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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskursen ser ut på diverse försvarsbloggar 

gällande kvinnor inom försvarsmakten. Med hjälp av textanalys så redogör uppsatsen för hur 

motståndet mot dessa kvinnor framstår och hur detta motstånd yttrar sig. Studien kommer 

även att identifiera vilka som främjar detta motstånd mot kvinnorna inom försvarsmakten. 

För att visa att det faktiskt är en skillnad på att vara kvinna inom försvarsmakten samt att 

motstånd existerar har teorierna Hirdmans genuskontrakt, Connells hegemoniska 

maskulinitet, Björks likhetsfeminism, Ås härskartekniker och Millets patriarkatet används för 

att förstå detta. Textanalys som metod användes för att analysera hur diskursen ser ut på 

bloggar knutna till försvarsmakten och metoden användes primärt för att identifiera olika 

mönster på bloggarna. Uppsatsen analyserar både diskurs som belyser hur det pratas om 

kvinnor inom försvarsmakten och språk, ordval och formuleringar som visar hur motståndet 

mot dessa kvinnor yttrar sig.  

Resultatet visar att motstånd existerar på ett organisatoriskt plan, på ett samhällsplan och även 

på individ nivå. Motståndet yttrar sig olika i de olika teman som presenteras men motståndet 

yttrar sig kontinuerligt emot kvinnor. Ett motstånd som många gånger riktar sig emot kvinnor 

endast för att de utmanar Försvarsmaktens maskulina värld. 

Nyckelord: genus, gender, kvinnor, kvinna, maskulinitet, femininitet, försvarsmakten 
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1. Inledning 

 

Hur kommer det sig att Sverige som är en förebild när det gäller jämställdhet inte lyckas att 

attrahera kvinnor till försvarsmakten? I en artikel från SVT 2017 hävdas det att det Svenska 

försvaret ligger långt ner på den internationella listan när det kommer till jämställdhet (SVT 

2017). Sverige i många andra avseenden är jämställt när det till exempel kommer till 

inflytande inom politiken, statliga styrelseledamöter och utbildning (Regeringen 2017). Sen 

ännu viktigare, hur upplever kvinnor försvarsmakten som arbetsplats?  

 

Det svenska försvaret har sedan den grundades till största del bestått av män. Det var inte 

förrän år 1989 som det manliga yrkesmonopolet avskaffades och detta gjorde det möjligt för 

kvinnor att vara med och försvara Sverige (Sundevall 2011). Detta beslut togs emot med 

blandade känslor eftersom det fanns skrönor, myter och föreställningar om kvinnor inom 

försvarsmakten. Somliga av dessa finna även kvar idag. Det var till exempel otur att ha med 

kvinnor på fartyg och det var mannens uppgift att skydda kvinnan. Föreställningen om att en 

kvinna skulle vara kapabel till att avfyra och hantera vapen var männen väldigt skeptiska till 

(Sundevall 2011). Genom att avskaffa det manliga yrkesmonopolet och låta kvinnor få bli en 

del av försvarsmakten introducerades nytänkande, andra former av egenskaper och även 

färdigheter, eftersom nya människor kom in i organisationen. Det visar sig dock vara 

problematiskt då försvarsmakten enbart har bestått av män under en väldigt lång period.  

 

Idag består det Svenska försvaret av ca 83% män och 17% kvinnor (Försvarsmakten 2017). 

Det pågår en trend där den kvinnliga procenten ökar sakta men säkert. Men det ökar inte 

tillräckligt fort enligt försvarsmakten själva (SVT 2019). Detta betyder att försvarsmakten 

behöver göra förändringar och struktureras om ytterligare, då detta är en organisation som 

under en tidsepok bara bestått och är uppbyggd av män. Organisationen har varit anpassad 

efter män där normer, kulturer och ideal är förankrade och sammankopplade till den 

maskulina världen. En anledning till att det är på det sättet är att en gång i tiden bestod 

försvarsmakten till 100% av män och då fanns det inget inflytande från kvinnor när det 
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kommer till normer, kulturer och ideal. Detta har resulterat i att det saknas kunskap om till 

exempel hälso- och säkerhetsrisker för kvinnor. Att 75 procent av de kvinnor som arbetar 

inom försvarsmakten någon gång fallit offer för kränkningar eller nedlåtande kommentarer 

kan mycket väl vara ett resultat av att det saknas kunskap eller att kommunikationen brister 

(Försvarsmakten 2018). Studien kommer att identifiera en djupare förståelse av denna 

maskulina värld genom att analysera det som skrivs om kvinnor på bloggar som har en 

koppling till försvarsmakten. 

Att förändra en tillsynes maskulin organisation som har ett eget språkbruk med uttryck och 

traditioner har resulterat i att människor har börjat att reagera. Reaktionerna ser annorlunda ut 

men resultatet av reaktionerna blir ett motstånd mot kvinnor i olika former som studien 

kommer visa. Studien undersöker vidare olika försvarsbloggar och undersöker även hur 

diskursen ser ut kring kvinnor inom försvarsmakten. Frågor som, ”behöver kvinnor anpassade 

skyddsvästar som är designade där bysten är med i beräkningen?” Behövs det speciella 

lösningar på hygienprodukter då män och kvinnor är biologisk annorlunda? Ska de fysiska 

kraven på kvinnor i försvarsmakten vara lägre än för männen? Är dessa frågor en konsekvens 

av en sexistisk syn som har sin grund i ett patriarkat där män utgår ifrån en föreställning om 

en klassisk soldat eller är dessa frågor relevanta och ställda med legitimitet? Är det 

acceptabelt att män anser sig veta vad en kvinnlig soldat behöver, klarar av och vill ha när det 

kommer till att arbeta som soldat? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur diskursen manifesterar sig på diverse försvarsbloggar 

gällande kvinnor inom Försvarsmakten. Studien undersöker också hur attityder mot kvinnor 

yttrar sig och hur detta resulterar i motstånd mot kvinnor inom den svenska försvarsmakten. 

Att nå fram till syftet gjordes via följande frågeställningar:  

- I vilka olika former existerar ett eventuellt motstånd mot kvinnor inom 

försvarsmakten? 

- Hur pratas det på bloggar som har en koppling till försvaret om kvinnor inom 

försvarsmakten när man är skyddad av anonymitet?  

- Hur ser attityder ut gentemot kvinnor på bloggar kopplat till försvarsmakten? 
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2. Tidigare Forskning 

2.1 Den klassiska soldaten  

Persson (2011) påstår att inom den Svenska armén finns det ambitioner om att försöka 

förändra de rådande strukturerna och även utmana den maskulinism som existerar inom 

försvarsmakten. Hon hävdar även att bilden av den klassiska soldaten ser likadan ut nu som 

för ett halvt sekel sedan (Persson 2011, s.72). Det är denna bild som författaren menar att 

kvinnorna utmanar. Genom att utmana den bilden blir många kvinnor utsatta för sexuella 

trakasserier, diskriminering och hot. Enbart för att det finns ambitioner om förändring betyder 

det inte att förändringarna som kommer med dessa ambitioner går enkelt till. Enligt Persson 

(2011) får kvinnor kämpa för att bli en del av den kamratskapen som existerar bland männen. 

För att dessa ambitioner ska bli verklighet kommer det krävas mer än bara tid och väntan. Det 

går inte att förlita sig på att det kommer att ändras i och med att en ny generation kliver in i 

organisationen. Bara för att människor som kliver in i organisationen har nya och andra 

värderingar betyder inte det att organisationen kommer att ändra sina. Det kommer att krävas 

ansträngningar från män, kvinnor och från organisationen anser författaren (Persson 2011, s. 

