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          Förord 
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Karlsson, tack för dina visa ord, inspiration, tillgänglighet och att du varit och ”petat” i allt: 

Tack! 

 

Jag vill även tacka den mycket kompetenta lärarkår som arbetar på institutionen 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie har varit att undersöka förekomst av särbehandling, kränkning och 

konkurrens på grund av kön inom försvarsmakten utifrån yrkesofficerares erfarenhet och 

upplevelse. På våren 2002 fick jag en tidskrift, Försvarets Forum nr 5, i min hand. Ett tema i 

tidningen var just om kvinnor i försvaret. Det var även en artikel om hur den nyreviderade 

jämställdhetsplanen ska förbättra situationen i försvaret för kvinnorna och intervjuer med 

författare och jämställdhetsombud förekom. Jag diskuterade detta med vänner som är 

officerare, och de var inte positiva till den nya planen vilken de inte ansåg gynnar kvinnor 

positivt utan istället ökar risken för särbehandling konkurrens och kränkningar. Metoder som 

använts har varit av både kvantitativ och kvalitativ art, enkätundersökningar som besvarades 

av yrkesofficerare och en intervju med personalchefen vid I 19. De som deltagit i studien 

finns vid två regementen i försvarsmakten, I 19 Norrbottens regemente i Boden och Livgardet 

i Stockholm. Antalet utdelade enkäter var 50 och av dem inkom 34 svar. Försvarsmakten vill 

spegla mångfalden i Sverige, gällande kön, etnicitet och sexuell läggning. Undersökningen 

visar att både officerare och organisation är medvetna om att intolerans mot framförallt 

kvinnliga officerare existerar. Försvarsmakten försöker aktivt få bort intoleransen bland de 

anställda genom arbete med policy, jämställdhets plan och kvinnliga nätverk. Denna 

undersökning visar att särbehandling och kränkningar förekommer, men att det inte är 

förbehållet de kvinnliga yrkesofficerarna, även manliga utsätts. Det är individuellt vilken 

information officerarna har om försvarets jämställdhetsplan. Förtur till kompetenshöjande 

utbildning för att locka fler kvinnor och behålla dem i försvarsmakten anses av majoriteten 

inte vara ett bra system. De flesta ansåg att kvinnliga officerare ska ta sig fram i 

organisationen för att de är kompetenta officerare och att de med det nya systemet istället 

utsätts för särbehandling som kan få negativa följder. De flesta tycker inte att allmän värnplikt 

för kvinnor ska införas. De manliga anställda ville överlag ha kvinnliga kolleger. Skillnad i 

svaren kunde konstateras mellan Livgardet och I 19, där officerare vid I 19 uttryckte en mer 

positiv inställning till kvinnliga officerare och jämställdhetsplanen än vid Livgardet. Genom 

att informera om jämställdhet och få officerare att aktivt ta del kan man minska en negativ 

attityd. Långsiktigt blir det troligen mer jämställt då kvinnliga officerare blir fler och stiger i 

graderna. 

 

Sökord: Kön/gender, jämställdhetsplan särbehandling, konkurrens,  kränkningar, 

försvarsmakten 
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1 INLEDNING 

På C-nivå i Sociologi ges studenten möjlighet att välja och fördjupa sig i ett tema som finns 

inom det sociologiska området. Min frågeställning blev att se på en eventuell förekomst av 

särbehandling konkurrens och kränkningar inom försvarsmakten, utifrån yrkesofficerares 

upplevelser och erfarenheter. Jag var speciellt intresserad av detta område i samband med 

försvarsmaktens nyarbetade jämställdhetsplan som togs i bruk år 2003.1 Jag ville få svar på 

vad officerarna vet om jämställdhetsplanen och vad den innebär för dem i arbetet. En 

frågeställning har berört officerarnas åsikter om förtur för kvinnliga officerare till 

kompetenshöjande utbildning och hur de ställer sig till allmän värnplikt för kvinnor. År 2002 

fick jag en tidning, Försvarets Forum2, innehållande artiklar om försvarets nya 

jämställdhetsplan och om kvinnor i försvaret. Nyfikenheten var väckt. Vad är officerarnas 

erfarenhet av könsskillnader i sitt arbete? Kränks och särbehandlas officerare på grund av sitt 

kön? I försvaret finns en tydlig maktstruktur och den har länge varit utan kvinnor i uniform.  

