Vid trakasserier skall en checklista användas och FM skall få högre förtroende bland sina 

medarbetare angående hur FM som arbetsgivare hanterar trakasserier. 

Problemrepresentationen blir att det finns en tillitsbrist (kopplat till trakasserihantering) hos 

medarbetarna i FM och hur chefer i FM har hanterat sexuella trakasserier. (Ibid, s.12)      

Rekrytering:  

FM har problem att rekrytera till en jämnare könsfördelning, de har problem att rekrytera 

kvinnor. Detta beror dels på att det verkar vara otydliga krav på befattningar inom FM och det 

saknas kvantitativa mål och åtgärder för en jämn könsfördelning. Ett annat skäl är att det finns 

en dålig kommunikation om hur FM arbetar mot diskriminering och “avseende en 

jämställd/jämlik arbetsplats” (Ibid s.12). Problemet representeras av ett internt metodproblem 

och brist på kunskap där kravprofilerna är otillräckliga och behöver utvecklas och 

implementeras samt åtgärder för rekrytering måste skapas. Men även en extern kunskapsbrist 

kopplat emot FM:s förmåga att kommunicera hur arbetet med jämställdhet fungerar. Implicit 

påverkar detta rekryteringen. Metoden utgör även den en problemrepresentation. För att 

rekrytera fler kvinnor måste FM ta fram kvantitativa mål och åtgärder (Ibid, s.12f).            

”Ökad andel kvinnor som söker sig till och genomför militär grundutbildning och ökad andel 

kvinnor som är chefer” (Ibid, s.2). Problemet representeras av ett rekryteringsproblem och ett 

maktfördelningsproblem. För få kvinnor vill bli militärer och de som tjänstgör har någon form 

av begränsning för att bli chefer.    
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Kunskapsbrist:  

I arbetet med intern personalförsörjning samt nomineringsarbete har FM inte nyttjat 

jämställdhetsintegrering till den nivå de vill uppnå. Det saknas ett tydligt ledarskap angående 

jämställdhet och samtliga chefer för organisationsenheter har inte deltagit i en kurs som FM 

anordnar i jämställdhet. Lösningen på problemen blir att öka kunskapen hos personalen i FM 

samt att säkerställa att cheferna för organisationsenheterna deltar i jämställdhetskursen. 

Problemet representeras av en kunskapsbrist hos chefer och HR personal. Det baseras på att 

det är chefer som dels har nämnts direkt i texten men det är även chefer som ansvarar för 

personalplaceringar och bestämmer vilka som skall genomföra nivå och kompetenshöjande 

utbildningar (Ibid, s.13f). 

Ansvar:   

Problemet representeras av brister i rapportering inom myndigheten enligt FM. Framför allt 

har lokal nivå misslyckats med att rapportera in, alternativt inte rapporterat på det sättet som 

central nivå önskar. Det finns även ett problem på lokal nivå att de inte inkluderat kvinnliga 

nätverk alternativt eller andra specialkompetenser som kunskapsbank i tillräcklig omfattning i 

framtagandet av den fysiska arbetsmiljön. Checklistan som skall användas vid beredning och 

beslut av ärende har inte använts i tillräcklig omfattning. Åtgärderna FM vidtar för att lösa 

sina brister är att medvetandegöra checklistan för alla, utse kontaktperson för likabehandling, 

genomför utbildning för att få igång rapporteringen och säkerställa att nätverket är inkluderat i 

beslutsprocessen. Då framstår representationen av problemet som en brist på ansvar hos 

chefer. Lokalt kan det saknas en specialkompetens för att få iväg rapporterna, det saknas 

kompetens i hur det skall rapporteras och anställda i FM är inte medvetna om checklistan. 

