
185

LITTERATUR

författarens bok som utgör en dok-
torsavhandling försvarades vid Lunds uni-
versitet den 14 januari i år. Avhandlingen 
handlar om på vilka sätt ett genusperspek-
tiv kan leda till en effektivare underrättel-
seinhämtning, och därmed en bättre läges-
bild, för svenska förband i Afghanistan. 
Forskningsproblemet är i hög grad genere-
rat av det omfattande arbete som Sverige 
lagt ned för att implementera FN:s säker-
hetsråds resolution 1325 (som antogs år 
2000), som handlar om att särskilt beakta 
kvinnors roll i krig och konflikter.

Petterson är en person som har goda för-
utsättningar att lösa detta forskningspro-
blem. Han är major i flygvapnet och har en 
bakgrund från den typ av svenska elitför-
band som fått en ökad roll efter det kalla 
krigets slut. Han har därför stor insikt i det 
han skriver om och han har, kanske än vik-
tigare, därmed haft tillgång till relevanta 
informanter, chefer för de svenska så kal-
lade Military Observation Teams (MOT) 
och annan personal som sköter underrät-
telseinhämtningen för de svenska förban-
den i Afghanistan. Pettersons viktigaste re-
sultat kan sammanfattas i tre punkter.

För det första, och kanske viktigast, 
blottlägger han hur stor generell påver-
kan genus har vid underrättelseinhämt-
ning i fredsoperationer. I korthet är svaret 
att svenska underrättelseinhämtande kvin-
nor har tillgång till afghanska kvinnor och 
oftast till afghanska män, medan svens-
ka manliga underrättelseinhämtare ”bara” 
har tillgång till afghanska män och aldrig 
till afghanska kvinnor (om inte kvinnorna 
har ”officiella” positioner). 

Petterson förespråkar därför könsmix-
ade förband vid underrättelseinhämtning, 
och om man måste välja en underrättelse-
inhämtare ska alltså en kvinna väljas: Det 
är svårare, skriver han ”för manliga in-
hämtare att få kontaket med kvinnliga käl-
lor än det är för kvinnliga inhämtare att 
få kontakt med manliga, och kvinnliga in-
hämtare kan till skillnad från sina manliga 
kollegor ofta röra sig i både manliga och 
kvinnliga miljöer” (s 123).

För det andra visar Petterson överty-
gande, också utifrån ett generellt perspek-
tiv, på vilka sätt genusperspektiv kan beri-
ka underrättelseinhämtningen. Genom att 
få tillgång även till kvinnors bild av kon-
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flikområdet kan man skapa sig en bättre 
”normalbild”, d vs en bättre lägesbild, av 
hur förhållandena är i området: ”Utan en 
bra normalbild”, skriver Petterson, är det 

”svårt att uppfatta avvikelser, men också 
att veta hur reaktionen på en avvikelse bör 
vara”. (s 131-132) Petterson är här försik-
tig. En bra normalbild är nödvändig för en 
effektiv militär operation i insatsområdet, 
och därmed också för att minska antalet ci-
vila skadade och döda.

För det tredje demonstrerar Petersson 
hur genusperspektiv i underrättelseinhämt-
ning möjliggörs och begränsas av kontex-
ten – både kontexten i operationsområdet 
och kontexten i den egna organisationen. 
När det gäller kontexten i insatsområdet 
kan man inte, menar Petersson, göra något 
åt den. Man får istället vara flexibel, d v s 
förbandet måste vara så flexibelt som möj-
ligt och kunna anpassa sig till de speciel-
la förhållanden som råder i insatsområdet, 
exempelvis säkerhetsläget, väderleken och 
tiden på dygnet. 