72). Om det inte sker en förändring inom organisationen kommer historien att upprepa sig 

menar författaren. Pojkar kommer att gå i de maskulina fotspår som har banat väg sen 

försvarsmakten grundades. Fotspåren blir ett upprepande mönster som inte bryts om det inte 

sker någon förändring kring värderingar och ideal. Detta resulterar i att kvinnor kommer att få 

fortsätta kämpa för att bli en del av kamratskapen (Persson 2011). Det går inte att förvänta sig 

en förändring om man inte är villig att förändra det som är grundläggande, det spelar ingen 

roll hur mycket riktlinjer, manualer eller guider som trycks upp och delas ut om man inte som 

organisation är villig att titta på vart det upplevda problemet har sin grund. Det börjar på en 

individuell nivå men slutar på en organisatorisk nivå. Den klassiska soldaten måste med andra 

ord stupa för att alla individer inom militären ska bli accepterade. 

 

I min studie undersöker jag hur bilden av den klassiska soldaten försöker att upprätthållas av 

försvarsmakten själva, samhället och enskilda individer. Med hjälp av den klassiska soldaten 
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undersöka hur diskursen förefaller sig på diverse försvarsbloggar gällande kvinnor inom 

Försvarsmakten. Även att undersöka hur attityder ser ut och om motstånd existerar gentemot 

kvinnor inom den svenska försvarsmakten, där män har som utgångspunkt att man måste vara 

en stor och stark man för att klara av militäryrket. Femininitet och genus är ord som används i 

negativa samband och är i denna kontext många gånger synonymt med svaghet. Studien 

kommer undersöka djupare hur dessa ord tolkas, används och uppfattas på diverse 

försvarsbloggar. Hur kommer det sig att den klassiska soldaten som Persson (2011) tar upp 

fortfarande lever kvar inom försvarsmakten? 

 

2.2 En maskulin värld 

Pettersson, Persson och Berggren (2008) påstår att det sker en förändring inom den Svenska 

armén när det kommer till genus relationer. Det som författarna tar upp är vart dessa 

förändringar sker, hur förhandlingen kring förändringsarbete sker och även hur motståndet 

mot dessa förändringar ser ut. Ett mer vanligt ställe där genusrelationer blir utmanade är på 

löparbanan. Här blir förhandlingen kring relationen oftast på individnivå där de normer som 

existerar är baserade på maskulinitet. En kvinna måste alltså bevisa att hon är minst lika 

fysiskt tränad som sina manliga kollegor. Det är en viktig faktor inom det militära att vara 

fysiskt uthållig och fysiskt tränad för att bli accepterad som en i gruppen (Pettersson, Persson 

& Berggren 2008, s.212). Författarna menar att en kvinna har mer att bevisa än vad en man 

har, mycket tack vare att de strukturer och normer inom militären är tätt sammankopplade 

med maskulinitet. Det som sker när dessa strukturer och normer blir utmanade och en 

förändring börjar smyga sig på är att man behandlar kvinnor inom militären som är officerare 

på väldigt många olika negativa sätt. Det kan vara allt ifrån att ge kvinnor en lägre rang till att 

ringa upp kvinnan i fråga och vara hotfull mot henne mitt i natten. Det blir svårt för en del 

män inom det militära att acceptera och inse att det finns kvinnor som besitter de fysiska 

kraven som krävs för att lyckas inom det militära. Författarna anser att den maskulina bilden 

som många har av det militära som yrke nu håller på att förändras. Att det faktiskt finns 

kvinnor som klarar av, är tuffa nog och har det som krävs för att göra karriär inom ett 

mansdominerat yrke. Detta resulterar i att den bilden som många har utav det militära nu 

utmanas på allvar.  
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I denna studie kommer med hjälp av bilden av denna maskulina värld att undersöka djupare 

hur attityder ser ut gentemot den förändring som håller på att ske när det kommer till kvinnor 

inom försvarsmakten. Studien kommer även att undersöka hur normer och strukturer inom 

försvarsmakten påverkar kvinnor inom försvarsmakten genom att undersöka diskursen kring 

detta på olika försvarsbloggar.  

 

2.3 Kvinnans oombedda genväg 

Miller (1997) har bland annat undersökt hur män inom den amerikanska armén upplever de 

fördelar som kvinnor har när det kommer till de fysiska testen. Det som författaren hävdar är 

att kvinnors krav på olika fysiska test är mindre krävande än mäns fysiska test, samtidigt som 

det är lättare för en kvinna att klara av de fysiska kraven än vad det är för män att klara av de 

fysiska kraven. Detta gör att synen på kvinnor som lyckas klättra inom den amerikanska 

armén ses som oförtjänt. På grund av en uppfattning om att kvinnor har det lättare än vad män 

har i den amerikanska armén (Miller 1997, s. 44). När en kvinna lyckas att klättra antas det 

vara för att hon är en kvinna och inte för att hon har lagt ner hårt arbete, kämpat eller slitit för 

att nå en högre rang. Mäns syn på en kvinna med hög rang ses på ett helt annat sätt än vad de 

gör med en man med samma rang, kvinnan blir bemött med misstankar om att hon till 

exempel har haft sex för att nå en denna rang. Kvinnan kan få höra att hon inte har kämpat 

lika hårt eller att hon fått sin position bara för att det ska se bra utåt med kvinnor som har en 

högre rang. Detta gör att bemötandet inte blir detsamma, männen blir tagna mer på allvar och 

blir bemötta med respekt till skillnad från kvinnor med samma rang (Miller 1997, s. 46). 

Uppfattningen om hur människor har fått makt spelar en större roll än att de har makt. Detta 

märks enligt Miller (1997) på attityder och bemötandet. En kvinna med lika hög rang som en 

man har mindre makt och detta beror enligt författaren på att uppfattningen om hur hon kom 

upp i rang är annorlunda.  

Jag kommer titta på hur det skrivs om dessa fördelar på diverse försvarsbloggar för att 

undersöka hur diskursen ser ut angående kvinnor inom försvarsmakten. Dessa fördelar som 

kvinnor har inom försvarsmakten är något som bemötts negativt, trots att kvinnorna själva 

inte bett om några fördelar. Varför dessa fördelar existerar och vad konsekvensen blir är något 

som denna studien också kommer att behandla. 
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3. Metod 

Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys där målet har varit att analysera meningars 

innehåll och avsikter på olika bloggar. Denna metod gav en möjlighet att undersöka olika 

former av yttranden och interaktioner som sedan analyserades. Fördelen med att studera 

bloggar var att datan redan existerade vilket gjorde att det gick fort att samla in datan. Då det 

inte behövdes att konstruera enkäter eller en intervjuguide fanns det mer tid till att analysera 

det insamlade materialet (Lynn & Wang 2013). Genom att genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys gav det studien en möjlighet att inte bara förstå hur det pratas om kvinnor 

inom försvarsmakten utan även vilka och varför det pratas om kvinnor inom försvarsmakten. 

Detta var av särskild stor vikt för att göra det möjligt att undersöka om det existerade ett 

motstånd gentemot kvinnor inom försvarsmakten, samtidigt gav det även en större möjlighet 

att undersöka hur attityden gentemot kvinnor var på dessa olika bloggar. 

3.1 Valet av metoden  

Kvalitativ innehållsanalys som metod valdes för att undersöka hur individer pratar när de är 

skyddade av internets anonymitet. Att göra en innehållsanalys på blogginlägg gav en djupare 

förståelse för hur mycket anonymitet spelar roll när kommer till att prata om kvinnor inom 

försvarsmakten. Hookway (2008) menar att anonymiteten på internet innebär att författarna 

inte är självmedvetna alla gånger eftersom de i viss grad är osynliga och gömda bakom ett 

alias.  Fördelen med denna metod har varit att mycket av det som redovisas inte är förfinat, 

människor på dessa bloggar som har valt att vara anonyma har verkligen sagt vad de tycker 

och tänker (Hookway 2008). Detta medförde att det manifesta- och det latenta innehållen i 

blogginläggen blev lättare att identifiera och tyda. Det synliga och explicita innehållet i 

blogginläggen blev extra tydligt i och med att författarna är skyddade av anonymitet så 

användes skällsord och ett grovt språk väldigt frekvent. Det underförstådda och mer implicita 

innehållet framkom genom att titta på vad författarna verkligen ville få fram för budskap, där 

fokus låg på helheten och inte bara på ett specifikt inlägg. Hela kontexten togs i beaktning för 

att få en klarare bild av det latenta innehållet i blogginläggen. Metoden var krävande i och 

med att blogginläggen fick läsas och analyseras upprepande gånger för att identifiera de 

budskap som eventuellt låg dolda i innehållet. Blogginlägget analyserades först som en helhet 

för att sedan brytas ned till mindre delar där en mindre del kunde vara allt ifrån en mening till 

ett stycke beroende på relevans och kontext (Esaiasson 2002). 
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3.2 Insamling av data 

Insamlingen av data skedde under perioden september och november 2018. Från början var 

det tio stycken bloggar som var kopplat till Försvarsmakten eller rörde sig inom dess värld där 

frågor kring försvaret och försvarsmakten tas upp och diskuteras kontinuerligt.  