(Ibid, s.9ff) 

 

5.3.2 Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Trakasserier: 

Att FM inte accepterar trakasserier är tydligt och var chefer och medarbetare kan få stöd är 

tydligt i planen. Det beskrivs vilket ansvar chefer har, chefers skyldighet att “skyndsamt och 

noggrant utreda och dokumentera händelsen” (ibid, s.4). Det beskrivs att den som utsätts för 

trakasserier bör säga ifrån och skriva ner vad som har hänt. Den utsatta får även ett 

smörgåsbord av personer de kan anmäla händelsen till, för att säkerställa att anmälan sker. 
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(ibid, s.4f). Det proaktiva arbetet skall ske lokalt. Organisationsenheterna ska skapa det i sina 

lokala likabehandlingsplaner tillsammans med sitt ordinarie arbetsmiljöarbete. Alla har ett 

ansvar för att detta skall fungera, men särskilt cheferna inom FM. Till sitt stöd ska cheferna 

utse kontaktpersoner inom likabehandling, alla anställda ska genomföra upprepade 

utbildningar och chefer skall följas upp i sitt arbete med likabehandling över tiden. Det som 

lämnas oproblematiserat är vem som trakasserar och vem trakasseras. Vad är det som gör att 

det förekommer trakasserier inom myndigheten?  Det bör dock förtydligas att det är möjligt 

att olika organisationsenheter har problematiserat om detta och adresserat problemet i sina 

likabehandlingsplaner. Men från ett myndighetsperspektiv är det oproblematiserat.   

Rekrytering: 

FM skall rekrytera fler kvinnor för att det skall bli en jämnare könsfördelning inom 

myndigheten. Det skall även bli en jämnare könsfördelning bland chefer (på alla nivåer). 

Detta blir en pusselbit i att skapa jämställdhet. Men, varför blir inte kvinnor chefer?  

 

5.3.3 Vilka effekter produceras av problemrepresentationen?  

FM har försökt att attrahera fler kvinnor till myndigheten. FM rekryterar kvinnor i minst tre 

olika riktningar för heltidsarbete vilka är yrkesofficerare, civilanställda samt 

kontraktsanställda soldater  (utöver det tillkommer; reservofficerare, tidvis anställda soldater, 

hemvärnssoldater osv). 

Värnpliktig Grundutbildning (GU); varav antal kvinnor var 16% av totalsumman som 

påbörjade GU 2018 (FM årsredovisning 2018, s.21). De rycker ut sommaren 2019 därför 

finns tyvärr ingen statistik på hur många som avslutade GU vid uppsatsens skrivande (2019-

05-30). 

− Anställd soldat; varav antal kvinnor var 11% av totalsumman vid datum 2018-12-31 

− Officer; varav antal kvinnor var 7% av totalsumman vid datum 2018-12-31  

− Civilanställd; varav antal kvinnor var 40% av totalsumman vid datum 2018-12-31 

(Ibid, s.21)    

När det gäller fördelning emellan könen är det på den militära delen av myndigheten där de 

största skillnaderna i könsfördelning finns. Tidigare forskning har visat på att det finns ett gap 

emellan civil och militär kultur.   
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Klyftan mellan militär och civil kultur är dramatisk. Försvarsmakten har understundom 

beskrivits som en skyddad verkstad där få har konfronterats med ”krigets verklighet”. 

Både civila och militärer upplever att den militära kulturen dominerar.” (Puranen, 2011, 

s.46)  

 

Med hjälp av forskningen som bikupan genomförde tidigt 2000-tal kan vi identifiera att det 

finns minst två kulturer inom FM.  

 

Detta sitter i väggarna och kulturgapet mellan civil och militär personal uppges vara ett 

av de främsta skälen till uteblivna önskade förändringar. Samtidigt är kulturen inom de 

militära systemen manlig, den svenska Försvarsmakten utgör inget undantag. Dessa två 

förhållanden skapar en outtalad hierarki där den manliga yrkesofficeraren står överst, 

därefter den kvinnliga yrkesofficeraren. Bland de civila går männen före och civila 

kvinnor kommer sist. (Ibid) 

 

Det intressanta för den här forskningen, är den för FM oönskade hierarkins tydliga existens. 

Där den militära kulturen dominerar den civila och män går före kvinnor.  