 

Försvaret har historiskt varit en mansdominerad organisation med strikta hierarkier och där 

manliga jargonger och attityder har styrt. Det kan ses som försvårande faktorer när det gäller 

kvinnors möjligheter till trivsel, delaktighet, arbetstillfredsställelse och att göra karriär. Det 

finns ökad risk för att särbehandling, trakasserier och kränkningar utvecklas i en 

könsdominerad arbetsvärld. Det kan råda högst olika uppfattningar om hur individer i olika 

organisationer kan uppfattas, behandlas och ses på av ledningen för densamma. 

Försvarsmakten är i uppsatsen även förkortad med FM. 

 

Dåvarande ÖB Johan Hederstedt uttalade sig i Försvarets Forum3 på följande vis:  

 

”Våra attityder är grundläggande för hur vi beter oss. Vi måste hjälpas åt att 

förändra attityder som stänger ute kvinnor. Brist på kunskap som föder fördomar. 

Därför måste alla vara medvetna om vad jämställdhet innebär: att kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

Mycket sitter kanske "i väggarna", men jag tror att det i hög grad handlar om oss 

själva.” 

 

                                                 
1 http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=11751 
2 Försvarets Forum nr 5 år 2002 
3 Försvarets Forum nr 5 år 2002 

http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=11751


  

Uttalandet speglar försvarsmaktens vilja att aktivt arbeta för lika rättigheter och möjligheter 

för både män och kvinnor inom organisationen. Men det andas också en medvetenhet om att 

det ännu råder missförhållanden inom dessa områden. Det blir intressant att undersöka vad 

man inom organisationen gör för att komma tillrätta med eventuell problematik inom 

jämställdhetsområdet.  

 

2 BAKGRUND 

Detta avsnitt innehåller en generell bakgrund av ämnet. Den ser till annan forskning, både 

svensk och internationell. Vidare redovisas teori, historik, försvarsmakten då och nu. Detta 

avsnitt om lagen om jämställdhet presenteras och det i samband med försvarsmakten och 

deras jämställdhetsarbete 

Försvarsmakten upplever könssegregeringen som ett problem på flera vis. Det råder en ojämn 

könsfördelning inom försvarsmakten, och de har en uttalad önskan och vilja att sträva efter en 

jämnare könsfördelning. Då det sedan 1989 är möjligt för kvinnor att söka alla befattningar 

inom försvaret har man arbetat i förhoppning om att skapa lika förutsättningar för båda kön. 

FM vill öka antalet kvinnliga officerare och arbetar på att försöka rekrytera och behålla 

kvinnor i officersyrket. Svenska försvarsmakten har i egen regi genomfört flertalet 

undersökningar. Det har även forskats om kvinnor klarar kraven i försvarets alla grenar. Man 

har inte funnit något som pekar på att kvinnor inte klarar samma villkor som män.4 För 

närmare presentation av organisationens mål och rekrytering av kvinnor som värnpliktiga och 

officerare se http:/www.rekryc.mil.se/tjej  

 

2:1 Tidigare forskning 

USA: s försvar har stor erfarenhet av kvinnor och mycket finns dokumenterat. De har en 

yrkesarmé dit intresserade söker sig. De har haft flera omskrivna fall av kränkningar och 

särbehandlingar. Mycket är dokumenterat om sexuella trakasserier inom USA: s försvar 