När det gäller den inre kontexten, däre-
mot, kort sagt Försvarsmaktens funktions-
sätt, finns det däremot mycket i övrigt att 
önska. Försvarsmakten tar inte dessa frå-
gor på allvar, skriver Petterson:

Oaktat motiv för och uppmärksamhet 
kring användandet av ett genusperspek-
tiv i underrättelseinhämtningen, indike-
rar dålig planläggning, bristande uthållig-
het och nästintill obefintlig dokumenta-
tion att det i det operativa genomföran-
det tidvis funnits en brist på intresse från 
ledningens håll. Arbetet verkar således in-
te vara förankrat ens i (hela) chefsskiktet, 
och att då tro att det går att få en effekt i 
en kontroversiell fråga är kanske inte rea-
listiskt. Att säga vad som ska göras är en 
sak, att sedan få den att genomföras är en 
annan – det kräver åtminstone att chefen 
själv tror på uppgiften. (s 166).

Även här formulerar sig Petterson när-
mast överförsiktigt, men hans resultat för-
stärker de resultat som redan finns i forsk-
ningen om det svenska försvarets funk-
tionssätt efter det kalla krigets slut och 
om den omställningsprocess som skett se-
dan dess. Som Wilhelm Agrell, Eva Haldén, 
Karl Ydén, med flera har visat framstår 
Försvarsmakten som en dysfunktionell or-
ganisation som inte kan arbeta utifrån nor-
mala, rättssäkra, byråkratiska principer. 

I Pettersons avhandling avslöjas att för-
utsägbarheten i agerandet i operationsom-
rådet är låg och att det institutionella min-
net i organisationen är kort. ”Afghanen 
måste ju tycka att vi är helt flänga i huvu
det”, säger en av Pettersons informanter 
och fortsätter: 

Nu kommer den tjugonde MOT-chefen 
och ställer samma jävla idiotfråga. De 
måste ha dumförklarat oss för länge sen. 
Sex månader när det gäller relationsbyg-
gande är ganska kort tid. (s 75f)

Pettersons avhandling är rik på citat av den-
na typ, vilket ger framställningen ett stort 
mervärde. Att få veta mer om hur svenska 
utskickade kvinnor och män tänker, agerar 
och uttrycker sig när de befinner sig i ett 
oförutsägbart, våldsamt operationsområ-
de, är helt enkelt väldigt lärorikt. Utrycket 

”dressa ner” betecknar till exempel en tek-
nik som både kvinnor och män använder 
sig av för att inte verka alltför hotfulla när 
de är ute bland lokalbefolkningen. Som en 
av informanterna uttrycker sig:

... man ska klä av sig för att inte verka hot-
full, det kan vara extra viktigt när det gäl-
ler kvinnor; man kanske ska avdramatise-
ra soldatbilden på de kvinnliga soldaterna. 
De kanske ska ha som chefen, bara pistol, 
lite halvdolt, inte med stridsväst och va-
pen på sig (s 68).
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En annan typ av jargong, som är motbju-
dande, är sexistiska kommentarer och all-
mänt oförstående inför genusperspektiv 
från en del av den svenska personalen:

Vi hade en chef som sa till mig att: ”Jag 
förstår inte det här. Varför pratar vi med 
kvinnor? Papperskorgar är mäns egen-
dom. Skräp är mäns egendom. Kvinnor 
är mäns egendom här, eller hur? Vi pratar 
inte med skräp eller papperskorgar.” Så 
bara gick han. (s 78)

Den kanske enda större svagheten med av-
handlingen är att Pettersons forskningsre-
sultat hade kunnat bli ännu intressantare 
om han anknutit undersökningen till ge-
nusteori, särskilt till den grundläggande 
motsättningen mellan likhets- och särarts-
tänkande som finns i forskningen. På ett 
ställe i texten är han detta på spåren:

Något som kan upplevas som en paradox 
är att Försvarsmaktens jämställdhetsarbe-
te kan ses sträva efter en jämställdhet där 
män och kvinnor ses som lika – att det in-
te görs någon skillnad med avseende på 
vilket kön personen har – och samtidigt 
betonas i organisationen i bland (s. 164) 
annat implementeringen av UNSCR 1325 
att det är könens olikhet som ska nyttjas 
för att uppnå en operativ effekt. (s 165, 
mina kursiveringar)