3.3 Urval 

Valet av bloggar gjordes genom att söka efter försvarsmakten bloggar via 

sökmotorn Google. Därefter noga titta på de övergripande innehållet samt hur 

denne bloggare var kopplad till försvarsmakten. De bloggar som framkommer i 

studien har en koppling till den svenska försvarsmakten på ett eller annat sätt. 

Författarna till bloggarna har varierat från att ha varit anställd eller tidigare 

anställd vid försvarsmakten till personer med ett stort intresse och bra insikt. 

Personerna med stort intresse är personer som kontinuerligt följer 

försvarsmaktens arbete och utveckling och rapporterar detta via blogginlägg.   

De ursprungliga bloggarna var: 

KKrVA, Annika Nordgren Christensen, Wiseman’s Wisdom, Karlis N, Jägarchefen, Podd 72, 

Säkerhetsrådet, Skipper, Cornucopia föll följande bloggar bort KKrVA, Karlis N, Podd 72, 

SvD och Jägarchefen då de saknade relevans. På de bloggar som föll bort ifrån studien 

disskuterasdes det inte eller skrevs om kvinnor i den kontexten som studien riktar in sig på. 

Då det fanns tillräckligt mycket relevant data i de övriga bloggarna där frågor och synpunkter 

om kvinnor i försvarsmakten, genus och jämställdhet disskuterasdes flitigt och frekvent. Detta 

ledde till två ersättare, Cynismer och Väpnaren, istället för fem ersättare (Kkrva 2019, 

Nordgren Christensen 2019, Wiseman’s Wisdoms 2019, Neretnieks 2019, Jägarchefen 2019, 

Podd 72 2019, Lundquist 2019, Skipper 2019, Wilderäng 2019, Cynismer 2019 & Väpnaren 

2018).       

Litteratur som användes för att analysera inläggen och kommentarerna var; Boréus, Kristina 

(2005). Diskriminering med ord. 1. Uppl. Umeå: Boréa. Då Boréus (2005) går igenom 

relevanta och bra tekniker för att genomföra en bra text- och innehållsanalys användes denna 

litteratur för att analysera samtlig empiri. Detta gav en bättre förståelse för varför människor 

använder visa ord och fraser och även vad dessa ord och fraser symboliserar. Kontexten 
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spelade en stor roll då vissa ord symboliserar olika saker i olika kontexter. För att identifiera 

relevant data använde jag mig av sökorden/nyckelorden: 

genus, gender, jämställdhet, jämlikhet, kvinnor, kvinna, kön, maskulinitet, femininitet, även 

sexuella trakasserier, #metoo, #givaktochbitihop 

Nyckelorden valdes specifikt för att hitta inlägg och kommentarer som diskuterade eller 

pratade om kvinnor. För att inte gå miste om viktiga data resulterade det i tretton nyckelord 

som alla florerar inom samma kontext. Detta gjordes för att lättare och effektivare sålla bort 

den empirin som var irrelevant för studien samt identifiera empiri som var relevant. Lynn och 

Wang (2013) hävdar att när det kommer till att analysera bloggar med mycket text och 

mycket kommentarer är det till stor hjälp att använda sig av en nyckelordssökning för att det 

sparar tid och att det är ett effektivt verktyg för att få fram data. Med hjälp av dessa nyckelord 

identifierades blogginlägg samt kommentarer som innehöll något av nyckelorden. 

Nyckelorden fungerade som en sökmotor där varje blogginlägg och kommentar söktes 

igenom för att undersöka om relevans fanns eller inte (Lynn & Wang 2013). De inlägg som 

hade något av de ovanstående sökorden/nyckelorden granskades för att undersökas om det 

inlägget var relevant för ämnet eller inte. En del inlägg föll bort trots att de hade 

sökorden/nyckelorden. Anledningen till att vissa inlägg föll bort trots att det hade något av 

sökorden/nyckelorden var att sökordet/nyckelordet benämndes i ett sammanhang som inte 

hade med genus eller motstånd att göra. Detta gjordes genom att titta på vilken kontext eller 

sammanhang som nyckordet befann sig i. I vissa fall benämndes till exempel kvinna enbart i 

ett beskrivande syfte. De inlägg som var relevanta för ämnet sparades separat tillsammans 

med kommentarerna i inläggen. Kommentarerna granskades på samma sätt som inläggen, 

vilket innebar att en del föll bort då de saknade relevans (Boréus, 2005). 

3.4 Presentation av bloggar 

De bloggar som ingår i studien är alla personliga bloggar. En blogg drivs av vad som framgår 

en kvinna, de andra drivs av män eller så är författare till bloggen anonym då namn och kön 

inte framkommer. Antal läsare på bloggarna varierar men tittar man på de räknare som 

existerar på bloggarna ser man att antalet uppgår till över tusen på samtliga bloggar. Syftet 

med de olika bloggarna är att informera, diskutera, redogöra och även kritisera händelser 

inom och även försvarsmakten i sin helhet. Större delen av diskussionerna äger rum i 

kommentarsfälten kopplat till inläggen, där majoriteten av de som kommenterar inläggen är 
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anonyma och väldigt få framträder med namn eller kön. Under resultat och analys har 

samtliga personer vars kommentarer används valt att vara anonyma. 

 

3.5 Etik  

Det empiriska material som studien bygger på är insamlat på diverse bloggar online. Detta gör 

det möjligt för egentligen vem som helst att använda, läsa och tolka det som skrivits. I och att 

internet är relativt ungt finns det förstås vissa frågor som bör tas upp. Hookway (2008) och 

Lynn och Wang (2013) ställer samma fråga; Behövs det ett godkännande ifrån författarna till 

bloggarna när deras texter används i akademiska studier? Det finns inget svar på den frågan 

då det enligt Hookway (2008) inte råder någon koncensus i frågan. Lynn och Wang (2013) 

hävdar dock att de flesta forskare som behandlar ämnet menar att det inte är oetiskt att 

använda sig av blogginlägg som är offentliga på internet. Då ingen av de bloggar som ingår i 

denna studie kräver en inloggning med användarnamn och lösenord befinner de sig i det 

offentliga rummet (Hookway 2008). En annan viktig fråga som Hookway (2008) tar upp är 

den om upphovsrätt. När en blogg startas har författaren till bloggen automatiskt exklusiv 

äganderätt till materialet som publiceras på bloggen. Det finns dock undantag i upphovsrätten 

som säger att om användningen av materialet är fair use och används i till exempel 

utbildning- eller forskningssyfte kan inte författaren till blogginlägget varken styra eller 

begränsa dess användning (Hookway 2008).  

