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SAMMANFATTNING 

 

Den här uppsatsen undersöker hur svenska soldater upplever att kvinnliga soldater i 

en fredsbevarande insats påverkar den fredsbevarande insatsen. Syftet med 

uppsatsen är att ta reda på hur både kvinnliga och manliga svenska soldater som har 

tjänstgjort vid en fredsbevarande insats upplever att de kvinnliga soldaterna 

påverkade just den fredsbevarande insatsen. För att undersöka hur dessa soldater 

upplever att kvinnliga soldater påverkar har en kvalitativ studie gjorts. Det empiriska 

materialet består delvis av dokument angående hur svenska Försvarsmakten arbetar 

med jämställdhet och jämlikhet, majoriteten av den data som har insamlats består av 

intervjuer med soldater som har medverkat i en fredsbevarande insats åt 

Försvarsmaktens vägnar.  

Resultaten av den studien har visat på att de svenska soldaterna upplever att 

kvinnliga soldater medför många positiva möjligheter och bör vara en naturlig del av 

en fredsbevarande insats. De svenska soldaterna upplever också att kvinnliga soldater 

medför många positiva möjligheter och inga märkbara nackdelar och bör därför vara 

en naturlig del av en fredsbevarande insats. 
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1. Inledning 

Vid millenniumskiftet 2000 så tog FN:s säkerhetsråd ett beslut som i stor utsträckning 

påverkar hur FN arbetar kring fredsprocesser. Detta beslut som kallades resolution 1325, har 

som mål att få flera kvinnor involverade i de olika fredsprocesserna som pågår runtom i 

världen. Detta innebär också att flera kvinnor ska vara involverade i de fredsbevarande 

insatserna som sker runtom i världen. Detta leder då till att flera kvinnliga soldater blir 

involverade i de fredsbevarande insatserna. Ett av antagandena som motivera resolution 

1325 är att de traditionella maskulina kvalitéerna så som mod och ambition, skulle blandas 

med traditionella feminina kvalitéer så som empati och tålamod för att bättre hantera de 

nya uppgifter som soldater får då de inte längre är aktörer i krig utan i en fredsbevarande 

insats. (Heinecken, 2015, s228) 

 

Denna blandning av feminina kvalitéer och maskulina kvalitéer är inte så lätt som att FN:s 

säkerhetsråd tar ett beslut och sedan löser det sig. Det har i flera studier (Heinecken 2015, 

Sion) visat sig att det inte har fungerat. De kvinnor som kommer in i den oftast redan 

maskulina kulturen, som en armé har, får sällan möjligheten att agera feminint. Utan måste 

anpassa sig till gruppen, och visa den maskulinitet det innebär. Detta gör att kvinnliga 

soldaters påverkan som kvinnor ifrågasätts. 

 

Även om resolutionen inte hade den effekten på att blanda de traditionellt manliga med det 

kvinnliga som Heinecken (2015) säger att den hade till syfte att göra, så har den dock haft en 

typ av påverkan. Svenska Försvarsmakten började omsätta resolution 1325 redan 2006 som 

en nationell handlingsplan. Där är ett av målen att en betydligt större andel kvinnor ska delta 

i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser och att insatser genomförs med ett 

genusperspektiv för att öka effektiviteten.   

 

Svenska soldater kommer från ett land som ligger bland topp tre länderna när det kommer 

till gender inequality index (UNDP, 2018) och där det som är traditionellt manligt eller 

kvinnligt diskuteras i hög grad. Denna diskussionen av traditionella normer genomsyrar 

också svenska Försvarsmakten och deras arbete. Men spelar detta arbete någon roll? Här 
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finns det ett intresse att ta reda på hur detta arbete sker och vilket mål det har.  Samtidigt 

som man undersöker hur de svenska soldaterna som ska följa dessa planer och blir direkt 

påverkade av planerna blir påverkade och upplever det. Frågan är om de cirka 13% kvinnliga 

anställda soldater och officerare (Försvarsmakten, 2019) har någon påverkan på de 

internationella insatserna?  

 

1.1.  Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet för denna studie är att ta reda på hur de svenska soldaterna som har tjänstgjort 

i en fredsbevarande insats upplever att kvinnliga soldater påverkar det arbete de utför i en 

fredsbevarande insats.  Målet är att hjälpa till att fylla ut den redan extensiva forskningen 

som finns på fältet gällande kvinnor i fredsbevarande insatser genom att välja ett land som 

både har relativt bra jämställdhet i landet och har en arme som jobbar mycket med dessa 

frågor. 

 

Forskningsfrågorna 

1. Hur arbetar svenska Försvarsmakten med att inkludera kvinnliga soldater och med 

genusfrågor vid fredsbevarande insats? 

2. Hur upplever svenska soldater att kvinnliga soldater påverkar de fredsinsatser som 

kvinnliga soldater medverkar i? 

 

1.2. Avgränsning 

På grund av uppsatsens begränsade omfattning och tid så kommer avgränsningen till att 

enbart handla om de svenska soldaternas upplevelser, när de väl är på uppdraget och inte i 

själva upptakten, eller i efterarbetet när de har kommit hem. Den är också avgränsad till att 

enbart handla om svenska soldater och officerare och inte civilanställd vid fredsbevarande 

insats. 
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 Teoretiskt ramverk 

Denna del av uppsatsen är indelad i tre avsnitt, det första avsnittet innehåller tidigare 

forskning. Detta ämnar ge en bild av hur forskningsfältet ser ut i dagsläget och ge en bild på 

hur synen på kvinnors deltagande i fredsbevarande insatser är bland soldater och officerare i 

andra delar av världen. I det andra delen så presenteras och förklaras närvaropolitiks-teori 

som ska användas för denna uppsats. I den sista delen så ska teorin operationaliseras, där 

förklaras hur teorin har varit med och format analysen. 

 

2.1. Tidigare forskning 

Fredsbevarande insatser är som nämnts tidigare en relativt ny aspekt som arméer har i sina 

arbetsuppgifter, en annan relativt ny sak är att kvinnor i större utsträckning får ta plats som 

krigande soldater i arméer. Det finns mycket forskning som hanterar kvinnliga soldater och 

de könsnormer som finns inom arméer. En stor del av den tidigare forskningen hanteras på 

ungefär samma sätt som denna uppsats ska göra, alltså med intervjuer av soldater om hur 

könsnormer och maskulinitet och femininitet upplevs. (Heinecken 2015, Sion 2008, Levin 

2011) 

 

I en studie av Levin som undersöker israeliska unga kvinnors upplevelser i den israeliska 

armen har det kommit fram att de flesta av de unga kvinnorna upplever armén som ett 

mestadels maskulint utrymme. Att de under sin tid i israeliska armén uppfattades mestadels 

som en sexualiserad varelse/person. De upplevde att den israeliska armen var en plats för 

könsstereotyper att gro, där män blev belönade för mod och aggression och där kvinnor blev 

belönade för att vara vackra och tillmötesgående. Detta menar Levin (2011) ledde till att 

kvinnorna i armen fick två vägar för att klättra i hierarkin, genom att kvinnorna kan vara 

maskulina/starka och därigenom lyckas som soldater eller så kan de fokusera mera på sin 

femininitet, genom denna få icke stridspositioner eller få en relation med en manlig soldat 

och genom detta få liknande status som den manliga soldaten. 

 

I Heinecken (2015) ifrågasätter Heinecken de antaganden som FN har i sin resolution 1325 

och ställer sig frågan om kvinnliga soldater verkligen påverkar fredsinsatsen som kvinnor, 

genom att titta på Sydafrikanska soldater. Studien visade på att kvinnliga soldater ansågs 
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vara mindre aggressiva och därav ofta ha en lugnande effekt på situationer. Dock så visade 

det sig också att det fanns en annan syn, där många kvinnliga fredsbevarare kände en 

förväntan på att de ska uppföra sig mera aggressivt, så som männen för att uppföra sig mera 

som en soldat så rebellerna inte ser en som svag. Vid Interaktioner med den lokala 

befolkningen så visade det sig att det var en stark konsensus om att kvinnliga fredsbevarare 

spelade en viktig roll. Speciellt när det kommer till att interagera med de lokala kvinnorna 

och barnen, då de enbart tog kontakt med kvinnliga fredsbevarare. Det finns också tillfällen 

då de kvinnliga soldaterna möte motstånd med lokal befolkningen just för att de är kvinnor 

och vissa män i vissa regionen ej ville erkänna kvinnor som soldater och därav saknade 

respekt för dem.  

 

Sammanfattningsvis så visar den tidigare forskningen på att kvinnliga soldater ofta känner 

att de behöver agera på ett annat sätt än männen för att få samma respekt. Kvinnorna har 

också en lugnande effekt på situationer och en annan effekt på lokalbefolkningen än vad 

manliga soldater har. 

 

2.2. Närvaropolitik 

En teori som väntas kunna hjälpa till att förklara fenomenet med kvinnor i fredsbevarande 

insats är Anne Phillips (1995) teori om närvaropolitik, eller The Politics of Presence. Tanken 

bakom närvaropolitiken kommer från att en grupp som är definierad av deras kön eller 

etnicitet ofta känner sig åsidosatt. Dessa grupper kräver en närvaro och en jämlik 

representation inom politiken, de kräver detta då det ser sig själv som att ha blivit 

marginaliserad, ignorerad och exkluderad. (Phillips, 1995) Teorin har i sin grundtanke att 

kvinnliga politiker är bäst lämpade för att representera kvinnors intressen. Teorin pekar på 

att de vardagliga livserfarenheterna har så pass stor effekt att den formar de politiska 

synsätten och beteenden. Detta innebär att kvinnliga politiker bättre kan representera 

kvinnor då de, i större utsträckning än manliga politiker, delar samma livserfarenheter. 