Och detta är alltså något som genomsy-
rar avhandlingen och som Petterson bor-
de ha gjort mer av. Inom likhetstänkandet, 
som dominerar genusforskningen, anses 
genus socialt konstruerat och nyckelordet 
är att olikheter mellan kvinnor och män 
ska upphävas. Inom särartstänkandet an-
ses genus biologiskt konstruerat och nyck-
elordet är att olikheter mellan kvinnor och 
män ska uppvärderas. Pettersons forsk-
ning och hans forskningsresultat handlar i 
grund och botten om biologiskt genus och 

om hur bejakandet av detta kan generera 
en bättre lägesbild i insatsområdet. Det 
är nämligen väldigt svårt att tänka sig att 
en biologisk man, som är socialt konstru-
erad som kvinna och underrättelseinhäm-
tare, skulle kunna få tillgång till afghanska 
kvinnor och deras information. 

Motsättningen mellan likhets- och sär-
artstänkande verkar också vara en av de 
viktigaste förklaringarna till att frågan om 
ett genusperspktiv i underrättelseinhämt-
ningen verkar vara så problematisk att 
hantera i Försvarsmakten. Å ena sidan ver-
kar ingen vara beredd att acceptera ”kra-
vunderskridande”, d.v.s. avvkelser från de 
fysiska krav som innebär att man kan ver-
ka på ett säkert sätt i gruppen, särskilt att 
kunna släpa en kamrat i skydd (s. 141). Å 
andra sidan finns uppenbarligen så stora 
fördelar med att ha kvinnliga inhämtare 
att detta mer än väl torde uppväga ”släp-
kravet” för kvinnor som inte uppfyller det 
kravet, särkilt om de övriga i gruppen gör 
det.

Men frågan är mer komplicerad än 
så, och det är bland annat här som För-
svarsmaktens dysfunktionalitet blottas. De 

”krav” som ställs är nämligen varken for-
ma liserade, begrundade eller testade. Pet-
ter son skriver:

Är det till exempel vikigt för verksamhe-
ten att en kamrat ska kunna släpas i skydd, 
bör det tydligt framgå och dessutom tes-
tas i samband med uttagningen. Vaga, in-
formella kriterier som inte bedöms syste-
matiskt, till exempel med en färdighets-
test, ökar annars risken för en homosoci-
al rekrytering där olikheter medvetet eller 
omedvetet väljs bort. (s 142)

Nu ska det i rättvisans namn sägas att 
För svarsmakten försöker, att allt inte blir 
fel och att dessa frågor inte är okom-
plicerade. Man får verkligen hoppas att 
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forskningsresultaten tas om hand ordent-
ligt av organisationen och att något kon-
struktivt kommer ut av dem.

Försvarsmakten är fortfarande inne i en 
omdaningssprocess där neutralitetsförsvar 
ska ersättas med solidaritetsförsvar, där 
territorialförsvar ska ersättas med expe-
ditionskårsförsvar och där värnpliktsför-
svar ska ersättas med yrkesförsvar. I sam-
band med denna process, som också kan 
beteckna försvarets professionalisering, är 
det oerhört viktigt att Försvarsmakten bi-
behåller legitimiteten i samhället och bland 

befolkningen (det som förut brukade kal-
las folkförankring). Det är svårt att tänka 
sig ett bättre sätt att åstadkomma detta på 
än att låta officerare skaffa sig utbildning, 
också forskarutbildning, vid våra främsta 
lärosäten och vara ett självklart inlag i den-
na utbildnings- och forskningsmiljö. Det 
är bara att gratulera Försvarsmakten och 
Lunds universitet till detta lyckade samar-
bete.

Recensenten är professor och tjänstgör vid 
Institutet för Försvarsstudier i Norge.