 

3.6 Validitet och Reliabilitet  

Den stora utmaningen med att använda sig av denna metoden är att andra läsare av denna 

studien kanske inte tolkar de olika utdrag som gjorts ifrån bloggar och kommentarer till 

bloggarna på samma sätt som jag har gjort. För att minimera risken för att tolkning skulle ske 

annorlunda av andra personer som läser studien presenteras varje utdrag från bloggarna 

tydligt följt av en redogörelse till hur detta utdrag har tolkats. Tidigare forskning används i 

analysdelen för att stärka generaliserbarheten hos studien genom att visa att det finns fler 

studier som pekar på samma fenomen och slutsatser.  
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Det empiriska materialet i studien finns som tidigare nämnt tillgängligt för vem som helst i 

hela världen. Detta är en stor fördel enligt mig eftersom det är enkelt att få tillgång till 

empirin, det hade varit en stor skillnad om det hade gjorts kvalitativa intervjuer till exempel, 

då transkriberingarna hade vart i min ägo. Men vill samtidigt belysa att intervjuer inte hade 

varit något negativt för studien, tvärtom men detta gjordes inte på grund av tidsramen. 

Hookway (2008) benämner att tillförlitligheten i den data som samlas in från bloggar är 

annorlunda än den klassiska metoden där man intervjuar en informant eller använder sig av 

privata dagböcker i en studie. För en författare till en blogg är medveten om att personer 

kommer läsa det som skrivs till skillnad från en privat dagbok. Dock finns det bloggar på 

internet som för en dialog mellan författare och läsare där ett tydligt budskap eller en tydlig 

ståndpunkt presenteras. Hookway (2008) menar att det är svårt att veta om författaren till 

bloggen talar sanning eller om det är fabricerat och ställer frågan; Spelar det någon roll? Han 

hävdar att det är lika svårt att veta om en informant talar osanning i en intervju eller kryssar i 

ett oärligt svar på en enkät, som det är att veta om en författare har fabricerat ett inlägg på en 

blogg. Det är upp till forskaren att göra övervägningen mellan sanning och osanning. Den 

övervägningen är något som jag noggrant gjorde när jag har samlat in, analyserat och kodat 

datan.    

Esaiasson (2002) menar att validitet är den empiriska samhällsforskningens svåraste och 

viktigaste problem. För att lösa problemet har det redogjorts hur materialet har samlats in med 

hjälp av nyckelord och det kommer att redogöras hur analys och kodningsarbetet har gått 

tillväga. En medvetenhet kring att de förekommer viss grad av fabricering på internet fanns 

med i åtanke hela tiden och att empirin inte överanalyserades på grund av den medvetenheten 

(Hookway 2008). Detta för att visa att det som jag avser att mäta har mätts och att mätningen 

har skett på ett tillförlitligt sätt.   

3.7 Analys och kodning av data 
 

Analysarbetet av insamlat data kodades in i tre stycken kategorier: Samhälle, Organisation 

och Individ/Grupp. Kategorierna presenteras ej i studien utan användes för att hålla isär den 

mängden data som framkom och var endast ett hjälpmedel i den kodningsprocess som 

förekom i ett skede av studien. Genom att koda in den data som existerade gjorde det lättare 

att sammanställa och även hålla isär data. För att kunna placera inlägg alternativt 

kommentarer i någon av dessa kategorier utgick jag ifrån vilket motstånd som förekom i 
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inlägget eller kommentarerna. Jag använde mig frekvent av de olika tekniker som Boréus 

(2005) tar upp, där hennes tabeller kom till stor användning för att hitta en djupare förståelse i 

inläggen samt kommentarerna (Boréus 2005, s. 9 – 49, 153 – 159, 186 - 191, 199 - 203).  

 

I kategorin samhälle sorterades data in som speglande någon form hur personer anser att vissa 

bryter mot kulturen som finns inom försvarsmakten, tog upp hur försvarsmakten handskas 

med genusrelaterade frågor och även hur vissa personer anser att människor inom 

försvarsmakten bryter emot försvarsmaktens normer. Kategorin organisation visar att det 

finns en problematik inom försvarsmakten när det kommer till genusarbete och rekrytering av 

kvinnor som hanteras med desperation. Tog upp arbetet som försvarsmakten gör för att uppnå 

jämställdhet, där det hanteras många gånger på ett felaktigt sätt vilket resulterar att människor 

upplever sig bli orättvist behandlade. Kategorin Individ/Grupp sorterades data in där 

motståndet emot förändring inom försvarsmakten upplevdes vara individers eller en grupps 

fel. Datan sorterats in i en kategori och sedan analyserades och detta gjordes stegvis där jag 

sökte efter gemensamma nämnare. Analysarbetet av datan undersökte vad datan sa, hur den sa 

det och i vissa fall varför den sa det. Nyckelorden var en utgångspunkt i analysarbetet, där 

nyckelorden var det första jag tog hänsyn till. Sedan undersökte jag i vilken kontext som 

nyckelorden befann sig i. Efter detta placerade datan in i en av kategorierna med kontexten 

som utgångspunkt. Detta lede till att jag kunde se vilken form av motstånd som gjordes, vad 

den gjorde motstånd mot och i vissa fall varför den gjorde motstånd. 
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4. Teorier 

I detta avsnitt listas det upp fem teorier som studien utvecklat och ligger till grund för mycket 

av det analysarbetet som gjorts i studien. De perspektiv som de valda teorierna har är: 

Hirdmans genuskontrakt, Connells hegemoniska maskulinitet, Björks likhetsfeminism, Ås 

härskartekniker och Millets patriarkat. För att få en bättre förståelse av hur diskursen och 

attityder är gent emot kvinnor inom försvarsmakten krävdes en djupare insikt i framförallt allt 

teorier om genus, maskulinitet och femininet. Teorin om genuskontraktet (Hirdman 1988) 

användes som ett ramverk för att få en djupare förståelse om hur man värderar och ser på män 

och kvinnor i en grupp. Den hegemoniska maskulinitetsteorin (Connell & Messersscmidt 

2005) gav en djupare förståelse för hur hierarkiska relationer inte är statiska och hur 

maskulinitet är en process och inte bara ett stereotypisk ideal. Likhetsfeminismen (Björk 

2012) användes i analysarbete för att bättre förstå hur män och kvinnors biologiska skillnader 

anses irrelevanta när det kommer till möjligheter, prestationer och förutsättningar.  

 

Vidare i detta avsnitt presenteras en teori om härskartekniker (Ås 1978) och en teori om 

patriarkatet (Millet 2000). Härskartekniker var relevant för studien då försvarsmakten 

använder olika tekniker för att utöva makt över individer. Denna teori var till hjälp eftersom 

den förklarar hur olika tekniker utövas. Den gav en djupare insikt i hur och vad det innebär att 

utöva makt över en individ eller en grupp individer. Teori om patriarkatet användes i studien 

för att få en djupare bild av hur ett mansdominerat yrke har olika metoder för att underkasta 

och dominera kvinnor. I och med att försvarsmakten till större delen består av män och har 

historiskt sett alltid gjort det (Försvarsmakten 2017). 

 

4. 1 Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet 

Hirdman (1988) menar att män och kvinnor hålls isär och även att de är varandras dikotomier, 

motsatser. Till exempel där man talar om bråkiga pojkar och tysta flickor. Hirdman (1988) 

hävdar även att det manliga värdet är högre än det kvinnliga värdet, där det värderas högre för 

en flicka att kallas för pojkflicka än för en pojke att kallas för flickaktig. Där de handlingar 
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och bedrifter som män begår och besitter tillskrivs ett högre värde. Författaren menar vidare 

att genuskontraktet skapas på en gruppnivå som strukturer i samhället. Hirdman (1988) 

poängterar även att detta inte innebär att alla män har högre status än alla kvinnor då det finns 

män som saknar status och det finns kvinnor med hög status. Teorin var användbar för studien 

för att få en djupare förståelse för hur män och kvinnor värderas annorlunda i olika 

situationer. 