 

En civil hög position som innehas av en välutbildad kvinna kan komma före en manlig 

med lägre utbildning, men en kvinnlig yrkesofficerare upplever sig sällan eller aldrig 

komma före sina manliga kollegor. (Ibid) 

 

Inom den civila kulturen i FM verkar utbildning (till del) få ett större genomslag än inom den 

militära där kön (män) har större påverkan på karriär än utbildning. Det intressanta är att 

könsfördelning emellan civilanställda och militärer är procentuellt sett stor. Hur kan det 

komma sig myndigheten på den civila delen “lyckas” att rekrytera men har avsevärd större 

utmaning på den militära? Ett skäl kan vara att det är fler kvinnor på den civila delen och 

därför finns det en erfarenhet av kvinnor, vilken har en positiv effekt likt den flygvapnet hade 

på 1970-talet (Sundevall, 2011, s.134). Ett annat skäl kan vara att civilanställda inte behöver 

ha militär utbildning. Detta ger myndigheten ett större urval av individer att anställa. Effekten 

blir att FM inte lyckas rekrytera kvinnor till militära befattningar i den utsträckning som de 

skulle vilja. Kulturen som finns i FM omnämns inte i jämställdhetsplanen utan det är 

arbetsgrupper och metoder som ska öka andelen kvinnor och säkerställa att fler kvinnor blir 
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chefer. När FM ökar andelen kvinnor i den militära delen kvarstår problemet med kulturen för 

de kvinnor som rekryteras till myndigheten. Det har inte skett en analys av avgångar och FM 

strategi för att bibehålla personal i myndigheten i den här uppsatsen. Ett annat 

rekryteringsproblem är otydliga/felaktiga kravprofiler. Detta kan leda till diskriminering då 

kraven är för högt ställda diskvalificeras sökande på irrelevanta grunder. Alternativt om 

kraven är för lågt ställda och individer rekryteras till befattningar de inte har fysiska 

förutsättningarna att klara av. 

 

6 RESULTAT OCH DISKUSSION  

Syftet med uppsatsen är att genom analys av FM:s jämställdhetsplaner mellan åren 2009 till 

2019 studera varför FM inte lyckats rekrytera fler kvinnor. Härvid har WPR analysen 

identifierat vilka problem, lösningar och effekter som finns i FM jämställdhetsplaner. Med 

stöd av teorierna om homosocialitet, byråkratisering samt avpolitisering av jämställdhet kan 

vi förklara varför.  

 

Analysen påvisar en stabilitet som finns över tid i FM problemområden i deras 

jämställdhetsarbete. Det är i princip samma problemområden inom hela tidsperioden. Detta 

säger något om att de åtgärder som förs fram inte verkar rubba de faktiska problemen. De fem 

övergripande problemområden i FM jämställdhetsplaner under perioden 2009–2019 kan 

kopplas till Arbetsförhållanden inom FM, trakasserier samt sexuella trakasserier inom FM, 

rekrytering av kvinnor, kunskapsbrist om jämställdhet samt bristande ansvar bland främst 

chefer samt även medarbetare inom FM i samband med jämställdhetsarbete. 

 

Problemområdena är sammanställda ur WPR analysen. Vi kommer inte att detaljredovisa 

vilken jämställdhetsplan vi hänvisar till i resultatet i texten nedan. Förutom där det skiljer sig i 

mellan planerna, för djupare förståelse hänvisar vi till analyserna (se kapitel 5). Under 

respektive problemområde kommer vi att besvara våra forskningsfrågor genom 

sammanfattning av genomförd analys, en tidsjämförelse över tidsperioden 2009–2019 samt 

tillämpa teorierna för att förklara problemområdet.  
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6.1  ARBETSFÖRHÅLLANDEN:  

Problemen med arbetsförhållanden representeras i planerna som problem med infrastruktur på 

förbanden, i form av brister i omklädningsrum och duschutrymmen. Det framkommer även 

brister i utrustning för kvinnor, både i form av personlig utrustning samt gemensam 

utrustning. Effekten av problemrepresentationerna är att kvinnor i FM saknar rätt utrustning 

och kan inte byta om/ duscha i avskildhet. Kvinnan blir fokus för problemen och där med 

subjektifieras som ett problem. Detta skapar en utsatthet för minoriteten kvinnor. Detta kan 

vara en del bakom förklaringen med problemen att få kvinnor att stanna kvar inom FM. 