(Wängnerud, 2012) Grundtanken i närvaropolitik är att personer i minoriteter behöver vara 

representerade inom politiken eller den organisation där de är minoritet.  
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Två principer som är en god grund för närvaropolitik är populär kontroll och politisk 

jämlikhet, med den förstnämnda av dessa menas att de som utövar kontrollen måste ha fått 

den kontrollen och även ha folkets stöd och inte enbart tagit den, med politisk jämlikhet 

menas möjligheterna att alla ska få sin röst hörd, i en demokrati innebär detta allmän 

rösträtt. Med detta kan det sägas att kontroll enbart är en önskan så länge folket inte är där 

och att jämlikhet är omöjligt att uppnå så länge en av grupperna har ett större övertag än 

andra. (Phillips, 1995, ss. 28-30) Medan de två principerna av populär kontroll och politisk 

jämlikhet är delaktiga i att sätta ramen kring närvaropolitiken. Ligger kärnan i teorin i en 

mera historisk specifik analys av den existerande strukturen för uteslutning och 

arrangemangen för representation. (Phillips, 1995, s. 31) 

 

När det kommer till deltagandet som aspekt så upptäcktes det att det är en konstant 

vridning av deltagandet till olika grupper, där vissa grupper har ett mera aktivt deltagande, 

och vissa har ett mindre aktivt deltagande inom den politiska sfären. Risken med detta är att 

den gruppen som är mest aktivt inte nödvändigvist är representativa för helheten men att 

det finns en chans att det är den aktiva gruppen som hörs mest. Detta kan leda till att 

”eliten” lyssnar på den aktiva gruppen, då de upplever att det är den mest representativa 

åsikten, då det är den de hör mest. Detta har fött en uppfattning av att en jämlikhet är 

lättare att nå om alla grupper är lika aktivt deltagande i politiken. (Phillips, 1995, ss. 32-33) 

Detta ger skäl till att ifrågasätta situationer där det är en grupp som inte är lika aktiv i 

beslutsfattandet ofta undermineras av den gruppen som tillåts eller rent allmänt är mest 

aktiv. Om alla är lika aktiva så skulle det kunna föda jämlikhet, samma uppfattning har inte 

fått fotfäste när det gäller representation. Detta har sin grund i att det inte finns en 

möjlighet för alla personer att representera på samma sätt, som det finns en möjlighet för 

alla personer att aktivt delta i den politiska sfären. 

 

2.3. Teorin för denna uppsats. 

För att analysera studiens resultat kommer teorin om närvaropolitik användas. Utifrån 

Phillips resonemang om representation och möjligheter att påverka i de sammanhang med 

närvaro kommer det att kopplas till soldaternas upplevelser av kvinnor påverkan genom sin 

närvaro i fredsbevarande insatser. På grund av att det är en teori som är designad för 
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politiska val och demokratisk representation så behöver den blandas med andra tankar. Då 

tas inspiration från forskningen som tidigare har presenteras i studien och slås samman med 

tankarna om att det krävs representation för att där kunna förklara den data som har 

inhämtats och presenteras längre ner.  

Syftet med att ha teorin om närvaropolitik vid hjälp av analysen av den data som har samlats 

in är att det ska ge en bättre bild på hur minoriteter, kvinnor i det här fallet, är med att 

påverka genom att vara representerade och bara finnas med i verksamheten. Den tidigare 

forskningen ska hjälpa till att ge en bättre förståelse av hur maskulinitet och femininitet och 

den kultur som ofta finns inom militärer runt om i världen. 

 

 

 Metod 

Detta avsnitt har till syfte att redogöra för de val av metod och insamling av materialet som 

har gjorts, samt en källkritisk diskussion. Här beskrivs också hur analysen har genomförts, 

kopplat till det teoretiska ramverket som presenterades i tidigare avsnitt. 

 

3.1. Empirisk studie 

Då studien här handlar mestadels om att försöka förstå hur soldater upplever en aspekt av 

fredsbevarande instanser så är en kvalitativ studie att föredra över en kvantitativ. (Trost, 

2010, s. 32)  

 

3.2. Intervjuer. 

Den mest använda metoden när det kommer till insamling av data för en kvalitativ studie är 

intervjuer. (Creswell, 2006). En intervjustudie är lämplig att använda vid den fråga som ställs 

i studien, då det handlar om att personer ska få beskriva sina egna erfarenheter ur ett eget 

perspektiv på hur de upplever att möjlighet finns att påverka. (Kvale S. B., 2009, s. 116) En av 

de fördelar som finns vid användande av intervjuer för att samla in data som ligger till grund 

för empirin, är att det är en metod som är lämplig för insamling av data om människors 

upplevelser. Det ger även en möjlighet att få en djupare förståelse för respondenternas 

beteenden och tankar i ämnet. (Eriksson-Zetterquist, 2015) 
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I denna studie så kommer en semi-strukturerad typ av intervju att hållas, detta påverkar hur 

intervjuguiden utformas då den enbart kommer att innehålla ämnena och förslag till frågor 

som bör beröras. (Kvalle, 2007, s. 57) Den semi strukturerade intervjun kommer ha öppna 

frågor och kommer skapa något som kallas ”rich talk” som är informellt och fritt flytande till 

syfte att den intervjuade personen får använda sina egna ord och uttryck. (Magnusson, 

2015, s. 47) 

 

3.2.1. Valet av intervju typ 

När det kommer till hur valet av intervjutyp ska väljas så hade en ”face to face” intervju varit 

det bästa då det hade gett den mest övergripande bilden på hur de intervjuade agerar 

utöver de ord de säger. (Iacono, 2016) Då studiens syfte kräver att de intervjuade har varit 

med i en fredsbevarande insats å Sveriges vägnar så är alla inte samlade på samma plats 

vilket försvårar ett tillvägagångsätt där intervjuerna sker i person. Då intervjun ska ge 

möjlighet till de intervjuade att diskutera sina tankar så stod valet mellan telefonintervju 

eller att använda en VOIP metod. En telefonintervju skulle innebära en avsaknad av icke 

verbala signaler och en större svårighet att skapa en relation med de intervjuade objekten. 

(Novick, 2008)   Med VOIP (Voice over IP) metoder så finns möjligheten till videosamtal, 

detta ger en möjlighet att se ansiktsuttryck vilket visar mycket av de icke verbala signaler 

som missas vid en telefonintervju (Iacono, 2016). Detta leder till att en VOIP metod kommer 

att kunna väljas för denna studie. Detta kommer ge tillgång till både verbala och icke verbala 

signaler och därav ge en autenticitet som kan jämföra sig med ”face to face” intervjuer. 

(Janghorban, 2014) Dock så ligger stort fokus på att respondenten ska känna sig bekväm vid 

intervjun, därför kommer även telefonintervju erbjudas för de som inte vill vara med i bild. 

Telefonintervjun kan göra att respondenten känner sig mera bekväm när det kommer till att 

svara på känsliga frågor då de kan känna sig lugnare då intervjuaren inte finns närvarande på 

bild. (Bryman, 2012) Två av respondenterna valde att ha sin intervju över telefon medan två 

valde att ha det över Skype med video tillgänglig. 

 

3.2.2. Urval. 

Ett bekvämlighets- eller tillfällighetsurval har använts för att få tag på respondenter som 

passar in i profilen som söktes. Som namnet pekar på så innebär det att personer som för 
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tillfället finns tillgängliga att intervjua har valts ut. (Bryman, 2018) Det innebär att de 

respondenter som presenteras nedan har kontaktats via privata kontakter på olika håll för 

att undersöka intresse av deltagande. Detta sagt så finns det ingen tidigare personlig kontakt 

mellan intervjuaren och respondenterna. De personer som har intervjuats har varit tvungna 

att uppfylla två rekvisit. Den första att de har varit soldat eller officer inom den svenska 

armen, den andra rekvisiten är att de har åkt på en fredsbevarande insats någon gång efter 

2006. Detta urvalet har till ändamål att nå den populationen som har gjort utlandstjänst i en 

fredsbevarande insats i svenska Försvarsmaktens regi och valts för att kunna svara på de 

frågor som är relevanta för studien. Nedan i tabell 1 så presenteras respondenterna, de har 

fått andra namn för att behålla sin identitet hemlig och på önskan av respondenterna som 

tjänstgjort i Afghanistan så har exakt år ej skrivits ut. Ingen av respondenterna har tjänstgjort 

på samma insats under samma tid så det är fyra olika insatser som de berättar om sina 

upplevelser från. 