 

4.2 Raewyn Connells hegemoniskt maskulinitetsteori 

Connell och Messersscmidt (2005) menar att maskulinitet är något som görs och även 

åstadkoms. Det finns flera olika sätt att vara man på och dessa olika sätt får olika betydelse i 

olika sammanhang. Hegemonisk maskulinitet bygger inte bara på stereotypa mansideal utan 

det är även en process. Det är ett ideal som andra män kan relaterar till samtidigt som det blir 

ett faktum att män som grupp är överordnade kvinnor. Denna teori bygger på ett 

alliansbyggande med kvinnor och män då de behöver få varandras samtycke för att kunna ses 

som legitim (Connell & Messersscmidt 2005). Hierarkin är aldrig fulländad, där hegemonin 

alltid kan ifrågasättas och utmanas av andra kvinnor och män. Det råder en ständig maktkamp 

om vem som befinner sig överst i hierarkin. Connell och Messersscmidt (2005) påstår alltså 

att maskulinitet inte är något statiskt utan att den förändras över tid och att det inte finns en 

enda maskulinitet utan flera olika maskuliniteter. Författarna hävdar även att det uppstår 

hierarkiska relationer mellan män och inte bara mellan män och kvinnor. Den hegemoniska 

maskuliniteten kan ske på olika nivåer, där nivåerna kan vara lokala, regionala eller globala. 

För att förstå den hierarkin som finns inom försvarsmakten och hur den påverkar kvinnor var 

denna teori hjälpsam. Inte bara den officiella hierarkin som innefattar titlar utav även den 

hierarkin som existerar inofficiellt bland soldater där män oftast ser sig själv stå högre än 

kvinnor. 

 

4.3 Nina Björks och Likhetsfeminismen 

Björk (2012) hävdar att kvinnan är en socialt skapad varelse och att de biologiska skillnader 

som existerar inte är relevanta. Likhetsfeminismen enligt Björk (2012) innebär att det inte 
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finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns förutsättningar eller möjligheter och inte 

heller på vilket sätt de blir behandlade. Likhetsfeminister menar att kvinnor lever i ett 

genussystem där kvinnor är underordnande män. Genussystemet är likhetsfeminismens 

motsvarighet på patriarkatet, där systemet skapar normer och strukturer angående kvinnlighet 

samtidigt som systemet förtrycker kvinnligheten som den själv skapat (Björk 2012). De olika 

roller och egenskaper som män och kvinnor har ska ses som socialt skapade. De socialt 

skapade rollerna och egenskaper skiljer sig dock åt beroende på vilket samhälle man lever i, 

eftersom olika samhällen har olika socialt skapade konstruktioner av vad som är maskulint 

och vad som är feminint. Björk (2012) hävdar att kvinnan är uppdelad i två delar, det fysiska 

könet med byst och slida, samt genus som representerar det olika sociala mönstren som 

kvinnor och även män bidrar till. 

 

4.4 Berit Ås teori om härskartekniker 

Ås (1978) har formulerat upp åtta stycken olika härskartekniker, från början var det fem men 

det har tillkommit ytterligare tre. Författaren använder dessa härskartekniker för att beskriva 

och synliggöra maktförhållanden mellan kvinnor och män. Jag kommer beskriva grundligt 

vad dessa åtta olika härskartekniker innebär. Den första är Osynliggörande som innebär att 

som individ blir ignorerad där ingen bryr sig om vad du vet eller vad du tycker. Den andra 

Förlöjligande innebär att du blir förolämpad eller där individer gör sig lustiga på din 

bekostnad med hjälp utav skällsord såsom hora eller bög till exempel. Den tredje 

Undanhållande av information innebär där individer har hemligheter och inte låter individer 

ta del av hela bilden. Den fjärde Dubbelbestraffning innebär att vad du än gör uppfattas som 

negativt. Den femte Påförande av skuld och skam innebär att omgivningen kritiserar allt du 

gör och inget du gör är bra. Den sjätte Objektifiering innebär att du som individ inte blir 

bemött eller sedd som en tänkande individ utan du blir dömd utifrån ditt utseende. Den sjunde 

Hot alternativt hot om våld innebär att hot i olika former minskar handlingsutrymmet för den 

drabbade. Den åttonde Splittring innebär att vissa inom en grupp ges förmåner alternativt att 

andra lämnas utanför. Detta resulterar i att det bildas mindre grupper inom gruppen. 
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4.5 Kate Millet och patriarkatet 

Millet (2000) har en sexuell utgångspunkt när hon beskriver det strukturella förtryck som 

finns mellan könen i samhället, där hon hävdar att detta förtryck är en väsentlig del i 

maktrelationen mellan man och kvinna. Män använder till exempel sexuella trakasserier för 

att få makt över kvinnor då det inte är några biologiska faktorer som ligger till grund för detta, 

utan det är handlingar som män utför i syfte att stärka sin egen position. Den makthierarki 

som existerar är enligt författaren en social konstruktion där männens makt grundar sig i 

sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier blir även ett hjälpmedel som gör det svårt för 

kvinnor att inte känna sig förtyckta. Millet (2000) hävdar att våldtäkten är det mest konkreta 

bevis för att patriarkatet existerar eftersom det är det främsta maktmedlet som män har över 

kvinnor. Författaren menar att det är män som styr de politiska, ekonomiska och offentliga 

delarna av samhället där även detta blir ett bevis för att patriarkatet existerar. Då detta är delar 

skapade av och styrda av män för att dominera och underkasta kvinnor. Patriarkatet utför ett 

strukturellt förtryck gentemot kvinnor genom att tillämpa olika former av maktrelationer 

(Millet 2000). Försvarsmakten består som tidigare nämnt till största delen av män och för att 

få en djupare förståelse för hur kvinnor upplever att arbeta inom ett mansdominerat yrke var 

denna teori väldigt hjälpsam. Eftersom det har förekommit olika former av sexuella 

trakasserier och även anklagelser om att kvinnor har använt sex för att avancera inom 

försvarsmakten kan denna organisation liknas med ett patriarkat som Millet (2000) beskriver.     
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5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av det som framkom på bloggarna i dess inlägg och 

kommentarer tillsammans med de teorier som presenterades tidigare i studien. Där de centrala 

begreppen och teorier med hjälp av citat kommer användas för att skapa en bredare och 

djupare förståelse samt för att besvara studiens syfte.  

Det framgår på bloggarna att motståndet som föds när försvarsmakten desperat försöker att 

rekrytera kvinnor är stort och yttrar sig på ett samhällsplan, organisationsplan och på det 

individuella planet, där motståndet gentemot kvinnor primärt kommer från män. Det 

strukturella förtryck som existerar inom försvarsmakten kan liknas det som Millet (2000) 

beskriver som patriarkatet, detta förtryck blir en konsekvens av att bland annat den maskulina 

bilden upplevs hotad. Kommentaren som följer visar tydligt att det finns kvinnor inom 

försvarsmakten som märker av att män reagerar när det rekryteras mer kvinnor till 

organisationen. Skribenten till kommentaren är noga med att poängtera att bilden av en 

machosoldat inte är hotad. Att det är män som känner sig hotade av kvinnorna inte kvinnorna 

som känner sig hotade av männen.    

 

”Man undrar vad som är problemet egentligen, är det ett praktiskt problem eller har det mer med känsla och 

tyckande att göra. Identiteten som machoman i ett farlig machoyrke hotad? Ta det lugnt grabbar ingen 

ifrågasätter er manlighet” (http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-

ii.html#links Hämtat: 8/11 - 2018) 

 

Motståndet som uppstår när försvarsmakten prioriterar kvinnor är negativt och riktas i 

förstahand mot kvinnor och inte mot försvarsmakten. Motståndet mot kvinnor ökar till 

exempel när försvarsmakten gör det lättare för kvinnor att klara av de fysiska kraven som 

ställs. Tittar man på studien av Miller (1997) är detta något som inte bara sker inom det 

Amerikanska försvaret utan har även skett i det Svenska försvaret. Reaktionerna har visat sig 

vara likartade, männen visar sitt missnöje genom misstro och yttra motstånd, då kvinnor som 

stiger i hierarkin blir misstrodda och bemötta negativt. Här blir även Perssons (2011) bild utav 

den maskulina klassiska soldaten aktuell, då den bilden blir utmanad när de fysiska kraven för 

soldater skiftar och blir enklare. Att göra det enklare för kvinnor gör att kvinnor gör motstånd 

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
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mot försvarsmakten, då många av de anser att de inte borde vara lättare för dem än för män. 