Officerare av båda kön utför tillsammans arbeten inom försvaret som är rigida och 

förutbestämda, och de kvinnliga officerarna undantas inte på något vis.5 Israel har länge haft 

kvinnor i sitt försvar, men till skillnad mot andra länder så har de israeliska kvinnorna aldrig 

tjänstgjort i stridande förband.6 Det som gör att det egentligen är svårt att jämföra olika 

länders jämställdhet inom försvaret är att USA har yrkesarmé medan man i Sverige söker 

                                                 
4 http:/www.rekryc.mil.se/tjej 
5 Reardon 1996 
6 Berggren 2002 

http://www.rekryc.mil.se/tjej
http://www.rekryc.mil.se/tjej


  

frivilligt. I Sverige görs det inte skillnad på män och kvinnor i positioner, båda kön återfinns i 

stridande förband. 

Sahlgrenska akademin och Göteborgs Universitet genomförde en undersökning om förekomst 

av särbehandling och kränkningar år 2002. 727 studenter och doktorander deltog i studien och 

hälften ansåg sig varit utsatta. Även om männen är i minoritet upprätthåller de den 

traditionella genusordningen. Som framgår i resultatet, leder detta till att männen synliggörs 

genom särbehandling, vanligast genom favorisering.7  

 

2:2 Teori 

Yvonne Hirdman har en teori om ett genuskontrakt och demokratins och kapitalets logiker.8 

Genus uppkommer som tidigare skrivits i samordning av biologiskt kön, social miljö och 

kultur. Det finns en överenskommelse mellan man och kvinna som går i arv, ett 

genuskontrakt.  Det skapas ett socialt mönster i samhället, där könen hålls isär och mannen 

gäller som styrande norm. Kontraktet är socialt uppgjort.  Ju mer kvinnan integreras i 

samhälle och i arbetslivet desto större blir konflikten mellan könen. Ordningen i samhället 

måste eftersträvas för att det skall fungera. På samma sätt som samhället skapar genus, skapar 

genus i sin tur samhället. Genus blir således en dubbeltydig drivkraft, på gott och ont, i det 

moderna samhället. Mannen är norm i vårt samhälle. Eventuellt är det inom arbetsmarknaden 

som man kan hoppas på förändring, för där finns möjlighet att överbrygga skillnaden och 

stärka likheten. Hirdman menar att kapitalet och demokratin är det moderna projektets två 

ben. Den demokratiska tanken rår över alla och skapar en likhet mellan könen. Likheten hotar 

den klart dragna genusordningen. Kapitalet ser inte till det stereotypa genuskontraktet utan där 

det lönar sig att ha kvinnan där ska hon finnas. Segregeringen mellan könen blir hotat om man 

använder sig av de moderna projektens logiska delar – demokratin och kapitalet. 

Könsordningen hamnar mellan integrering och segregering och då blir det en konflikt om 

genusordningen.  
 
                
 
                                          integrering:                                             integrering: 
                                          den demokratiska                                  den kapitalistiska 
                                          logiken                            logiken 
                          Figur 1  
                                                                                                                Yvonne Hirdman 
                                                                                                                                           Genus-om det stabilas föränderliga  
                                       genusordningens segregering                former sid 108 (Liber 2001)
                       

                                                 
7www.sahlgrenska.gu.se/personal/rapporter/sarbehand/  
8 Hirdman 2001 

 
genuskonflikt 



  

De sista 200 årens utveckling visar att det finns likhet mellan könen i förmåga och möjlighet 

på de flesta områden. Mannen har begränsat kvinnans möjligheter för hennes förmåga har 

alltid funnits. Män och kvinnor bidrar till att systemet förs vidare. Normer och traditioner 

skapar könsordningen i vårt samhälle  

  

2:3 Historik – kvinnan och försvaret  

1923 fick kvinnor rätt att inneha högre statliga ämbete, men de auktoritetssladdande yrkena 

som polis, militär, präst och domare öppnades långt senare och successivt för kvinnan. Runt 