 

Namn, kön, ålder Insatsland Tidpunkt för insats Typ av tjänst 

”Erik” Man, 30-års 

åldern 

Kosovo 2013 Soldat, Militärpolis 

”Sara” Kvinna, 30-års 

ålder 

Kosovo 2011–2012 Specialistofficer, 

Militärpolis 

”Julia” Kvinna, 30-års 

åldern 

Afghanistan Tidigt 2010-talet Soldat 

”Max” Man, yngre 40-

år ålder 

Afghanistan Tidigt 2010-talet Soldat 

 

 

3.2.3. Skapandet av intervjuguide 

En intervjuguide behövdes då en semi strukturerad intervju har utförts. Den har utformats 

innan intervjuerna börjar och har många syften. Ett av det viktigaste syftet är den minnes 

guiden den är för intervjuaren, då guiden hjälpte till så att alla de relevanta ämnena 

diskuterades. (Magnusson, 2015, s. 46) Guidens andra syfte var att hjälpa till att forma 

samtalet och hjälpa till att förutspå eventuella problem, så som misstolkning av frågor.  Med 

intervjuguiden så flöt samtalet från ett ämne till ett annat, även om det finns en ordning i 
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intervjuguiden som bör följas så har det bortgåtts från för att hålla flödet i samtalet igång. 

(Magnusson, 2015, s. 47) Intervjuguiden finns som bilaga 1. 

 

3.2.4. Inspelning av intervjun 

De olika metoderna som finns för att spela in intervjuer är ett flertal, bland annat så finns 

det ljudinspelning, videoinspelning, anteckningar och minnet från intervjuaren. (Kvalle, 2007, 

ss. 93-94) För de intervjuerna som har gjorts inom ramen för den här undersökningen så var 

det ljudinspelningar och minnet från intervjuaren som primärt användes. Detta leder till att 

intervjuaren kunde ha sitt fokus på själva intervjun medan orden, tonläget och pauser var 

inspelade. Intervjuaren kunde på så sätt gå tillbaka gå tillbaka för analysering. Vid intervjun 

var det viktigt att eliminera bakgrundsljud och se till att både intervjuaren och den 

intervjuade hördes tydligt och klart för att undvika problem vid transkriberingen. (Kvalle, 

2007, s. 93) 

 

3.2.5. Transkribering 

När intervjuerna var klara så gjordes en transkribering från muntligt tal till ett skriftligt 

tal/struktur. Detta behövde göras för att få ner samtalet till en form som var mer hanterbart 

vid en djupare analys och kan i sig ses som en tidig variant av analys. (Kvalle, 2007, s. 94) 

Transkriberingen kan göras på flera olika sätt och av olika personer baserad på hur studien 

ser ut och vilka resurser som finns tillgängliga.  I den här studien transkriberade jag själv som 

intervjuare och författare, detta medförde vissa fördelar då intervjusituationen finns kvar i 

minnet och en första analys gjordes redan vid transkriberingen. (Kvalle, 2007, s. 95)  

Transkriberingen från talspråk till skrivet språk har sina problem men dessa löses genom en 

tydlighet i hur transkriberingen har gått till. Vilket i den här studien kommer göras med en 

teknik där små utfyllnadsord och ”läten” som påvisar på en känsla tas med medan pauser ej 

kommer med i själva transkriberingen. 

 

3.2.6. Etiska förhållningssätt 

Etiska överväganden har gjorts för denna studien. Det fyra kraven som Bryman (2018 s171-

172) nämner, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, är alla uppfyllda. Ett av dessa krav, samtyckeskravet, är väldigt viktigt då det 
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handlar om att få samtycke från dem som blir intervjuade. Här är det viktigt att inte enbart 

få samtycke utan Peter Öberg (2015 s62) menar på att samtycket ska ges efter att 

respondenten har fått information om vad syftet med studien är, även av vikt att 

respondenten vet att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att vägra svara på en fråga. 

Informationskravet kräver att respondenterna skall vara informerad om studiens struktur 

och dess syfte. Konfidentialitetskravet syftar på de överenskommelser som respondenten 

ingår i, om vad som kan göras med den data som inhämtas vid intervjun. (Kvale S. B., 2014) I 

studien innebär detta att den privata data som framkommit som kan användas för att 

identifiera respondenterna inte kommer att publiceras. Det sista kravet som Bryman 

identifierar är nyttjandekravet vilket innebär att den data som är insamlad om de enskilda 

personerna enbart får användas för ändamålet för studien. 

 

3.3. Material och källkritik. 

Denna studie är till största del baserad på det materialet som insamlats från intervjuer av 

svenska soldater. Att diskutera källkritik när det kommer till intervjuer är irrelevant då 

svaren som respondenterna ger är subjektiva och är deras egen sanning. Men det är inte 

enbart intervjuerna som denna studie har baserats på utan även på de dokument som 

Försvarsmakten har när det gäller genusarbete vid fält som kallas ”handbok för genus” och 

Försvarsmaktens jämställdhetsdokument. Båda dessa är förstahandskällor och kommer 

direkt från Försvarsmakten. 

 

3.4. Analys 

När det kommer till att analysera de resultat som intervjun visar på kommer en 

analysprocess som Matthew Miles och Michael Huberman kom fram till vid namn 

”Qualitaive data analysis” att användas. Denna process kan delas in i tre steg som Lindgren 

(2014 s33) gör. 1.Reduktio av data (kodning) 2. Presentation av data (tematisering) 3. 

Slutsatser och verifiering (summering). 

 

Den första delen, dvs kodningen har till syfte att göra den data som införskaffats mera 

hanterbar och att hitta ett mönster. Här har en så kallad datadriven kodning använts, det 

innebär att koderna togs fram relativt fritt i samband med ett öppet sinne vid läsningen av 
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transkriberingen. Anledningen till att denna typ av kodning användes var för att ta vara på 

nyanserna som en intervju innebär och dess sätt att kunna identifiera oväntade mönster. 

(Lindgren, 2014, s. 50) När kodningen var klar tematiserades koderna så materialet blev 

mera förfinat till analysen. Efter detta så summerades allt vilket ledde till de slutsatser som 

presenteras senare i texten. I tabell 2 här nedan så vissas ett exempel på hur kodningen och 

tematiseringen har skett. 

 

Citat Kod Tematisering 

”Ne det vill jag faktiskt inte 

minnas, något sånt, Ne inget 

så här kan du göra för du är 

kvinna eller det här passar 

bättre en man” - Erik 

Jämställdhet  Avsaknad av olika behandling. 

 

 

 Empiri 

Nedan kommer den empirin som har inhämtats angående Försvarsmaktens jämlikhet och 

jämställdhet arbete att presenteras. Först presenteras Försvarsmaktens arbete för jämlikhet 

och jämställdhet, sedan presenteras mera specifikt arbetet kring 1325.  

 

4.1. Försvarsmakten jämställdhet arbete 

Jämställdhet är en viktig del av de demokratiska värderingar som utgår från de mänskliga 

rättigheterna om allas lika värde. En av Försvarsmaktens uppgifter är att försvara de 

mänskliga rättigheterna när de är hotad vid kris, krig eller konflikt. Då är det enligt 

Försvarsmakten också naturligt att jämställdhet och jämlikhet är något som Försvarsmakten 

ska arbeta med. Detta arbete görs för att Försvarsmakten ska kunna verka effektfullt. 

(Försvarsmakten, 2019) 

Alla som verkar i Försvarsmakten ska ha likvärdiga möjligheter och 

rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från 

diskriminering. - (Försvarsmakten, Försvarsmaktens jämställdhets- och 

jämlikhetsplan 2016-2019, s. 3) 
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Ovan är Försvarsmaktens grundsyn avseende jämställdhets- och jämlikhetsarbetet, detta 

innebär att Försvarsmakten vill använda sig av den befintliga kompetensen och värdesätter 

de olikheter som olika personer kan ha. (Försvarsmakten, Försvarsmaktens jämställdhets- 

och jämlikhetsplan 2016-2019)  

 

Svenska Försvarsmakten har diskuterat frågan om att införa kvinnor i sin organisation sedan 

1960, det var då utformat som att handla om kvinnliga rättigheter men i realiteten så var 

debatten aktuell då Försvarsmakten saknade tillräckligt med personal. Hade kvinnor blivit 

tillåtna hade de då kunnat tagit de icke stridspositioner som fanns så hade fler män varit 

tillgängliga för stridspositioner. (Persson, 2019) Mycket av det arbete som gjordes under 

1970 och 1980 talet hade sitt fokus på att radera bilden av att män och kvinnor var olika. 

Detta ändrades under slutet av 1990 när ett projekt som kom att kallas KREOL startade, där 

låg fokuset istället på skillnaderna som fanns och hur de båda könen kan komplettera 

varandra. Vid millenniumskiftet så hade arbetet ändrat karaktär till att problematisera den 

könsmaktsstruktur som finns. Samtidigt så började Försvarsmakten att ändra fokus från 

nationellt försvar till fredsbevarande insatser. Därav hade Försvarsmakten i sin reviderade 

plan för jämlikhet och jämställdhet 2006 ett fokus på kvinnors bidrag till det internationella 

genusarbetet. (Persson, 2019) 

 

Försvarsmakten hade som organisation endast 7 procent av yrkesofficerarna som var 

kvinnor 2017. Om utvecklingen sker i samma takt som mellan 2006 och 2017 så skulle det ta 

till år 2032 innan 10 procent av alla yrkesofficerare är kvinnor. Detta ska enligt Patrick 

Wallberg, som är stabschef på personalavdelningen, bero på den bilden av Försvarsmakten 

där framför allt män arbetar, det är en konsekvens av att värnplikten tidigare var riktad mot 

unga män och värnplikten var rekryteringsbasen till officersyrket. (Olsson J. , 2017) 

 

Detta problem med en relativ mansdominerad personalsammansättning tas upp i 

Försvarsmaktens plan för jämställdhet och jämlikhet. Där nämner Försvarsmakten att de ska 

sträva efter en bred rekrytering för att uppnå en mer heterogen personalsammansättning. 