Här är något som Björks (2012) likhetsfeminism går att applicera, i och med att den hävdar att 

det inte ska vara några skillnader på mäns förutsättningar eller möjligheter. När 

försvarsmakten sänker antagningskraven är det samma sak som att säga ”ni är annorlunda och 

fysiskt svagare än män”, vilket likhetsfeminismen motsäger sig. De tre citaten som följer visar 

att försvarsmakten gör skillnad på män och kvinnor när det kommer till antagningskraven, 

detta bemöts negativt och föder motstånd gentemot kvinnor. Det framgår under av skribenten 

att det är rekryterna som vill att kraven för kvinnor ska var lägre för att få in fler kvinnor i 

organisationen. Det som inte framgår däremot är om försvarsmakten står bakom detta eller 

inte och om det grundar sig i ett ekonomisksynsätt eller inte.  Det poängteras att det finns 

kvinnor som är kompetenta att tjänstgöra men poängterar även att de inte har konkurrerat på 

lika villkor. Fysiska tester för kvinnor är inte lika krävande som fysiska tester för män och 

genom att ha det så säger rekryterna alternativt försvarsmakten att kvinnor är fysiskt svagare 

än män. 

 

“Rekryterna vill ha låga krav just för att få in fler kvinnor men frågan är om förbandens fysiska krav är ett 

resultat av rekryternas önskemål eller om det är ett resultat av Försvarsmaktens inriktning och ekonomi? Med 

dagens positiva diskriminering, det är inget nyord etablerad svenska av kvinnor så ser vi kvinnor kompetenta 

nog att genomföra sin tjänst, de har uppfyllt antagningskraven men sluppit konkurrera fysiskt med manliga 

medsökande.” (https://insatsen.blogspot.com/2011/01/tillrackligt-bra-ar-tillrackligt-bra.html Hämtat: 8/11 - 

2018) 

 

I citaten som följer skriver skribenten att det är via lika villkor som försvarsmakten hade nått 

längst. Då könen här blir anledningen till att det är skillnad på antagningskraven och inget 

annat vilket resulterar i att ett motstånd uppstår mot kvinnor. Detta är inget som kvinnor har 

bett om, det blir som Millet (1997) beskriver som en oombedd genväg något som drabbar 

både kvinnor och män då kvinnor känner sig särbehandlade och män orättvist behandlade. Det 

som är alarmerande är att det inte är någon som föreslår lättare antagningskrav generellt, för 

genom att sänka de existerande kraven skulle alla konkurrera på lika villkor och 

försvarsmakten hade inte gjort skillnad på kön i denna fråga.    

 

https://insatsen.blogspot.com/2011/01/tillrackligt-bra-ar-tillrackligt-bra.html
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”Fys-testerna har koppling till den krassa verkligenheten som har oseden att inte göra skillnad på könen. Det är 

DET som är normerande. Nej, med en sund konkurrens där könet inte får så stor betydelse, når FM längst. Ingen 

vill ha särbehandling, inte ens de som gynnas av den.” (https://insatsen.blogspot.com/2011/01/tillrackligt-bra-

ar-tillrackligt-bra.html Hämtat: 8/11 - 2018) 

 

Citaten som följer visar ytterligare att motståndet som existerar gentemot kvinnor inte är 

kvinnors fel. Skribenten från Cynismer och Wisemans Wisdom visar sina ståndpunkter 

genom att berätta för oss att det bara är de bästa männen som antas då det görs en 

sammanvägd bedömning, tillskillnad från kvinnor då de som uppnår godkänt antas vilket 

upplevs vara alla. Denna attityden är inte något unikt för bloggen Väpnaren som de två 

tidigare citaten är hämtade från, utan attityden existerar alltså på andra bloggar till exempel på 

Cynismer och Wisemans Wisdom som nedanstående citat är hämtat ifrån. Trots att citaten 

kommer från olika bloggar är de näst in på identiska. Orden i citaten skiljer sig en aning men 

sensmoralen är densamma, att kvinnor är fysiskt svagare än män och konsekvensen av att det 

upplevs så är ett motstånd gentemot kvinnor.  

 

”Följaktligen räcker det för kvinnliga sökanden att uppnå godkänt-gräns. Manliga sökande värderas utifrån en 

sammanvägd bedömning och där antas de bästa. Det är alltså betydligt lättare att antas som kvinna än det är för 

män.” (https://cynismer.blogspot.com/2012/02/laglig-diskriminering.html Hämtat: 9/11 - 2018) 

”Det är definitivt inte gräddan av svensk ungdom längre, men ändå väljer Försvarsmakten de bästa utav de 

killar som söker, medan de bland tjejer blir hela skalan.” (http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-

kvoterade-landslaget-ii.html#links Hämtat: 8/11 - 2018) 

 

Ås (1978) skriver om olika härskartekniker, tekniker som det finns tendenser av inom 

försvarsmakten, där förlöjligande är något återkommande. Ordet kärringar används för att 

nedvärdera en grupp individer som användarna av ordet anser vara fysisk svagare, mindre 

modiga eller helt enkelt inte lever upp till den maskulina bild av en soldat som de själva har 

målat upp. I vissa fall som kommer att redovisas nedan blir det förlöjligande även 

förnedrande. Dubbelbestraffning är också påtagligt i vissa sammanhang, där kvinnor, oavsett 

vad de än gör får negativa kommentarer och negativa påföljder. Det stämmer med det som 

Hirdman (1988) hävdar, att mäns värde är högre speciellt när det kommer till den maskulina 

https://insatsen.blogspot.com/2011/01/tillrackligt-bra-ar-tillrackligt-bra.html
https://insatsen.blogspot.com/2011/01/tillrackligt-bra-ar-tillrackligt-bra.html
https://cynismer.blogspot.com/2012/02/laglig-diskriminering.html
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
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världen inom försvarsmakten. De kommande fyra citaten kommer att påvisa hur 

försvarsmakten är förlöjligande och förnedrande hur dubbelbestraffning porträtteras upp och 

hur kvinnors värde inte är detsamma som männens inom försvarsmakten. Det första citatet 

visar skribenten hur kvinnor blir förlöjligade genom att hävda att det görs en genderanalys av 

hur kvinnor blir påverkade av en eldställning. Skribenten skriver inget om hur en man skulle 

kunna komma bli påverkad utan använder orden genderanalys och kvinnor i 

negativbemärkelse.  

 

”Och de skrattar ändå mer åt att Försvarsmakten nu inte ska få gå i eldställning utan att först göra en ordentlig 

genderanalys av hur eldställningen påverkar främst kvinnor.” 

(https://cornucopia.cornubot.se/2016/09/fredagsmys-i-fablernas-land.html Hämtat: 8/11 - 2018) 

Kommande citat visar hur en del män ser på kvinnor inom försvarsmakten. Det visar även hur 

attityden en gång har sett ut, med tanke på språket i den gamla lumparsången. Citatet är utan 

tvekan förnedrande och talar för ett kvinnofientligt synsätt där man har gjort narr av kvinnor i 

ett humoristiskt syfte.   

 

”Jag förmodar att ni känner till den gamla lumparsången ”alkohol och kvinnohål, det enda hål jag tål?” 

(https://cornucopia.cornubot.se/2017/03/sprak-ar-makt.html Hämtat: 10/11 - 2018)  

 

Dubbelbestraffning porträtteras bland annat i formen som redovisas nedanför där det inte 

spelar någon roll hur kvinnor väljer att göra det upplevs negativt oavsett. I detta fallet är det 

för få kvinnor som framträder i debatten då man är helt enkelt inte nöjd med att det faktiskt 

finns kvinnor som vågar stå upp. Det spelar med andra ord ingen roll, kvinnors agerade 

oavsett blir framställt som negativt.     