Myndigheten har under lång tid präglats av ett mansmonopol fram till 90-talet, vilket lyfts 

fram i Sundevalls (2011) forskning och Puranens (2011) forskning. Infrastrukturen i form av 

utrustning till soldater, omklädningsrum duschar m.m. varit anpassat efter män. Vilket än idag 

påverkar jämställdhetsarbetet och arbetsförhållandena inom FM. Det har även skapats en 

tydlig historisk mansnorm och den har en kultur präglad av homosocialitet, vilket kan förklara 

problemen med arbetsförhållanden 

 

Därutöver framkommer problem i samband med föräldraskap. Föräldralediga kommer efter i 

lön, kompetens i form av personlig utveckling samt att de hamnar efter i karriären. Varför 

föräldraskap är ett hinder i utveckling av lön, karriär och personlig kompetens lämnas 

oproblematiserat. Därutöver är det även oproblematiserat varför vem som är föräldraledig är 

ett problem. Här finns det en skillnad emellan planerna. Jämställdhetsplanen från 2012 

belyser särskilt att myndigheten vill uppmana män att vara föräldralediga (FM, 2012, s.13). 

Samtidigt i 2019 års jämställdhetsplan är det särskilt viktigt med dialog med kvinnorna innan 

föräldraledighet (FM, 2019, s.14f). Föräldraledighet blir en fråga om makt och kan förklaras i 

görandet av kön och homosocialitet. Ifall ett kön (män) gynnas i karriärsutveckling på grund 

av att det inte är föräldraledigt sker en maktförskjutning till det könets fördel. FM är 

medvetna om problematiken vilket kan utläsas i deras lösningar, 2012 är det riktat att män 

skall vara föräldralediga medans 2019 är FM orolig över att kvinnor skall sluta i samband 

med föräldraledighet. 

    

6.2  TRAKASSERIER: 

Problemen med trakasserier representeras i planerna, som att det förekommer trakasserier 

inom FM av kvinnor. Det verkar även vara ett problem med att definiera vilken typ av 
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trakasserier det förekommer och att den som anmäler kan få negativa konsekvenser av detta. 

Slutligen verkar det även vara problem med hanteringen av de olika fallen av trakasserier. 

Detta då det förekommer trakasserier och att detta inte har hanterats på önskvärt sätt. Det 

framkommer även att genom att rekrytera fler kvinnor till FM kommer trakasserierna nedgå. 

Det som förblir oproblematiserat är varför det förekommer trakasserier samt sexuella 

trakasserier i FM. En skillnad i jämställdhetsplanerna är att från år 2012 ingår även jämlikhet i 

planerna. Effekten av detta är att kön osynliggörs. Detta fenomen kan verka rationellt ur ett 

myndighetsperspektiv där det blir mindre policydokument. Problemet är att 

jämställdhetsplanerna avpolitiseras ännu mer t e x att sexuella trakasserier förekommer, men 

vem trakasseras? 

Homosocialitet kan förklara FM:s problem med sexuella trakasserier. Den homosociala 

jargongen kännetecknas av att den vill förstärka mannens överordnade position över kvinnan 

(se pkt 3.2). Den homosociala kulturen inom en organisation har ett upprepande mönster. 

Vilket i det vardagliga är ett ”görande” av kön. Dessa handlingar blir ofta osynliga och utgör 

det normala i det vardagliga arbetet. Det är i dessa handlingar synen på kön samt den 

homosociala jargongen skapas och återskapas. Med hjälp av Puranens (2011) undersökning 

bekräftar vi ovanstående teori. Puranens undersökning beskriver att män (inom FM) inte anser 

att det finns ett problem med trakasserier eller hur kvinnor behandlas. Vilket kvinnorna anser 

att det finns. Det manliga synsättet borde ha fått en rejäl törn efter #givaktochbitihop. 