1970 öppnades de mansdominerade yrkena för kvinnor. Mot slutet av 1900-talet har de gamla 

könshierarkierna lösts upp. Idag finns det ett större antal kvinnor inom mansdominerade 

yrken. Andelen kvinnliga läkare har tredubblats sedan 1960 och de utgjorde i början på 1990-

talet en tredjedel av läkarkåren. Antalet kvinnliga präster och domstolsjurister ökar stadigt.9 

Svenska försvarsmakten har en lång traditionsfylld och manlig historia. Det har länge varit 

mannens revir och sent släpptes kvinnor in.10 År 1980 gjorde de första kvinnorna frivillig 

utbildning inom flygvapnet. Först år 1990 var alla grenar inom försvaret sökbara för kvinnor. 

Försvarets historia av kvinnor är därför kort. Men försvaret har en vilja och ett engagemang 

att öka antalet kvinnor som anställda. De har utarbetat och reviderat en jämställdhetsplan som 

innebär förbättringar för båda kön men främst för den som är i minoritet – kvinnan.  

 

2:4 Försvarsmaktens organisation 

Organisationen är en myndighet under regering och riksdag. Överbefälhavaren är chef. 

Försvaret är uppdelat i militära distrikt, södra, mellersta, norra distrikten och Gotland. Dessa 

distrikt ska leda en regional verksamhet och samverkar med totalförsvarets civila delar. De tre 

försvarsgrenarna är armén, marinen och flygvapnet. Förutom vapenslagen har man olika 

skolor och frivilliga försvarsorganisationer att svara för. Verksamheten i försvaret styrs av 

regeringen. De ställer krav på mål och resultat.  

 

Försvaret har fyra huvuduppgifter och de är:  

1 Försvara Sverige mot väpnat angrepp  

2 Hävda vår territoriella integritet  

3 Bidra till fred och säkerhet i omvärlden  

                                                 
9 Göransson red 2000 
10 Berggren 2002  



  

4 Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred  

 

Den internationella verksamheten ökar mest och snabbast. Idag anses hotet mot Sverige vara 

mycket svagt. Sverige måste ändå bygga sitt försvar och idag bygger man det via ett aktivt 

deltagande i europeiskt försvars samarbete. FM måste hela tiden utveckla sin organisation för 

att möta nya hotbilder. Idag kan händelser i andra länder påverka och skapa konflikt i Sverige 

exempelvis genom terrorhandlingar. FM utnyttjar det snabbt tekniska utvecklingen som pågår 

i vårt samhälle.  

Svenska försvarsmakten bygger på allmän värnplikt för män. Kvinnor söker sig frivilligt till 

försvaret och värnplikt. De värnpliktiga är rekryteringsbasen till officersyrket. Det är 

Pliktverket som sköter mönstring till försvaret. 

 

2:5 Kön/gender och jämställdhet  

När man talar om kön (eng. sex) menar man det biologiska kön vi är födda till. Talar man om 

det sociala könet använder man begreppet genus (eng. gender). Fysiologiskt sett är det 

skillnad mellan män och kvinnor. Men psykologiskt är vi inte markant annorlunda. Vi har 

olika roller att spela i det reproduktiva spelet. Trots att vi föds in i ett kön är vi socialt fostrade 

av vår kultur och miljö.11 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika värde, samma rättigheter och möjligheter. 

Det finns en jämställdhetslag i Sverige.12 Lagen siktar på att förbättra främst kvinnornas 

arbetsvillkor. § 3 i jämställdhetslagen säger att arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder 

som med hänsyn till arbetsgivares resurser och omständigheter krävs för att förhållandena på 

arbetet skall lämpa sig för både kvinnor och män. Aktiva åtgärder är att arbetsgivaren inom 

ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet 

i arbetslivet. Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 

åtgärder tillhandahålla en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika kategorier av 

arbete. Arbetet skall underlätta för både manliga och kvinnliga arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och 

förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier eller trakasserier 

på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Varje år ska arbetsgivaren upprätta en plan 

för jämställdhetsarbete, den ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på en 

arbetsplats.   