 

“Anmärkningsvärt är att det är oerhört få kvinnor som framträder i debatten trots att vi nu har en Könsneutral 

vilande pliktlag” (https://cynismer.blogspot.com/2015/07/gastinlagg-en-medborgerlig-skyldighet.html#links 

Hämtat: 8/11 - 2018)  

 

https://cornucopia.cornubot.se/2016/09/fredagsmys-i-fablernas-land.html
https://cornucopia.cornubot.se/2017/03/sprak-ar-makt.html
https://cynismer.blogspot.com/2015/07/gastinlagg-en-medborgerlig-skyldighet.html#links
https://cynismer.blogspot.com/2015/07/gastinlagg-en-medborgerlig-skyldighet.html#links
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Det manliga värdet ses som högre än en kvinnas och i citatet under visar skribenten tydligt att 

kvinnor inte behövs inom försvarsmakten, då det kvinnliga inte har någon roll att spela i 

denna maskulina värld.    

 

”Kvinnor-vad ska vi med dem till?” (http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-

ii.html#links Hämtat: 8/11 - 2018)(Mänsvärde) 

 

Att det manliga värdet är högre värderat än det kvinnliga värdet kan bero på den hierarkiska 

struktur som existerar, där män majoritetsmässigt befinner sig på högre poster än kvinnor 

(Försvarsmakten 2017). Denna hierarki är som Connell och Messersscmidt (2005) menar inte 

är statisk där personer har möjligheten att byta poster, klättra upp och även falla ner inom den 

hierarkin som existerar. Denna hierarkin upplevs samtidigt som väldigt orättvis då kvinnor 

inte behöver gå en likadan väg som en man eftersom det dels är lägre antagningskrav och att 

försvarsmakten upplevs som icke jämställd men har som mål att bli jämställd. Detta resulterar 

i att män är rädda för konkurrens av kvinnor då de tror att försvarsmakten kommer att 

favorisera kvinnan för att få det att framstå som mer jämställt högre upp i hierarkin. Citatet 

nedanstående menar att försvarsmakten icke är jämställt med begränsade möjligheter men att 

den fortfarande är spännande och även riskfylld.  

 

”Försvarsmakten ses som en spännande men riskfylld ojämställd arbetsplats med starkt begränsade 

möjligheter.” (https://cynismer.blogspot.com/2011/02/varumarket-forsvarsmakten.html#links Hämtat: 10/11 - 

2018) 

 

Skribenten till kommande citat ger en bild av att det är männen som får lida när det kommer 

till att konkurrera som officerare trotts att majoriteten av försvarsmaktens officerare är män. 

Anledningen till att männen är rädda för att få konkurrens av en duktig kvinnliga kollega kan 

komma att bero på att den kvinnliga officeraren har mer att bevisa än en vad en manlig 

officerare har. Då vägen upp i hierarkin som tidigare nämnt ser annorlunda ut beroende på 

vilket kön personen i fråga har och detta resulterar i ytterligare motstånd gentemot kvinnor. 

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
https://cynismer.blogspot.com/2011/02/varumarket-forsvarsmakten.html#links
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“Huvuddelen av Försvarsmaktens manliga officerare är livrädda för att få konkurrens av duktiga kvinnliga 

kollegor. FM värld är kvinnofientlig.” (http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-

landslaget-ii.html#links Hämtat: 8/11 - 2018) 

 

Kommande citat menar att försvarsmakten kvoterar enbart in kvinnor till de finare arbetena 

för att bli jämställd. Då de mer krävande positionerna inom försvarsmakten glöms bort och 

kvoteringen sker bara högre upp inom organisationen. Att hävda en sak som denna gör att det 

blir ytterligare motstånd gentemot kvinnor eftersom vägen till de finare jobben är enklare att 

gå för en kvinna än för en man. 

 

”Kvinnor kvoteras bara till ”fina jobb”, kvotering till armerare saknas konstigt nog” 

(https://cornucopia.cornubot.se/2016/09/fredagsmys-i-fablernas-land.html Hämtat: 8/11 - 2018) 

 

Det manliga värdet inom försvarsmakten må vara högre än det kvinnliga, antagligen för att 

det är en maskulin värld där illusionen om den klassiska soldaten fortfarande existerar hos 

många. Det som verkar glömmas bort är att krigföringen idag inte ser ut på samma sätt som 

för 100 år sedan. Vi lever i en tid där mycket har datoriserats, moderniserats och framför allt 

utvecklats. Men ändå står försvarsmakten på många plan kvar och trampar, där synen på 

genusfrågor och kvinnor lever kvar i det förflutna. Detta framgår extra tydligt när motståndet 

som drivs samt framförs på ett aggressivt och i viss mån hatiskt sätt, där kvinnor blir 

demoniserade och uppmålade som en fiende vars mål är att anpassa försvarsmakten så den 

bäst ska passa kvinnorna. Kommande citat visar klart och tydligt hur synen på kvinnor ser ut 

från vissa män då denna skribent menar att den Svenska kvinnan inte fyller någon funktion i 

varken samhälle eller försvarsmakt.  

 

”Jag tycker vi säljer våra svenska kvinnor för kameler, samhället skulle bli vettigare då. J Vad fyller de moderna 

kvinnorna för roll? De skapar ingen nytta utan bara massa utgifter och krångel och inte kan de laga mat eller ta 

hand om ett hushåll. Nej jag förstår de som tar hit kvinnor ifrån andra kulturer.” 

(https://cornucopia.cornubot.se/2012/01/antligen-nagot-positivt-om-forsvaret.html Hämtat: 8/11 - 2018) 

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/02/det-kvoterade-landslaget-ii.html#links
https://cornucopia.cornubot.se/2016/09/fredagsmys-i-fablernas-land.html
https://cornucopia.cornubot.se/2012/01/antligen-nagot-positivt-om-forsvaret.html
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Nedanstående citat visar varför somliga män i detta fallet har problem med feminismen då 

denna skribent inte tycker om att kvinnor håller ihop, varken som individer eller där nere. En 

ordlek där hålla ihop och hålla isär används för att spegla en kvinnas ben då skribenten hellre 

ser att kvinnor särar på sina ben än att de håller ihop dem.  

”Jo det är väl lite det där med att hålla tätt som jag har emot feminismen. Dom tjatar alltid om att kvinnor ska 

hålla ihop. Jag ser ju såklart hellre att de håller isär.” (https://cornucopia.cornubot.se/2017/03/sprak-ar-

makt.html (Hämtat: 10/11 - 2018) 

 

Det som nästa citat visar är att vissa män inte är rädda för att framhäva vad de anser är viktigt 

att skjuta i krig. Det poängteras att det är viktigt att hälften av offren är kvinnor enligt 

skribenten vilket är alarmerande för att det visar på vilken attityd som existerar hos somliga 

inom försvarsmakten. Motståndet yttrar sig på olika sätt och detta sätt är det sättet som blir 

tydligast där män frispråkigt talar om vad det tycker om kvinnor inom försvarsmakten och 

även samhället som citatet ovan visar. 

 

”Sånt här skojar man inte om, det är viktigt att minst 50% av de man dödar är kvinnor.” 