Även byråkratisering samt avpolitisering av jämställdhet kan förklara detta. Alnebratt & M. 

Rönnblom, (2016) skriver om byråkratiseringen “Men i själva genomförandet av besluten 

ställs krav på effektivitet mot måluppfyllnad och produktivitet. Målen följs upp mot nyckeltal i 

syfte att ge effektivare offentlig sektor.” När tjänstemannen ska lösa problem kring 

trakasserier så görs det som det ställs krav på vilket blir själva hanteringen av trakasserierna 

där checklistor används och fastställande av typ av trakasseri hanteras.  

Effekterna från policydokumenten angående trakasserier påminner något om när 

nöjesfältbesökaren spelar “whack a mole”. För att förtydliga liknelsen, på en spelplan 

kommer upp mullvadar ur olika hål i ett oförutsägbart mönster. Spelaren ska klubba ner dem 

så snabbt som möjligt. Liknelsen blir att spelplanen är FM:s medarbetare, mullvaden är 

trakasseriproblemet som kan dyka upp när som helst, klubban blir chefer, checklistor, 

specialister och myndigheten blir spelaren som slår med klubban. Effekten i myndigheten blir 

något av en acceptans. Trakasserier kommer att ske och det är svårt att förhindra det, bättre att 

fokusera på att snabbt omhänderta problemet när det uppstår innan det eskalerar.  Det här kan 
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förklaras med avpolitisering vilket innebär i det här fallet att ingen riktig debatt blossar upp 

om varför det förekommer trakasserier samt sexuella trakasserier i FM. 

 

6.3  REKRYTERING: 

Problem med rekrytering representeras i planerna som brist på kvinnor. FM behöver rekrytera 

fler kvinnor till FM samt få de kvinnorna som arbetar idag att stanna kvar längre. Budskapet 

vid rekrytering måste genusanpassas för att nå fram till kvinnor. Kravprofiler ska anpassas på 

befattningar för att möjliggöra bredare rekrytering. Därutöver vill FM få fler kvinnliga chefer. 

Det som lämnas oproblematiserat är varför FM inte lyckas rekrytera eller behålla kvinnor? 

Varför vill kvinnor inte jobba militärt i FM. Problemen med rekrytering skulle kunna 

förklaras av alla problemområden (trakasserier, kunskapsbrist, arbetsförhållanden, bristande 

ansvar) som identifierats i jämställdhetsplanerna som gör att FM inte lyckas behålla eller 

rekrytera kvinnor.  

FM rekryteringsarbete (av kvinnor) ger effekten att FM jämställdhetsarbete fokuserar på antal 

kvinnor i organisationen. FM strävar efter att uppnå en jämställd arbetsplats i framtiden där 

fördelningen emellan könen på anställda borde vara 60/40%. Fokuset är på kvinnor, 

rekrytering och hantering m.m. det vill säga kvantitativa mål jämställdhetsmål (Wahl m.fl, 

2018, s.238). Men är inte detta egentligen ett mansproblem i ett mansdominerat yrke och mer 

av kvalitativ karaktär som handlar om attityder till jämställdhet och rådande kultur. Teorin om 

homosocialitet och den kultur som skapas och återskapas kan förklara rekryteringsproblemen. 

Att kulturen medvetet eller omedvetet motverkar rekryteringen av kvinnor och att det i 

kulturen kan skapas en jargong som medverkar till sexuella trakasserier. Effekten blir att FM 

inte adresserar den rådande norm som existerar. Vilket leder till problem med att rekrytera 

och bibehålla kvinnor som vill tjänstgöra i militära befattningar i FM. Puranen (2011) har 

visat på skillnaderna emellan civil och militär kultur. Varför frågan om rådande kulturen inte 

lett till mer debatt inom FM visar på en tydlig avpolitisering av jämställdhet inom FM. 