                                                 
11 Huffman mfl.1994 
12 SFS 1991:433 



  

2:6 Försvarsmakten och jämställdhet 

I försvarets organisationsarbete ingår det att försöka påverka attityder av negativ art. Det 

gäller attityder rörande ålder, sexualitet, jämställdhet, etnicitet, mänskliga rättigheter, droger 

religion, samt funktionshinder. FM vill genom en långsiktig påverkan förändra eventuella 

negativa attityder hos personal.13 

Försvarsmakten har en plan som bygger på jämställdhetslagen.14  Planen innehåller en rad 

åtgärder och fokuserar på de strukturella och organisatoriska hinder som försvårar arbete för 

ökad jämställdhet. Det är främst två områden som ska prioriteras: 

 

1 Öka andelen kvinnor som officerare och värnpliktiga – att civilanställda och officerare 

får fler chefsbefattningar 

2 Underlätta för personal att kombinera arbete och föräldraansvar     

 

Den övergripande gemensamma jämställdhetsplanen gäller från 030101, Den är tänkt att 

utvärderas sommaren 2004 då ny plan upprättas. Förbanden utvecklar själva sin 

jämställdhetsplan utifrån försvarsmaktens övergripande plan och de åtgärder som kan variera 

beroende på förutsättningar hos respektive förband. Försvarsmakten vill vidta särskilda 

åtgärder som innebär att kvinnor skall prioriteras till programbunden utbildning. I de fall 

sökande av underrepresenterat kön, mindre än 40 %, och uppfyller de krav som ställs så har 

denna förtur till yrkesofficers och reservofficersprogrammet. Försvarsmakten skiljer på förtur, 

positiv särbehandling och kvotering. Att ge någon förtur är att anta en sökande som uppfyller 

alla kriterier medan kvotera in någon är att släppa på de formella kraven. Förtur för kvinnliga 

sökande innebär att man som organisation visar medvetenhet om den ojämna 

könsfördelningen som råder i nuläget. FM poängterar att förtur för kvinnor inte ska påverka 

kvaliteten.15 

Män förhåller sig till sina jobb med en slags äganderätt. Homosociala relationer uppstår 

genom mäns tendens att föredra och söka någon som liknar en själv, så kallad självspegling. 

Det kan då vara svårt för kvinnor att få högre positioner inom försvaret. Kvinnors möjligheter 

att lyckas i manligt dominerade yrken beror därför i hög grad på hur välvilligt framför allt 

manliga arbetsledare eller chefer ställer sig till en kvinnlig närvaro.16 Erfarenheterna av 

kvinnor i värnpliktstjänst har kunnat granskas under en längre tid. Slutsatserna av detta är bl.a. 

                                                 
13 www.mil.se för allmän referens  
14 SFS 1991:433 
15 www.rekryc.mil.se/tjej 

http://www.mil.se
http://www.rekryc.mil.se/tjej


  

att det inte finns något område inom försvaret där kvinnor inte klarar samma krav som 

männen. Försvarsmakten är medveten om att det finns problem inom organisationen som kan 

relateras till mäns och kvinnors olika fysiska förutsättningar. Det kan gälla fordon, apparater 

eller maskiner som är anpassade för män, och där de fysiska förutsättningarna mellan könen 

kan göra att kvinnor inte kan arbeta.  

1980 fick kvinnor tjänstgöra som yrkesofficerare. Från 1989 är samtliga grenar och tjänster i 

försvaret öppna för både män och kvinnor.   