(https://cornucopia.cornubot.se/2016/09/fredagsmys-i-fablernas-land.html Hämtat: 8/11 – 2018) 

 

Anledningen till att motståndet tar olika skepnader beror mycket på att det som sker inom 

försvarsmakten idag får kvinnor utför. Men i själva verket är det försvarsmakten själv som 

bestämmer sig och genomför förändringar många gånger utan att ens kvinnor har bett om det, 

det är försvarsmakten som tar beslut om att fysiska krav ska sänkas till exempel. Pettersson, 

Persson och Berggren (2008) talar om en förändring när det kommer till genusrelationer inom 

försvarsmakten, där det sker förhandlingar. Men det sorgliga med denna sanning är att 

kvinnor inte verkar få vara en del av förhandlingarna angående förändringarna. Män med hög 

rang och status tror sig veta vad en kvinnlig soldat klarar av och framförallt inte klara av. Det 

är vissa inom försvarsmakten som ställer en väldigt ögonöppnande fråga som det kommande 

citatet kommer att visa. En fråga som förhoppningsvis får människor att stanna upp och 

reflektera över den nuvarande situationen inom försvarsmakten.  

https://cornucopia.cornubot.se/2017/03/sprak-ar-makt.html
https://cornucopia.cornubot.se/2017/03/sprak-ar-makt.html
https://cornucopia.cornubot.se/2016/09/fredagsmys-i-fablernas-land.html
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“Vilken propagandaapparat! Vi som jobbar inom FM vet vilken oerhörd frustration som finns ute i 

organisationen. Folk mår dåligt, allmän otrivsel och ingen tilltro till varken medel eller mål. Skulle du kunna 

rekommendera din son eller dotter till en framtid i FM? Fundera på det.” 

(https://cynismer.blogspot.com/2011/02/varumarket-forsvarsmakten.html#links Hämtat: 8/11 – 2018) 

 

De utvalda delarna i analysen har varit genomgående och återkommande i både inlägg och 

kommentarer på bloggarna. Det framgår tydligt att motstånd existerar mot kvinnor och att 

detta motstånd yttrar sig på olika sätt och återfinns i olika dimensioner inom försvarsmakten 

och även utanför försvarsmakten. Det motstånd som återfinns utanför försvarsmakten är från 

personer som antyder att det som händer inom försvarsmakten är kvinnors fel, att det är 

kvinnor som är orsaken till försvarsmaktens inriktningar i genus- och jämställdhetsfrågor. 

Den attityd som råder mot kvinnor är överlag oerhört negativ som ovanstående avsnitt visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cynismer.blogspot.com/2011/02/varumarket-forsvarsmakten.html#links
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer slutsatser att redogöras ifrån analys och resultat avsnittet, 

frågeställningarna kommer att besvaras och jag kommer ge mina egna tankar över studiens 

resultat och val av metod.  De frågeställningar som besvarats är följande:  

- I vilka olika former existerar ett eventuellt motstånd mot kvinnor inom 

försvarsmakten? 

- Hur pratas det på bloggar som har en koppling till försvaret om kvinnor inom 

försvarsmakten när man är skyddad av anonymitet?  

- Hur ser attityder ut gentemot kvinnor inom försvarsmakten? 

Denna studie visar att det motstånd som riktas mot kvinnor existerar i olika former och 

porträtteras upp på många olika sätt, allt ifrån att vara direkt hatisk till att visa missnöje via till 

exempel exkludering. Anonymiteten spelar en stor roll för hur man väljer att prata om kvinnor 

inom försvarsmakten, skribenter som har valt att vara anonyma tenderar till att använda 

hårdare ord och uttrycka sig mer aggressivt. Den attityden som existerar gentemot kvinnor på 

dessa bloggar är mer negativ än positiv men det finns undantag, dock är det väldigt få kom det 

att visa sig. 

Det som framgår av analys och resultat avsnittet är att försvarsmaktens sätt att hantera 

genusfrågor och försök till att rekrytera kvinnor ses som desperata och upplevs ogenomtänkta, 

vilket resulterar i att motståndet mot kvinnor ökar då det är kvinnor som blir lidande av detta. 

Tillvägagångssättet försvarsmakten har för att öka jämställdheten samt de sätt som används 

för att få in mer kvinnor i organisationen, föder ett motstånd mot kvinnor och i viss grad mot 

försvarsmakten själva. Motståndet mot försvarsmakten uppstår på grund av missnöjet som blir 

när detta tillvägagångsätt tillämpas. Det upplevs av framför allt män att det är kvinnor som 

vill förändra strukturer och kulturer inom försvarsmakten fast det i självaverket är 

försvarsmakten själva som står för dessa förändringar. Det finns ett kraftigt motstånd mot 

kvinnor i denna världen och det är som tidigare nämnt är väldigt alarmerande är att 

motståndet yttrar sig så många olika sätt och riktas nästan enbart mot kvinnor. Män vill att 

strukturer, normer och kulturen ska förbli oförändrade medan försvarsmakten vill ändra på 

detta och det är kvinnor som får ut för att försvarsmakten på eget bevåg genomför dessa 

förändringar. 
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6.1 Egna reflektioner av resultat och metod 

De reflektioner som uppstod hos mig efter att jag har genomfört denna studie är bland annat 

att det är sorligt att det ser ut som det gör inom försvarsmakten. Att relationen mellan män 

och kvinnor inom denna organisation står i konflikt på grund av att förändringar håller på att 

ske. Det är svårt att säga om det har blivit en bättre eller sämre miljö för kvinnor då det känns 

som att desto mer försvarsmakten gör för att främja jämställdhet desto mer motstånd möter 

kvinnorna. Det har även blivit tydligt att många av skribenterna väljer att vara anonyma för att 

de förmodligen inte har modet att skriva som de gör om deras identitet hade visats. Detta var 

positivt för studien men i det stora hela upplever jag det negativt och som ett problem med 

tanke på de språk som används många gånger när man pratar om kvinnor. 

 

Det fanns många fördelar med denna metoden men det fanns även nackdelar då det vissa 

gånger var svårt att avgöra om speciellt kommentarer till inläggen var seriösa eller 

sarkastiska. Detta krävde en övervägning där jag fick ta hela inlägget och en rad närliggande 

kommentarer i beaktning för att bli så säker som möjligt. Jag är dock osäker på om en annan 

metod hade kunnat valts med tanke att den data som återfinns i studien är hämtad från bloggar 

på internet. Då många är anonyma hade det inte gått att göra intervjuer eller skicka ut enkäter 

i och med att identiteten på många skribenter är okända. Det som hade kunnat gå att göra om 

tiden hade funnits var att ta kontakt med respektive bloggare och be denne publicera 

information om att en studie av detta slag håller på att genomföras och på så vis kanske fånga 

in mer personers åsikter. Detta hade dock varit mer tidkrävande eftersom det förmodligen 

hade kommenterats mer vilket hade lett till mer data som skulle behöva analyseras. I 

efterhand hade jag förmodligen gjort mycket annorlunda som till exempel när det kommer till 

hur jag analyserade all data. Att sortera in data i olika kategorier var hjälpsamt men i 

efterhand blev det komplicerat då kategorierna inte redovisades i studien utan bara var till 

hjälp under kodningen.   

Detta ämne är något som det borde forskas mer om så att det finns möjligheter till förändring. 

Män och kvinnor ska ha samma möjligheter och det biologiska är inte något som ska styra 

över detta. Det ska vara lika villkor med samma förutsättningar för alla inom alla 

yrkeskategorier och inte bara inom försvarsmakten. Forskningen en bra början på förändring 

då forskning har möjligheten att identifiera problem och möjligheten att sedan hitta en lösning 
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på problemet. Första steget är dock att förstå och inse att ett problem existerar. Speciellt 

tycker jag forskning om hur det pratas om och skrivs om kvinnor på internet borde föras i 

större utsträckning än vad det gör. Detta för att den större delen av det sociala livet idag 

befinner sig på internet. Jag tror att det skrivs negativt om kvinnor i flera yrken och inte bara 

inom försvarsmakten och genom att göra en textanalys av detta slag går det att titta på hur det 

skrivs om dem och även kanske varför. Det som skrivs på internet verkar tillämpas av många 

och individer får kanske i många fall sina förutfattade meningar bekräftade via internet. Hade 

jag fått möjlighet till att genomföra en till studie hade frågeställningar som:  

- Vad kan man göra för att ändra på mäns attityder gentemot kvinnor i mansdominerade 

yrken? 

- Finns det möjlighet att ändra på diskurser om kvinnor inom mansdominerade yrken 

utan att få kvinnor drabbade? 

- Beror motstånd mot kvinnor inom mansdominerade yrken på männen eller på 

organisationen i fråga? 
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