Kvinnor som chefer har fått ökat fokus under tidsperioden vi har analyserat. 2009 benämns att 

förbanden ska “Särskilt uppmuntra kvinnor att söka chefstjänster” (FM, 2009, s.16). 

Jämställdhetsplanen från 2012 har en målsättning tio procent av alla överstar/kommendörer 

och uppåt skall vara kvinnor. Detta gäller även civila befattningar på motsvarande nivå (FM, 

2012, s.8). Jämställdhetsplanen från 2016 beskriver problematiken med att “Andelen kvinnor 

på alla nivåer ligger relativt stilla sedan ett flertal år” (FM, 2019, s.12f). Problemet med att 
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kvinnor inte får chefsbefattningar synliggörs tydligare desto närmare 2019 vi kommer. En 

förklaring till att FM har problem med att rekrytera kvinnor till chefspositioner skulle återigen 

kunna förklaras med homosocialiteten. Det som kännetecknar homosocialitet (se kapitel 

2.5.4) är segregering mellan kvinnor och män samt den könsordning som återskapas på 

maktpositioner och då även hur informella strukturer i karriären förstärks. De är i dessa 

handlingar som resulterar i att synen på kön skapas och återskapas. Den förlängda effekten av 

att kvinnor inte blir chefer är att homosocialiteten inte förändras. 

 

6.4  KUNSKAPSBRIST: 

Problemen som representeras gällande kunskapsbrist (bland FM Personal och specifikt bland 

högre chefer) är att det finns krav på utbildning i specifika kurser, åtgärdsplaner samt 

checklistor. Krav på specialutbildade ”experter” inom jämställdhet, samt krav på tillsättande 

av samverkans och utvecklingsgrupper för råd och stöd samt utvecklingsarbete. Det som 

lämnats oproblematiserat är varför FM personal saknar kunskap om jämställdhet. Effekten av 

problemrepresentation om kunskapsbrist innebär att kunskap ska hantera problemet med 

jämställdhet. Det har skett en utveckling av hur genomförandet av utbildning presenteras i 

planerna. 2009 års jämställdhetsplan erbjuds utbildning (FM, 2009, s.13) för chefer och i de 

två senare jämställdhetsplanerna skall samtliga förbandschefer genomföra en kurs i 

jämställdhetsintegrering (FM. 2012, s.8), (FM, 2019, s.13f). Vi kan i 2016 års 

jämställdhetsplan se att kunskap om jämställdhet är ett krav för att bli antagen till FM 

chefsurvalsgrupp (FM, 2019, s.14). Det kan förklaras med stöd av Alnebratt & Rönnblom 

(2016) teori om byråkratisering av jämställdhet och den nyliberala styrningsmentalitet som 

präglar förvaltningen av myndigheter. Byråkratiseringen ställer ökade administrativa krav på 

chefer inom FM samt ökade krav på att genomföra specifika kurser i FM jämställdhetsarbete. 

Detta för att de ska kunna använda gällande checklistor, rapporter samt planer på rätt sätt. 

Detta leder i sin tur till avpolitiseringen av jämställdhetsfrågan. Vilket kan förklara den 

frånvaro av debatt kring jämställdhet som råder och oförmågan att adressera problemet med 

den rådande homosociala kulturen inom FM. Avpolitiseringen låter inte individer själva skapa 

sin åsikt och därmed skapa lösning på maktproblematiken utan serveras den via utbildning 

(Alnebratt & M. Rönnblom, 2016). 
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6.5  ANSVAR:    

Problem med ansvar representeras av att chefer inte prioriterar jämställdhetsarbetet och inte 

heller tagit det ansvar FM ledingen förväntat av dem. Detta gäller även övriga medarbetare i 

organisationen.  Det kännetecknas av brister på korrekta rapporter och nyttjande av 

checklistor bland chefer inom organisationen. Det som lämnas oproblematiserat är varför 

chefer och medarbetare inte tar ansvar i jämställdhetsarbetet. 