 

I Sverige fanns vid 2003 års utgång följande antal officerare fördelat efter kön:  

 

Kvinnliga officerare      467 

Manliga officerare 11 496 

TOTALT                        11 963 

 

Försvaret blir allt mer högteknologiskt, och det innebär att de fysiska egenskaperna mellan 

könen spelar mindre roll.17 Högkvarteret ansvarar för övergripande mål och åtgärder medan 

årlig uppföljning och utvärdering sköts av förband. Förbanden ansvarar lokalt för 

jämställdhetsarbete. Försvarsmaktens vision är att arbetet för en god utvecklande arbetsmiljö 

ska prioriteras. En god sådan utmärks av att kvinnor och män tar ansvar och arbetar 

gemensamt efter arbetsgivarens policy för jämställda villkor. Varje medarbetare i 

försvarsmakten ska ta sitt ansvar och gemensamt verka för att skapa en effektiv organisation i 

fred, kris och krig. De olikheter som beror på kön skall värderas lika. På de två regementen I 

19 och Livgardet som jag använt i min studie finns det fördelning av kön enligt nedan: 

Livgardet har 447 manliga officerare och 15 kvinnliga officerare. Sommaren 2004 anställs 

ytterligare 30 officerare, utav dem är det tre som är kvinnor, efter genomförd 

yrkesofficersutbildning.18 På I 19 Norrbottens regemente finns 560 manliga yrkesofficerare 

och 16 kvinnliga yrkesofficerare. Sommaren 2004 anställs ytterligare 40 officerare varav tre 

är kvinnliga, och 2005 anställs 41 officerare varav sex stycken är kvinnliga, efter genomförd 

yrkesofficersutbildning. Regementet får verktyg att arbeta efter och kontrolleras av 

högkvarteret.19 

                                                                                                                                                         
16 Pingel m fl 2001 
17 Försvarets Forum 2002 
18 www.livgardet.mil.se 
19  www.i19.mil.se. 
 

http://www.livgardet.mil.se
http://www.i19.mil.se


  

 

3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är som nämnts i inledningen, att undersöka om det förekommer 

särbehandling, konkurrens och kränkning på grund av kön utifrån yrkesofficerares 

erfarenheter, inom försvarsmakten och detta i samband med försvarsmaktens reviderade 

jämställdhetsplan som kom år 2003. I denna uppsats studeras detta i relation till officerares 

åsikter och synpunkter. Begränsning på grund av studiens storlek har gjort att koncentrationen 

har lagts på en del av försvarets grenar – armén. Konsekvenser av kränkning och 

särbehandling riskerar att inverka negativt på enskilda individers och gruppers 

prestationsförmåga och psykiska välbefinnande. Att förändra en organisation är aldrig lätt och 

det blir svårare ju större den är. Då det rör sig om en mycket gammal traditionsfylld 

organisation likväl som manlig är det inte friktionsfritt. Eftersom organisationen är medveten 

om att det förekommer kränkningar och särbehandling på grund av kön sätter man in stora 

resurser på att motverka detta och arbeta bort negativa attityder. Men officerarna som 

intervjuats i studien anser att det förekommer kränkningar. Kvinnliga officerare berättar att 

det händer att de i sitt arbete får höra ”och här står du bara och ser söt ut”. Detta kan ske inför 

en grupp värnpliktiga eller andra kolleger. Ofta är det inte illa menat utan mer oövertänkt, 

men upplevs kränkande. De yngre manliga officerare som deltog i studien verkar vara mer 

uppmärksamma än äldre kolleger, det kan bero på att man idag informerar om trakasserier och 

kränkningar på de olika skolorna. Personalchefen som intervjuades var insatt i den nya 

jämställdhetsplanen medan de intervjuade officerarna hade mer begränsad kunskap. På 

högkvarteret finns det jämställdhetsombud anställda. 