Detta innebär också att andelen kvinnor som är chefer behöver ökas. För att detta ska 

genomföras så är det två huvudsakliga åtgärder som nämns.  Ett särskilt rekryteringsprojekt 
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som riktas mot att öka andel kvinnor och en handlingsplan för att öka andel kvinnor som är 

chefer, framtagen av Försvarsmaktens chefsutvecklingsenhet. Andra faktorer som diskuteras 

är att särskilda satsningar på ett mentorskap mot kvinnor på lägre nivåer inom den militära 

personalen har inrättats, även att kvinnor som söker tjänster kan prioriteras om 

motsvarande kompetens och meriter finns hos en manlig sökande. (Försvarsmakten, 

Försvarsmaktens jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016-2019) 

 

Förutom den jämställdhet och jämlikhets plan som nämns ovan så har Försvarsmakten också 

en ”handbok Gender” som är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete för att få en ökad 

jämställdhet. Handboken har också som syfte att inkorporera ett genusperspektiv inom 

Försvarsmaktens operationer och insatser. Detta hoppas leda till en ökad kvalité i all 

verksamhet både under väpnad konflikt och i fredstid och ha som konsekvens att bredda 

rekryteringsunderlaget.  Handboken ska enligt författaren av handboken ses som ett verktyg 

som ska stärka utvecklingen av Försvarsmakten som en attraktiv myndighet dit de med de 

bästa talangerna söker sig. Detta genom att visa att Försvarsmakten är en myndighet som 

både med ord och handling upprätthåller respekten för allas lika värde. (Försvarsmakten, 

2016) 

 

Försvarsmaktens säger att deras genusarbete är både ett verktyg och ett förhållningssätt 

vars syfte är att inte bara öka jämställdheten inom Försvarsmakten utan även ta hänsyn till 

hela civilbefolkningen i händelse av väpnad konflikt. Den målsättning som Försvarsmakten 

nämnt i sin genderhandbok vilar på fyra grundläggande principer (Försvarsmakten, 2016) 

 

• Den militära personalens uppträdande inger förtroende för Försvarsmaktens 

förmåga och vilja att skapa och upprätthålla säkerhet för kvinnor, män, flickor och 

pojkar 

• Kontinuerliga genderanalyser gör att Försvarsmaktens verksamhet levererar ett 

bättre resultat 

• Män och Kvinnor inom det egna förbandet har jämställda villkor och förutsättningar 

• Skyldighet att skydda civilbefolkningen, exempelvis genom att minimera risken för 

oavsiktlig skada, omfattar kvinnor, män, flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt 
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Detta innebär i praktiken att Försvarsmakten strävar i både beteende och attityd till att 

skapa förutsättningar, för både män och kvinnor att verka inom myndigheten på lika villkor. 

(Försvarsmakten, Försvarsmaktens jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016-2019) 

 

I slutet av genderhandboken ges några typscenarier som Försvarsmaktens anställda kan 

ställas inför i olika övningar eller skarpa insatser och sen ges förslag på hur det kan lösas. Ett 

av dessa är extra relevant för studien då den hanterar arbete i utlandstjänst. Det är scenario 

tre i den sista delen av handbok Gender, scenariot som kallas ”Vedpatruller”. 

Det målar upp en situation där ett förband är insatt för att skydda flyktingar i ett 

flyktingläger i ett krigsdrabbat utvecklingsland. Dessa flyktningar är illa omtyckta i värdlandet 

och därav utsätts de ständigt för attacker och övergrepp. En extra utsatt grupp är de flickor 

som måste samla ved till matlagningen. Denna grupp är stor och det finns inte möjlighet att 

skydda varje enskild individ, så hur ska dom skyddas då veden är livsnödvändig? Det finns ett 

flertal exempel och alla dessa har till syfte att göra det lättare att förstå hur den teoretiska 

delen av gender ska interageras med Försvarsmaktens grundarbete för att öka effektivitet. 

(Försvarsmakten, 2016) 

 

Försvarsmakten har, förutom arbetat med att interagera ett genderperspektiv, också arbetat 

med att lägga till specifika genderbaserade tjänster inom Försvarsmakten. Dessa positioner 

kallas, senior gender advisor, gender advisor och gender field advisor. Deras ansvar är att 

stödja de andra funktionerna som Försvarsmakten har och integrera ett genustänk i hela 

organisationen. De är också ansvariga för att alla förband ska tränas i att implementera ett 

genus tänk, detta leder till att alla svenska soldater, till skillnad från många andra nationer, 

ska ha ett visst genustänk i allt sitt arbete. (Egnell, 2012) 

 

Senior gender advisor har ett av de viktigaste jobben när det kommer till integrering av 

genustänk då den positionen har det övergripande ansvaret för att integrera genustänk 

inom hela organisationen, Senior gender advisor jobbar direkt under insatschefen vilket 

betyder att hen får en stor möjlighet att påverka planeringen med ett fokus på genusfrågor. 

Det fanns dock enbart en person som jobbade med detta på högkvarter 2012, detta innebar 
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att hen var tvungen att jobba ihop med den formella hierarkin som finns inom 

Försvarsmakten och positionen som senior gender advisor står utanför. En nackdel med 

detta är då att det är enbart en person som jobbar med detta på högkvarteret trots att det 

är ett stort arbete med höga mål på en lyckad implementering. Detta har visat sig vara ett 

sätt att arbete som andra nationer och organisationer som FN och Nato har tagit efter. 

(Egnell, 2012) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Försvarsmakten lägger mycket fokus i dagsläget på att 

rekrytera kvinnor som ett steg för att få in flera kvinnor i organisationen. Förhoppningarna 

som Försvarsmakten har att flera kvinnor i organisationen ska leda till är att de får de bästa 

möjliga personerna i deras organisation och att det ska förbättra genderarbetet. 

 

4.1.1. Försvarsmakten och resolution 1325 

Implementeringen av resolution 1325 för en fredsbevarande insats är något som har stött på 

vissa problem. När P7 var en del av Nordic Battle Group så krävde de konkret information 

om hur resolutionen påverkade dem i varje nivå i organisationen. Styrkeschefen för Nordic 

Battle Group påpekade att det ofta uppstod missförstånd kring resolutionen och att det ofta 

upplevdes av personalen att resolution 1325 främst är till för att skapa lokal jämställdhet i 

insatsområdet eller att det främst är till för att skapa jämställdhet inom den svenska 

militären. Den starka associationen till att resolutionen enbart har som mål att skapa 

jämställdhet har medfört att den ibland uppfattas som onödigt och som en lyx som kan 

tänkas på först när det huvudsakliga målet med insatsen är avklarad. (Olsson L. , 2013) 

 

De personer som är anställda för att hjälpa resten av personalen med sådana funderingar 

som hur implementeringen ska gå till och hur soldaterna ska jobba med genusfrågor, så som 

gender advisor, är ofta utanför den normala hierkain inom Försvarsmakten. Det blandat med 

att det oftast saknar en förståelse för vad gender advisor har för roll och uppgifter leder till 

att soldater och officerare har visat sig tvivelaktigt till gender advisor. Soldaterna upplever 

att gender advisors är där mestadels för att det ska se politisk korrekt ut, när soldaterna 

upplever det så finns det lite incitament att implementera de direktiv som getts. (Olsson L. , 

2013) 
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Försvarsmakten menar på att resolution 1325 har tre principer som inte ska ses som 

självständiga uppgifter utan ska integreras i den kärnverksamhet, både nationellt och 

internationellt, som Försvarsmakten har. Dessa tre principer är, deltagande, skydd och 

konfliktförebyggande. (Försvarsmakten, 2016) 

 

Den första principen deltagande är detsamma som jämställdhet inom Försvarsmaktens egen 

verksamhet, anledning till att denna princip finns är på grund av att kvinnor har varit 

exkluderad från konflikthantering trots att det har påverkar deras liv i hög grad. Mäns och 

kvinnors utsatthet ser ofta annorlunda ut i en kris. Då Försvarsmakten är en mansdominerad 

verksamhet så finns ett behov att kvinnor från det civila samhället identifieras och får delta 

vid konsultationer och samverkan. Kvinnor och flickor kan bidra med kunskap och lösningar 

de känner mot sin egen säkerhet. För att få kvinnors perspektiv så behövs en möjlighet för 

kvinnor att vara verksam inom konflikthantering. Inom Försvarsmakten innebär det att aktivt 

verka för att skapa förutsättningar så att både kvinnor och män kan ha samma militära 

befattningar på samma villkor. (Försvarsmakten, 2016) 

 

Den andra principen, skydd av män och kvinnor i väpnad konflikt, kan innebära att 

Försvarsmakten har fått som uppgift att skydda civilbefolkningen från hot, våld eller tvång i 

samband med en av FN:s säkerhetsresolutioner. Som nämnts tidigare så innebär dessa hot 

olika saker för män och kvinnor så därför finns ett initiativ att denna skillnad bör beaktas. 