 

Effekten av problemrepresentation med bristande ansvar bland chefer är att kraven på 

administration i form av planer, rapporter, checklistor, arbetsgrupper samt utbildning blir 

FM:s metod för att mäta jämställdhet. Detta är en indikator på nyliberal styrningsmentalitet 

och att det Alnebratt & Rönnblom (2016) tog upp i sin forskning går att tillämpa på FM.   

Rönnblom (2011) tolkar dragen av nyliberal styrningsmentalitet till att politiken förändras 

från ett motsats/konfliktförhållande till “goda och dåliga lösningar” (Rönnblom, 2011, s.38) i 

nyliberal anda. De “goda och dåliga lösningarna” synliggörs i verkligheten genom att 

jämställdhet förvandlas till byråkrati, administration, checklistor, något som kan mätas och 

utsättas för revision (ibid, 38, 51, 53). Rönnblom menar även att med en styrningsmentalitet 

som skall kunna utstå revision, där metod kan komma i fokus “försvinner de delar som 

utmanar etablerade maktordningar, eftersom det är utifrån dessa som jämställdhet ska 

revideras” (ibid, s.51). 

Att klara revisioner som syftar till att kontrollera att lagkrav samt styrning av myndigheten 

efterföljs, blir fokus för FM. För att klara dessa krävs noggrann administration. Det stora 

problemet med detta är att just görandet av Jämställdhet fokuseras till administration där 

checklistor tar tid från själva jämställdhetsarbetet och det faktiska problemet Varför vill 

kvinnor inte jobba inom FM.  

Det framstår som viktigt att förstå hur jämställdhet blir en del av en nyliberal 

styrningsmentalitet, och att de principer om revision som präglar offentlig förvaltning i 

Sverige idag, inklusive universiteten, gör problemet med jämställdheten till ett problem 

som inte (längre) utmanar någon ordning, utan som konfirmerar densamma (Ibid, s.53) 

 

En effekt av detta kan vara att bristande ansvarstagandet bland chefer uppfattas som ett 

problem inom organisationen. När problemet kan vara att chefens ansvar mäts med hur väl 

denna lyckas att följa checklistorna och rapportera i tid och inte tar i frågan varför. Varför det 
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förkommer trakasserier, Varför FM har problem med arbetsförhållanden, varför FM inte 

lyckas med sin rekrytering, varför det förekommer kunskapsbrist bland chefer, varför ingen 

tar ansvar bland chefer eller medarbetare, men framförallt varför det förblir ojämställt i FM? 

Vi ser ingen större skillnad i jämställdhetsplanerna gällande ansvar inom tidsperioden. 

 

7 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING  

Gällande generaliserbarheten av resultaten hävdar vi att Bacchis analysmetod WPR är en bra 

metod för att förstå effekterna som policys skapar. Resultat i WPR analyserna kan uttolkas 

med stöd av teorier om avpolitisering och byråkratisering och tillämpas på övriga 

myndigheter i Sverige. Avslutningsvis, problemen på en mansdominerad arbetsplats kan 

förklaras utifrån teorin om homosocialitet.    

 

7.1  SAMMANFATTNING  

Myndigheternas arbete med genomförandet av jämställdhet innebär ofta att de producerar 

olika handlingsplaner och policys för att reglera hur myndigheten skall verka för jämställdhet. 

Detta har av genusforskare fått kritik då arbetet har fått karaktären av att bli en administrativ 

åtgärd som utvecklar checklistor och styrdokument och inte hanterar problemen med en 

orättvis könsfördelning inom organisationen. Vi har valt att genom en kvalitativansats 

undersöka en av Sveriges största myndigheter Försvarsmakten (FM) jämställdhetsarbete. 

Syftet med uppsatsen är att genom analys av FM:s jämställdhetsplaner mellan åren 2009 till 

2019 studera varför FM inte lyckats rekrytera fler kvinnor. 

  

Härvid har vi genomfört ett urval av texter som varit styrande för Jämställdhetsarbetet inom 

FM från 2009 till 2019. För att analysera dessa dokument har vi att använt oss av Bacchis 

WPR analys samt teorier inom genusforskning för att försöka förklara hur FM:s arbete med 

jämställdhet med fokus på vilka problem och lösningar som formuleras samt vilka effekter 

detta får för hur detta arbete bedrivs.   

  

Resultat blev att det FM anser som problematiskt i sitt jämställdhetsarbete kan kopplas till 

arbetsförhållanden inom FM, trakasserier samt sexuella trakasserier inom FM, rekrytering av 
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kvinnor, kunskapsbrist om jämställdhet samt bristande ansvar bland främst chefer samt även 

medarbetare inom FM i samband med jämställdhetsarbete. För att förklara varför FM 

problematiserar som de gör har vi använt genusforskningen. En förklaring som vi ser är att 

den nyliberala styrmetodiken av myndigheter i Sverige idag gör att jämställdheten 

avpolitiseras och reduceras till byråkratisering och skapande av checklistor, planer och 

mätbara resultat som skall klara revision. Den andra förklaringen till FM:s problem i deras 

jämställdhetsarbete vi hittat är homosocialiteten och den mansnorm som länge har funnits 

inom myndigheten. Den motverkar jämställdhetsarbetet inom myndigheten. 

 

7.2  VIDARE FORSKNING 

Det vore intressant att testa generaliserbarheten av resultaten och undersöka 

jämställdhetsarbetet inom en annan mansdominerad myndighet som exempelvis 

polismyndigheten. Hur ser jämställdhetsarbetet ut inom Polismyndigheten? Går det att hitta 

påverkan av byråkratisering, avpolitisering samt homosocialitet och dess effekt på 

genomförandet av deras Jämställdhetsarbete? Går det att belägga att det är dessa 

begrepp/teorier om är eller varit orsaken bakom trögheten i deras jämställdhetsarbete? Detta i 

syfte att utveckla debatten kring jämställdhet. 

 

7.3  AVSLUTNING 

Vad vi har sett i våra studier följer FM samtliga styrningar som politiken har ålagt dem. De 

jobbar aktivt med strategin jämställdhetsintegrering och över hela tidsperioden har arbetet 

varit tydligt förankrat inom högsta ledningen i FM. Under tiden vi skrivit uppsatsen har FM i 

en artikel i FM:s personaltidning (Försvarets Forum) beskrivit att de har lanserat en ny 

rekryteringskampanj som heter ”kom som du är” Kampanjens syfte är ”att ändra på den 

stereotypa uppfattningen hur man ska vara i Försvarsmakten” (Helmertz, 2019) Artikeln i 

FM personaltidning beskriver hur tjejer till skillnad från killar är mer rädda för att misslyckas 

med utbildningen och vill inte vara normbrytande. Risken med en rekryteringskampanj som 

enbart fokuserar på att attrahera kvinnor till FM är att när de väl har ”kommit som de är”, är  

homosocialiteten kvar och accepterar dem inte som de är.   

 

Arbetet har för oss inneburit hårt arbete, många nya områden och teorier att sätta sig in i. Vi 

har i vårt arbete haft ett fantastiskt stöd i vår handledare Malin Rönnblom som varit ett 

ovärderligt bollplank. Hon har hjälpt oss komma in i ett komplext nytt forskningsområde och 
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har snabbt kunna komma med bra och relevant feedback - stort tack! Innan vi påbörjade 

skrivandet av uppsatsen var vi okunniga i vad jämställdhet innebar. Men vi känner båda två 

att det är ett viktigt ämne vi lärt oss mycket om och som för oss summeras bra i följande citat:   

 

 
I ett samhälle, där diskriminering och fördomar har ersatts av jämställdhet, har inget kön 

förlorat både män och kvinnor har frigjorts från trycket av gamla roller och kan mötas i 

gemensamt ansvar som självständiga individer.” (Proposition 1978/79:175, s.11) 
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