Principen av skydd och deltagande hänger här ihop när det kommer till sexuellt och 

könsbaserat våld i konflikter. Det har visat sig att information om sexuellt eller könsbaserat 

våld sällan kommer fram i den vanliga samverkan med civilbefolkningen utan att kvinnor är 

delaktiga. Därav finns ett behov att män och kvinnor får ges möjligheten att själv formulera 

sina respektive säkerhetsbehov. (Försvarsmakten, 2016) 

 

Den tredje principen är konfliktförebyggande och handlar om kvinnors rätt att delta i de 

processer som syftar till fred och även om militären inte hanterar de direkta 

fredsprocesserna så implementerar militära styrkor ofta delar av fredsavtal. I detta arbete 

kan Försvarsmakten komma att hantera och påverka den lokala dynamiken. Det är därför 
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viktigt att vara medveten om de lokala förhållandena och relationer mellan grupper för att 

undvika att fördjupa lokala konflikter eller skapa nya. Detta bör enligt Försvarsmakten göras 

genom att samverka med både män och kvinnor för att få en heltäckande bild av hur läget i 

det lokala området ser ut. Det är heller inte ovanligt att det är kvinnorna som spelar en 

framträdande roll i att förebygga nya konflikter och de kan ofta agera som en mellanhand 

vid avväpning av grupper. (Försvarsmakten, 2016) 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns en problematik med att implementera 1325 

där de flesta problemen består i att syftet resolutionen inte varit tydligt för de som ska 

utföra arbetet. Tydlighet kring deras genusarbete är dock något som Försvarsmakten arbetar 

mycket med i dagsläget. 

 

 

 Resultat och analys  

I detta avsnitt så kommer resultatet av intervjuerna att presenteras i två huvudteman. De 

olika temana kommer att analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket som har 

fastställts tidigare. Första temat tar upp frågan om maskulinitet och femininitet i 

fredsbevarande insats. Det andra temat handlar om kvinnliga soldater i fredsbevarande 

insatser. 

 

5.1. Maskulinitet och femininitet 

Alla de fyra tillfrågade soldaterna hade ungefär samma tankar kring maskulinitet och 

femininitet. Det var inte något som någon av respondenterna hade tänkt på i den 

bemärkelsen att det har en stor påverkan på hela insatsen. Respondenterna såg ej att 

arbetet i sig kan ses som något maskulint eller feminint utan alla respondenterna ser 

insatsen som varken eller. De som försöker att definiera arbetet som maskulint eller 

feminint visar sig inte kunde ge ett svar utan de upplever att det beror vilken del av insatsen 

som menas.  Två av de respondenterna, ”Erik” och ”Sara” delade upp frågorna om maskulint 

och feminint beteende till att å ena sidan handla om ”vardagslivet” på basen och arbetet 
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med insatsen å andra sidan. Här uttrycker ”Erik” den känslan som genomsyrade alla samtal 

bäst med två olika uttalande, den första om det liv de levde på basen.  

man får nog se det som någon blandning, i vissa miljöer kan det kanske 

anses maskulint medan andra feminint. Alltså miljöer så tänker jag både 

personer och vart någonstans man var, tar man gymmet är det självklart 

maskulint, folk skriker och stönar, medan alltså vi hade mycket samtal jag 

å min kollega och de jag umgicks med, det blir ju subgrupper om man 

säger så, det blir det ju alltid, man umgås mer med vissa än andra. Men 

hela insatsen liksom den kanske uppleves mera maskulint. -Erik 

En annan miljö som Erik kommenterar är den i arbete. 

som du definiera det är det en feminin insats, det är samtal och 

observationer, så är insatsen den bygger mycket på samtal och kolla läget, 

var ju inte en direkt hotbild så utan det var samtala och kolla läget, - Erik 

Detta ger en liknande bild på hur de andra soldaterna såg situationen också, speciellt båda 

som hade varit på samma lågintensiva insats i Kosovo. Lite skillnad mellan de personerna 

som hade varit i de högintensiva insatserna som Afghanistan. De hade en annan bild på 

själva arbetet i insatsen. Här pratar de lite mera om den hotbild som de upplevde och den 

bild av soldater de behövde ge till lokalbefolkningen. Sara säger följande 

Oftast så var det inget som helst problem att agera precis som vanligt, 

viktigaste var ju att vara professionell och trevlig så kommer man väldigt 

långt, ge bort en chokladbit så blir man automatisk omtyckt av barnen i 

byn….  Det fanns ju dock tillfällen där jag behövde ryta ifrån och visa en 

mera autoritär sida som vissa skulle definiera som ”manligt” för att ta 

kontroll över en situation som var på väg att spåra. -Julia 

Detta visar på en viss skillnad bland insatserna, där ett litet samband kan ses till hur stor 

hotbilden är när de utför sin kärnverksamhet. Dock så låter det även som att Erik var 

förberedd på att visa en mera maskulin sida om det skulle behövas då han på frågan om han 

skulle behöva agera mera manligt sa att det inte skulle vara ett problem  
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vi hamnade aldrig i den situationen, men det är ju en del i utbildning 

polisiärt liksom, att kunna växla upp och tempoväxla från lugna samtal, 

kliva längre och längre upp på våldstrappan och tillslut kanske det behövs 

handgemäng och i värsta fall skjutvapen. - Erik 

Här så säger Erik att det är en naturlig del av arbetet att behöva kunna tempoväxla även om 

det inte var något han behövde göra i sin insats. Denna tempoväxlingen bör ske enbart när 

behovet finns enligt Erik. Att denna tempoväxlingen också innebär ett förändrat beteende 

till något mera maskulint innebär i en förlängning att just det maskulina eller feminina är 

något som är väldigt miljöanpassad.  

 

Den bilden av fredsbevarande insatsen som något feminint som Sion (2008) argumenterar 

för i sin studie är något som inte stämmer in på de svenska soldaterna som är respondenter 

här. Männen känner inte att de behöver visa sig manliga eller känner olust inför att kvinnor 

bjuds in att göra samma arbete. Kvinnorna upplever inte att de måste agera extra manligt 

för att hävda sig som den tidigare forskningen visar på. Detta innebär inte att kvinnorna inte 

”de facto” agera extra manligt utan att de upplevde att de inte behövde det. Dock så finns 

det tillfällen då både könen kunde tjäna på att visa mera av det andra könets klassiska 

attribut men detta är mest baserat på hur soldaterna bäst kan lösa uppgiften som de fått. En 

anledning till detta synsätt kan vara att Försvarsmakten lägger fokus i sitt arbete med 

jämställdhetsfrågor och genusarbete på att både män och kvinnor behövs och att de båda 

könen kan förutom göra arbete som soldat även bidra på andra sätt tack vare deras kön. De 

svenska soldaterna tänker inte så mycket på deras arbete vid en insats som något maskulint 

eller feminint, utan ser det som ett jobb där en ska agera korrekt efter situationen. Ibland så 

behöver de agera med mera tålamod och empati och då gör de det, ibland så behöver de 

agera med mera mod och aggressivitet och då gör de det. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att respondenterna inte upplever en stor press på att 

agera på ett visst sätt i förhållande till maskulinitet eller femininitet. Dock så är de medvetna 

om att det vid vissa arbetsuppgifter är fördelaktigt att agera på ett traditionellt manligt eller 

kvinnligt sätt men ser inget problem med att behöva göra det för att klara av uppgiften.  
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5.1.1. Den ”nya” maskulina och feminina soldaten 

Heinecken (2015) argumenterar som tidigare nämnts att en av anledningarna till att FN i 

resolution 1325 vill få in fler kvinnor i fredsbevarande insatser var att de manliga attributen 

skulle blandas med de kvinnliga. På så sätt få en soldat som är väl lämpad att hantera de 

situationerna som uppstår vid en fredsbevarande insats och således få en ny ”perfekt” 

soldat. Majoriteten, det vill säga tre, av respondenter gav en stark bild av att de upplever att 

gruppen påverkas väldigt mycket av att kvinnor kommer in, det blir en liten annan kultur 

som är mindre macho och lite mjukare 

Det tror jag nog, att det då blir gruppen. Om man ser det som en hel 

massa, att den massan handlar mera mot mitten, det tror jag nog – Erik 

Erik menar på att hela gruppen som en enhet förmodligen då börjar handla mera mot 

mitten, det är även detta han anser vara viktigast för oftast så handlar du som soldat i en 

grupp eller ett par och väldigt sällan individuellt. Här lägger han fokus på det arbete som de 

ska utföra och inte det vardagliga livet som de lever i under den fredsbevarande insatsen. 

Både Sara och Julia berättar från egna upplevelser om hur de snabbt har blivit involverade 

och kommit in i gruppen och att det direkt blev en mera neutral kultur. 

Jag tror att det är precis som i vilken grupp som helst, att alla blir 

påverkade av varande, dock i olika grad, så precis som norrlänningen lär 

sig säga ”en röding” (slang från Stockholm för 500-kr lapp) i våran grupp så 

plockar männen upp kvaliteter från kvinnorna och vice versa. – Julia 

Julia går också sen ner på individnivå och menar att alla i en grupp blir påverkade av 

varandra oavsett situation. Hon fortsätter sedan och pratar om att det aldrig blir en helt 

förändrad attityd och att det inte går att förändra en person på grundnivå. De mest extremt 

”manliga” attributen hos den mesta ”machomannen” brukar försvinna när hon kommer in i 

en grupp.  

jag märkte nog det mycket mera när jag var yngre i den här firman att det 

var en viss machokultur för 10 år sedan när jag var längre nere i hierarkin 

och var soldat bland många att det var lite vi och dom känsla. Kommer 
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man in som tjej bryter man också upp jargongen automatisk då du är en 

minoritet -Sara 

Sara ser dock en skillnad mellan när hon började jobba på Försvarsmakten som soldat och nu 

när hon är äldre och specialistofficer. När hon var yngre och var lägre ner i hierarkin så 

upplevde hon en starkare machokultur än vad hon gör idag. Hon såg två alternativ hur det 

kan slå när du som kvinna ska komma in till en sådan machokultur. Har du tur bjuds du in, 

har du otur så får du stå utanför och om det sistnämnda händer så spelar det nog ingen roll 

hur man blandar grupperna för då är det redan kört. Men om du bjuds in i gruppen så kan 

det lätt leda till en mera neutral kultur där det du säger respekteras och om personerna ena 

dagen uttryckt könsord och du som kvinna uttrycker att du inte tycker det är okej så kommer 

de att sluta. Sara avslutar frågan med följande uttalade. 

Det behövs kvinnor och män och att man får in känslan att alla är lika 

mycket värda och det kan man hjälpa till med genom att få in mera kvinnor 

och män, och tar bort den här kulturen man ofta kan få med fysisk 

ansträngande uppgifter med vapen och våld. Det blir mera syftet med det 

vi gör och mjukar upp det. Vi är här för att försvara Sverige samtidigt som 

man åker på internationell tjänst för att göra det bättre för de som bor där 

borta samtidigt som man gör det bättre för landet. Det är inte jag som ska 

vara i första rummet utan dom - Sara 

Som tidigare nämnts är en av tankarna bakom resolution 1325 enligt Heinecken (2015) att 

de traditionella könsattributen ska blandas. Detta är något som majoriteten av 

respondenterna håller med om när det kommer till att hela gruppen börjar agera mera mot 

mitten. Detta kan förklaras med hjälp av närvaropolitiksteorin som används i rapporten. 

Detta då kvinnor får en möjlighet att delta och därav påverka hur attityden och miljön är i 

gruppen. 

När det kommer ner på hur gruppsammansättningen på en individnivå så är det egentligen 

enda gången där de manliga soldaterna ser på saken på ett annat sätt än de kvinnliga 

soldaterna. De manliga soldaterna ger uttryck på att sammansättningen på gruppen inte 

påverkar hur personerna i gruppen agerar på en individnivå. De kvinnliga soldaterna menar 

på att männen i gruppen börjar agera annorlunda bara genom att kvinnorna finns med i 
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gruppen som en minoritet, då blir männen mera välkomnande. Kvinnornas upplevelse får 

även stöd i närvaroteorin då de är där och representerarar kvinnor vilket kan göra så att 

männen i en grupp börjar agera på ett annat sätt. 

Sammanfattningsvis så kan det sägas att en soldaterna upplever att könsblandade 

grupperna hjälper till att göra så att gruppen agerar på ett mera neutralt sätt. Så är oftast 

fallet i svenska Försvarsmakten. Det finns också historier om hur det i vissa fall inte funkar då 

majoriteten i en grupp inte låter minoriteten, i det här fallet en kvinna, komma in i gruppen 

och att de då upplever att gruppen redan har en för manlig kultur så att inget förutom att 

bryta upp gruppen skulle hjälpa. 

 

5.1.2. Kvinnor som icke hot 

Sara nämner dock tillfällen där de stereotypiska bilderna av hur man ser ut eller uppfattas 

ofta kan användas till sin fördel. Hon nämner att hon och hennes kollega ofta valde att 

utnyttja detta för att lättare lösa uppgifter.  

Vi var ganska korta, alltså vi ser ganska likadana ut inte bara med 

uniformen utan även utseende, vi var båda blonda, blåögda och cirka 165 

långa så att vi kände väl själv att vi utgjorde direkt inget hot att agera som 

polismän därnere, folk tog oss kanske inte på samma allvar som det skulle 

tagit en man. Det blev inte det här testosteronmötet som man skulle kunna 

uppfatta när man möter en som ser ut 2 meter lång och bredaxlad där man 

kanske vill hävda sig -SARA 

En av de arbetsuppgifter som hon hade i sin tjänst som militärpolis var att tillsammans med 

en kollega se till att barerna stängde kl. 12:00 på kvällen. När hon gick runt för att 

kontrollera att de hade stängt fanns det tillfällen då de fortfarande var öppna. De 

personerna som var där ville gärna fortsätta ha kul en längre tid och istället för att säga att 

de gjorde fel som inte hade stängt och prata rättigheter och skyldigheter så var det oftast 

lättare för Sara att slå på en ”kvinnlig charm”. Hon började istället skuldbelägga personerna 

genom att be dem göra det för Saras skull, så inte hon skulle få skuld för det. Det ledde 

oftast till att de gick hem för Saras skull och det var ofta så Sara löste konflikter då hon och 



 

23 

 

hennes lika byggda kollega skulle ha svårt att lösa det genom att släpa ut en man på 100 kg 

om han gjorde motstånd.  

 

En till reflektion som Sara hade med som kvinna var när hon skulle ha ett möte på en annan 

organisation som arbetade mot civila myndigheter i Kosovo där säkerheten var hög.  

De har en central med ganska mycket säkerhet vid entré som 

metalldetektor och sådant, det stod ju också ”no wepons allowed” jag kom 

dit som ensam kvinna till receptionen och då säger dom, ”det är bara gå in 

och träffa han” då säger jag, det står en inpasseringskontroll här, jag har 

vapen med mig, jag har ingen besöksbricka, står att man ska ha sån med 

sig. De svarade bara ”nej nej gå in du”. Jag gick in å träffade han jag skulle 

prata med -SARA 

Annat blev det nästa gång hon skulle på ett möte på samma ställe två veckor senare. Hon 

hade då med sig en manlig person, denna gång var hon tvungen att gå igenom hela den 

säkerhetsprocedur som hon slapp när hon var ensam kvinna. Båda dessa visar på en bild 

både bland de personer som jobbar inom den militärbas som svenska styrkan verkar på och 

på andra platser, av att kvinnor inte är ett hot på samma sätt som män. Att detta sitter i den 

traditionella bilden av femininitet som en lugnare, mera tålmodigt och empatiskt attribut än 

maskuliniteten och att bilden av att kvinnor ofta är mera feminina än män och därav är ett 

mindre hot. 

 

Sammanfattningsvis så finns det ibland en bild bland andra nationer och organisationer, 

även bland lokalbefolkningen vid en fredsbevarande insats om att kvinnor inte är ett lika 

stort hot som en manlig soldat. 

 

5.2. Kvinnor i fredsinsatser  

När det kommer till kvinnors inverkan på fredsinsatser så är alla de tillfrågade positiv till det. 

De ser det som en självklarhet att alla ska få rätten till att arbeta med det som de har gjort. 

När respondenterna berättar om kvinnor som en del av insatsen fokuserar de mycket på 

möjligheter.  
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i vissa kulturer kan kvinnor ha svårt att prata med män om vissa saker så är 

det definitivt viktigt och där kan de ju bidra med särskilda roller i diskussion 

med kvinnor som inte får eller kan eller kanske vill prata med män…. Även 

en kulturgrej att i vissa kulturer vill inte män prata med kvinnor, eller 

okända kvinnor, och när man pratar om informationshämtning eller 

relationskapande är det ju viktigt att man kan prata med alla i en kultur -

Erik 

Även om Erik här ovan nämner att han tror att det spelar roll, så nämner han även att han 

själv inte riktigt märkte en jättestor skillnad på att ha kvinnor med eller inte. Det kan bero på 

att han själv inte var direkt aktiv i själva insatsen där det handlade om informationshämtning 

och prata med lokalbefolkningen utan jobbade mer polisiärt kring den egna basen. Men 

trots det ser han ett flertal tillfällen där han kan tänka sig att kvinnor kan bidra unikt genom 

att de kan få kontakter som män inte kan. Detta tankesätt backas av det som Sara säger 

kring hur hon upplever att kvinnor påverkar.  

när vi träffade andra nationer, civilbefolkningen kände jag att kvinnor och 

barn mera vill fråga mig saker än mina mera stereotypa kollegor. Barnen 

gick gärna fram till mig och fråga vad vi kommer från och gjorde där hellre 

än att de gick fram till mina manliga kolleger - Sara 

Citatet från Sara här ovan visar att soldater kan få ett större möte med lokalbefolkningen då 

lokala kvinnor och barn hellre pratar med kvinnliga soldater. Därav kan soldaterna ta tillvara 

på den information som kan tillhandahållas av de lokala kvinnorna och barnen. Alla 

respondenterna berättar här i princip samma sak, att kvinnor behövs i fredsinsatser. Erik 

däremot som hade begränsad kontakt sa att det inte var någon specifikt han 

uppmärksammade. Det kan finnas en grund för att säga att det spelar extra stor roll när 

soldaterna träffar lokalbefolkningen. Det är då viktigt att det finns kvinnliga soldater med i 

de grupper som möter lokalbefolkningen, som kan ta emot den information som lokala 

kvinnorna eventuellt kan ha. Risken är annars att eventuell information som den kvinnliga 

befolkningen i byn har missas. En annan uppfattning om att kvinnor kan påverka arbetet 

med lokalbefolkningen positivt är när lokalbefolkningen ser kvinnliga soldater jobba ihop 
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tillsammans med manliga soldater Kvinnor och män som jobbar på samma nivå med samma 

saker kan påverka deras synsätt positivt när det gäller jämställdhet 

Jag tror också det kan vara bra att ha både män och kvinnor i en sådan 

grupp för att påvisa att vi kan jobba ihop på samma nivå, vi är inte vi och 

dom utan vi är tillsammans - Sara 

Ingen av respondenterna är negativa vid första frågan om hur kvinnor påverkar, ingen av 

dem ser något negativt i deras erfarenheter eller dylikt. Dock när det frågas rakt ut om de 

ser något negativ så är svaret till början samma men efter lite egen spåning från Erik så 

kommer tankar till att en negativ sak han kan ”klämma fram”, det är likväl som det positiva, 

kopplat till kulturen. Det är ett scenario där insatsens informationshämtning eller 

relationskapande tar stryk på grund av den kultur som finns i regionen. Då det är kvinnor 

med i gruppen som söker kontakt med lokalbefolkningen, så kanske männen inte vill ta 

steget att söka upp den patrullen och våga gå fram och samtala. Dock så påpekar Erik att 

detta är inget som han överhuvudtaget upplevt eller hört någon annan uppleva, men det är 

en av tankarna han har kring eventuellt negativa konsekvenser av kvinnor i fredsinsatsen. 

 

Detta kan kopplas med teorin då de gånger som kvinnorna finns tillgängliga för att samtala 

med lokalbefolkningen så väljer de ofta att göra det. Detta beror både på den kulturella 

aspekten att kvinnorna inte får samtala med män i alla situationer men också på grund av att 

de känner att de har en representant som förstår de problem de ställs inför bättre än en 

man. 

Sammanfattningsvis så upplever de svenska soldaterna att kvinnor i fredsbevarande insats är 

ett tillskott som hjälper till att öka effektiviteten på deras huvuduppgift med inga märkbara 

nackdelar till att kvinnliga soldater får medverka. 

 

5.2.1. Kvinnors påverkan på arbetssättet 

Det upptäcktes redan vid slutet av den andra intervjun, att både de respondenterna som då 

hade blivit intervjuad hade tankar kring hur kvinnor har hjälpt till att forma arbetet inom 

Försvarsmakten. Med detta menas att de båda respondenterna upplever att svenska 
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Försvarsmakten har ett sådant fokus på gender arbete och kvinnor i fredsbevarande insats 

på grund av att det finns kvinnor i Försvarsmakten. 

Jag tror att det verkligen har hjälpt till att forma hur FM jobbar med saker 

som jämställdhet inte bara internt utan även vid vårt arbete vid 

utlandstjänstgöring och övning här hemma, Sådana saker som handboken 

om gender är något jag inte tror hade tagits fram om det inte var för att 

kvinnorna börjar ta sin plats och påverka – Julia 

Max säger liknande saker som Julia här ovanför när han får frågan om påverkan, där han 

säger att mycket av det arbete som han har sett ske runt de här frågorna kommer upp 

mycket mera ju fler kvinnor som har börjat jobba i Försvarsmakten. Detta visar på att de 

svenska soldaterna här har en bild av att kvinnor påverkar inte enbart på det direkta planet 

när det gäller arbetsuppgifterna utan även har en större påverkan i och med att kvinnor 

finns där och representerar och påpekar problem som män kan ha svårt att se. 

De hade en styrka i Afghanistan, JULIETTE tror jag de hette. De var ju där 

för att träffa och möta kvinnor i Afghanistan, men jag tror att problemet 

med den gruppen var att svenska styrkan, vad jag fick höra och uppfattade 

då jag inte var där själv, blev en belastning då det var bara dessa tjejer och 

det var tvungen att ta stöd från andra med sådant som skydd och 

bevakning -Sara 

Det Sara beskriver ovan var en grupp på tre kvinnliga officerare som hade fått i uppdrag av 

förbandschefen för en insats i Afghanistan, att skapa nätverk och möta kvinnorna i krigets 

Afghanistan. (Försvarsmakten, 2019) Här är en situation som Sara är positiv till men visar på 

att det inte är problemfritt att implementera in ett genusarbete i alla situationer. I detta fall 

så ska det ha lett till vissa friktioner inom den svenska styrkan. De som var tvungna att sköta 

Juliettes bevakning och skydd kanske var tvungen att göra det på en av sina lediga dagar, 

eller att de var tvungen att ta en omväg för att Juliette gruppen skulle kunna utföra sitt 

arbete. Hon tror dock att detta var ett bra första steg men det är viktigt att ha kontroll på 

helheten och inte bara stänga in sig på ett genderbaserat synsätt för då kan ofta huvudsyftet 

med fredsbevarande insatsen bli lidande. 
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Det finns enligt respondenterna, en koppling mellan Försvarsmaktens arbete med 

genderfrågor och frågor om jämlikhet och jämställdhet och hur många kvinnor som finns 

inom Försvarsmakten. Då det kommer in kvinnor som får arbete på de fredsbevarande 

insatserna så har det blivit tydligare att kvinnor i konflikter också är offer och ställs för andra 

problem än de män som är påverkade av konflikten. Ett exempel på att Försvarsmakten har 

uppmärksammat detta är den handbok i gender där de tar upp den problematiken, att 

soldaterna säger att det inte skulle hänt utan att kvinnliga soldater skulle varit delaktiga i 

fredsbevarande visar på hur viktigt det är att ha rätt representation på rätt ställe.  

Sammanfattningsvis så upplever soldaterna att kvinnorna i fredsbevarande insats har haft en 

sådan stor påverkan att det har lett till att Försvarsmakten arbete har påverkats till att ta 

upp mera problem baserad på ett genderarbete. 

 

5.2.2. Lika behandling i tjänst 

När det kommer till respondenternas upplevelser av eventuell särbehandling på grund av 

kön så är alla fyra snabba på att säga att de varken har upplevt att de själv fått en speciell 

uppgift av en högre officer just på grund av deras kön. Erik kontaktar mig efter intervjuns 

slut och vill tilläga att han aldrig har sett något eller upplevat det någon gång, men han tror 

dock att det finns beslut från de högre officerarna där det har spelat roll vem som fått 

uppgiften baserad på deras kön.  

Jag har som sagt aldrig upplevt att någon sagt ”du kan ju göra det där som 

är tjej” eller att något har gjort det på ett lite mer diskret sätt men det ska 

dock sägas att det kan vara svårt att lära en gammal hund att sitta som de 

säger, med det menar jag att vissa av de gubbar som är högre officerare 

har ju inte samma genustänk och kanske inte samma genusutbildning som 

oss yngre och kan nog lättar ta sådana beslut utan att själv tänka på det 

och utan att mena något illa. -Erik 

Sara nämner att den olikabehandlingen hon fick uppleva kommer från andra nationer eller 

från lokalbefolkningen. Varken Sara eller Julia upplevde att de blev behandlad olika från hur 

deras medarbetare blev behandlade, varken av sina egna medarbetare eller från deras högre 
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officerare. Sara använder ett exempel om att plocka ur diskmaskinen för att förklara att det 

inte gavs vissa uppdrag eller uppgifter baserade på kön. 

Men kopplat mot svenska ramen, vem som skulle plocka ut diskmaskinen 

och det där, det uppfattade jag inte alls – Sara 

Erik nämner att de svenska trupperna var en av de mest integrerade trupperna bland alla de 

nationer som delade bas samtidigt som den svenska truppen var där. Han upplevde att 

svenska truppen hade minst problem med att det fanns könsblandade grupper och att 

personer blev behandlade olika på grund av deras kön.  

 

I slutet av intervjun ger Sara sin bild på det arbete som Försvarsmakten har utfört kring just 

jämlikhet och jämställdhet med följande uttalande 

spontant tycker jag FM är en bra myndighet som jobbar mycket med dessa 

frågor, jag har aldrig uppfattat. Jo visst man har uppfattat härskartekniker 

lilla gumman och sån, men aldrig på senare dagar. Jag tycker FM är bra 

och jämställd myndighet synd bara att det inte är flera kvinnor. - Sara 

Sammanfattningsvis så har de soldater som är respondenter här inte visat på att de vid 

något tillfälle har fått det nämnt till sig att de ska göra något baserad på att de har ett visst 

kön. Det kan dock inte utesluta att sådana beslut har tagits men alla respondenter är 

överens att om det har hänt så är det på grund av okunskap och ingen illvilja. 

 

5.2.3. Till vilket pris som helst? 

Vidare så ställdes det frågor på hur långt respondenterna tycker att Försvarsmakten ska gå 

för att få en mera jämställd och blandad arbetskår. Här skiljer sig svaret åt på ett sätt de inte 

gjort tidigare då nästan alla har olika åsikter om hur det bäst skulle gå tillväga. Alla de 

tillfrågade tycker dock inte att en sänkning av de fysiska krav som Försvarsmakten har är ett 

bra alternativ.  

de kraven finns ju där av en anledning oftast, det är ju säkerhetsskäl och 

att man ska orka bära det och det, om man blir skadad ska man orka det 

också, så jag tror inte sänkta fys. krav och så utan snarare vill man ha mer 
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kvinnor bör man kvotera in de men ha samma krav för kvinnor, det finns ju 

kvinnor i specialförbanden så det är ju inte det att kvinnor inte kan 

prestera. Förstår du? En kvinna som är starkare än mig finns det många av 

– Erik 

Erik ser det som en risk mot den fysiska standarden som dessa fysiska krav är menade att ge. 

Saknas denna standarden så sjunker också säkerheten som är en viktig del av arbetet som 

soldat. Dock så fortsätter han med att säga att kvinnor i Försvarsmakten är en jättebra sak 

och det behövs. Han säger också att det finns gott om kvinnor som klarar de fysiska kraven 

bättre än vad han gör. Det gäller snarare att hitta rätt kvinnor för positionerna än att sänka 

kraven. 

Sara har ett lite annat synsätt där det inte läggs så mycket fokus på att hitta rätt person för 

att passa de befintliga kraven, utan snarare att kraven ska anpassas mera efter den tjänst 

som kraven ämnar leda till.  

tillexempel om du ska vara gender advisor, 1. Man kanske kan ha lättare 

krav för den befattningen, du ska fortfarande vara ute och träffa folk men 

kopplat mot att du har kamrater vars uppgift är att bevaka och skydda så 

ska de även kunna bidra till att du kan vara på den platsen. 2. Man kanske 

har mera skydd på kroppen och inte vapen. Man tittar mera på 

befattningen och möjligheter att påverka. - Sara 

Här menar hon på att en mera anpassad kravgrund för arbetet som ska utföras är bättre, om 

en person tillexempel söker sig till en befattning som är en skrivbordstjänst. Då finns kanske 

inte ett behov av att du ska springa milen på en viss tid, utan det är kanske viktigare att du 

som person har rätt erfarenhet än snabba fötter. Hon tycker också att ett sätt att få en mera 

heterogen arbetsstyrka som skulle funka vore att göra en positiv könsfördelning kopplat till 

den arbetsplatsen där tjänsten ska utföras. Med detta menar hon att en situation där både 

en man och en kvinna söker samma tjänst och har liknande personliga egenskaper och fysisk 

tycker hon att det könet som är i minoritet på arbetsplatsen borde prioriteras till att få 

platsen. 

Max har en ståndpunkt på att det redan är så jämställd det behöver i själva antagningen då 

det inte finns något som stoppar en kvinna från att få en position som en man kan få. Han 



 

30 

 

menar på att det är viktigare att rätt person får jobbet oavsett kön och att positiv 

särbehandling leder till en större spricka mellan de båda könen. Han tror också att det sakta 

men säkert kommer att bli en mer heterogen arbetsstyrka då kvinnor numera tillåts att 

komma in i arbetsstyrkan till skillnad från förr i tiden. 

När det kommer till temat som hanterar hur viktigt det är för svenska soldater att kvinnliga 

soldater ska inkorporeras in i svenska Försvarsmakten så är det första gången alla 

respondenter ger svar som inte säger samma sak som de andra respondenterna. Detta kan 

tänkas bero på den känslighet som frågan om kvotering väcker. Trots de olika sätten att se 

på hur Försvarsmakten bäst går till väga så vill och tror alla respondenter att antalet kvinnor 

kommer öka inom Försvarsmakten. Respondenterna anser att Försvarsmakten gör sitt bästa 

för att rekrytera kvinnor och bryta de förutfattade meningarna om att soldater måste vara 

män och maskulina.  

Sammanfattningsvis så har soldaterna olika bilder på hur Försvarsmakten bör gå tillväga. En 

gemensam åsikt är dock att Försvarsmakten tjänar på att få en mera heterogen arbetsstyrka 

och att det kommer ske med tiden. 

 

5.3. Sammanfattande analys 

Försvarsmaktens arbete för jämlikhet och jämställdhet har ändrat form många gånger under 

åren som arbete har pågått med detta. Under den senaste tiden så har dock arbetet haft en 

tydlig struktur kring det positiva som en mera blandad arbetskår innebär, detta kan ha haft 

en inverkan på att det nu sakta men säkert ökar antalet kvinnor inom Försvarsmakten. 

Denna ökningen är önskvärd då det leder till att flera och flera kvinnor finns med och kan 

yttra de problem de ser inom organisationen, inte bara som kvinnor utan även som soldater. 

Det arbete som Försvarsmakten har utfört verkar också ha haft utdelning då de historierna 

och tankarna som kommit fram här visar på att svenska soldater anser att kvinnliga soldater 

är en extra resurs som bör bli inkorporerad i arbetet kring fredsbevarande insatser. Det 

arbete som Försvarsmakten har rörande genusfrågor är uppskattad av de soldaterna som är 

intervjuade i denna rapport där den tydligaste åsikten skiner igenom i det Sara säger om 

Försvarsmakten som en bra arbetsgivare som jobbar mycket med jämställdhetsfrågorna. 

Samtidigt så har det visat sig att svenska Försvarsmakten är en form av förebild när det 
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kommer till genderarbete då NATO och andra nationer har följt i Försvarsmaktens fotspår 

när det kommer till gender advisor. 

 

 Diskussion/sammanfattning 

I denna uppsats så var målet att ta reda på hur de svenska soldaterna som har gjort en 

fredsbevarande tjänst utomlands upplever att kvinnliga soldater påverkar detta arbetet. Ett 

delmål var att ta reda på hur den svenska Försvarsmaktens arbete med genusfrågor och 

jämlikhet och jämställdhet har påverkat de svenska soldaternas arbete i utlandstjänst för en 

fredsbevarande insats. Detta gjordes genom att analysera de dokument som 

Försvarsmakten använder sig av när det kommer till arbete med jämlikhet och jämställdhet. 

Sedan frågades tre svenska soldater och en speciallistofficer som alla har gjort en 

fredsbevarande insats i svenska Försvarsmakten. Detta analyserades sedan ihop för att svara 

på de två forskningsfrågorna som ställdes i början av uppsatsen.  

 

Resultatet av analysen på den insamlade data som presenteras här ovan visar på att de 

svenska soldaterna inte upplever samma problem gällande de traditionella könsnormerna 

och de attribut som traditionellt har varit kopplat mot det kön soldaterna har. Det strider 

mot den tidigare litteraturen på området, där visar det sig ofta att kvinnor som kommer in i 

en arme upplever att de ofta tvingas agera på ett annat sätt när de kommer in i den 

maskulina kulturen som ofta finns närvarande bland soldater. Resultatet i den här studien 

visar på att det inte nödvändigtvis stämmer bland de svenska soldaterna som har gjort en 

fredsbevarande insats. Ibland så blir det snarare så att gruppen ändrar sin dynamik till att 

agera mera neutralt än manligt. De soldater som har svarat här har istället inte ens tänkt i de 

banorna så ofta, utan de ser sin arbetsmiljö som vilket ställe som helst, där den som är bäst 

lämpad att lösa något bör göra det och att deras beteende är baserad på situationen och 

inte deras kön.  

 

När det kommer till frågeställningen om svenska soldaters uppfattning av kvinnliga soldaters 

påverkan på fredsbevarande insatser så kan jag dra slutsatser då respondenterna i stor 

utsträckning sa liknande saker som varandra. De visade sig att svenska soldaters upplevelser 

av kvinnliga soldater är att de behövs för att effektivisera det arbete som soldaterna ska 
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utföra. De kvinnliga soldaterna är också med att påverka och förbättra de idéer som 

Försvarsmakten har med genusarbete. 

 

Det finns några flera slutsatser som kan dras med hjälp av den data som har samlats in, en av 

dessa är att de svenska soldaterna har olika bild på hur långt och vilken väg Försvarsmakten 

ska gå för att inkorporera kvinnor i sin organisation. Det som är gemensamt för de tillfrågade 

är att ett extra fokus bör läggas på att rekrytera kvinnor men att det är en komplex fråga 

som väcker tankar och känslor hos soldaterna.  

 

När det kommer till generaliserbarheten för denna studie så bör det tas i beräkningen att 

det är totalt fyra svenska soldater som har frågats i studien av en population som är mycket 

större än så.  Det handlar också om ett ämne som kan väcka känslor hos respondenterna och 

resultaten är baserad på högst personliga erfarenheter. Dock så har alla fyra respondenter 

gett svar som är liknande trots att de har befunnits sig i olika missioner vid olika tillfällen. 

 

6.1. Vidare forskningen 

Detta är en liten studie men visar på att de svenska soldaterna inte upplever samma 

problem som de belgiska eller sydafrikanske kvinnlig soldaterna som presenterades i den 

tidigare forskningen. Det vore här intressant att undersöka det med fler intervjuade och om 

möjligheten att intervjua soldater från två olika länder som agerat under samma 

fredsbevarande insats, under samma tid, för att se på skillnader och likheter. 

 

En intressant sak som Erik uppmärksammade i slutet av intervjun med honom där han fick 

tillfälle att tilläga något extra, om det var något han reflekterade över. Han upplevde att den 

största skillnaden mellan de svenska soldaterna och andra nationer som de delade camp 

med, var att de svenska soldaterna hade delade duschar och toaletter som alla fick utnyttja 

som de ville. Detta var inte samma som tillexempel USA eller Tyskland där de kvinnliga 

soldaterna fick vissa tider där det hade tillgång till duschbarackerna. Han nämner även att de 

andra nationerna hade flera problem relaterade till relationer mellan manliga och kvinnliga 

soldater. Detta är en intressant ingångsvinkel på vad som kan påverkar jämställdheten på en 

fredsbevarande insats som rimligen borde undersökas närmare.  
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