 

4 METOD 

Denna uppsats är kvalitativ och kvantitativ till sin karaktär. Den empiriska delen av arbetet 

bygger på en intervju med personalchefen på I 19, och en enkätundersökning bland anställda 

officerare vid I 19 och Livgardet. Deltagandet i studien var frivilligt. 50 enkäter delades ut 

och 34 enkäter har besvarats av anställda inom armén. Valet av personalchef som informant 

när det gäller jämställdhetsfrågor i organisationen tedde sig naturligt då denne officer är den 

som ansvarar för dessa frågor. Personalchefen ska ta emot en eventuell anmälan och har 

skyldighet att undersöka och gå vidare med eventuell anmälan. Officerarna är fast anställda av 

försvaret och innehar graderna fänrik till major. Litteraturen som studerats var framför allt 

litteratur om könsfrågor och jämställdhet, men även militär litteratur i ämnet könsfrågor och 



  

jämlikhet har använts. Främst då avhandlingen ”Undercover operations in No-women land”,20 

som är gjord av en anställd i försvarsmakten och är före detta officer. Jag har läst litteratur 

som rör andra länders militära system med kvinnliga officerare för att jämföra mot det 

svenska försvaret, men då länders försvar är olika uppbyggt och har olika bakgrunder kan det 

vara missvisande att jämföra.  

 

4:1 Genomförande 

                                                 
20 Berggren 2002 

Under våren 2003 intervjuade jag dåvarande personalchefen vid I 19 i Boden. Efter ett mycket 

givande samtal utformade jag de frågor som ligger till grund för enkäten. 

Enkätundersökningen genomfördes under våren och sommaren 2003 bland anställda 

officerare vid I 19 och vid Livgardet. De som fick enkäten och ansvariga utdelare har fått veta 

att denna studie var en övningsuppgift, en C-uppsats i sociologi. För möjlighet till kontakt har 

mitt namn, telefonnummer och mailadress funnits på försättsbladet. Ansvarig utdelare av 

enkäterna vid Livgardet har varit personalkontoret. Vid I 19 har jag själv delat ut enkäterna. 

De har samlats in och vidarebefordrats per post. Jag har tackat på förhand för medverkan. I 

enkäten har jag även förklarat de begrepp jag avser att undersöka, förekomsten av: 

Särbehandling, 

Är när någon behandlas på sådant sätt att det innebär att annan person eller dennes åsikter och 

uttalanden diskrimineras eller gynnas pga. kön.   

Negativ särbehandling kan exempelvis vara att person eller dennes åsikter och uttalanden 

negligeras eller nedvärderas pga. kön. Positiv särbehandling kan exempelvis innebära att 

person eller persons åsikter och uttalanden favoriseras eller få ökad uppmärksamhet pga. kön. 

Kränkningar, 

Kan vara kommentarer med sexuell innebörd, ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller 

annat uppträdande grundat på kön. Kan vara en yttring av makt. (Enkäten finns med i 

uppsatsen i sin helhet som bilaga nr 2). 

 

4:2 Etiska aspekter 



  

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), har fyra huvudkrav på 

forskning: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.21 

Tillstånd till enkäterna har personalcheferna vid I 19 Norrbottens Regemente, Boden och 

personalchefen vid Livgardet, Stockholm givit. Försättsbladet till enkäten har innehållit 

information om att detta är en C-uppsats som delas ut till yrkesofficerare inom armén, 

försvarsmakten. Den som delgivits enkäten har även fått informationen om att deltagandet är 

frivilligt och anonymt. Uppgifterna har behandlats konfidentiellt och deltagandet var frivilligt. 

Konfidentialitet innebär att man i möjligaste mån bevarar informanternas integritet. Utifrån 

nyttjandekravet blev de informerade om studiens begränsade användningsområde. 

Nyttjanderätten är utnyttjad då jag efter sammanställning förstört de ifyllda enkäterna. 

 

4:3 Bortfall 

Bortfall har förekommit. Påminnelsebrev har inte skickats ut eftersom bara vetskapen om 

vilken kategori anställda men ej vilka individer om den som tilldelats enkäterna funnits. 

Personalenheten vid Livgardet och I 19 Norrbottens regemente har ansvarat för utdelning och 

insamling av enkäterna för sina anställda som sedan skickats med post. Utav 50 utdelade 

enkäter har 34 st (68 %) besvarats. Problemet med urvalet av anställda officerare kan vara att 

antalet kvinnor är få jämfört med manliga anställda. Det hade varit intressant för studien om 

det funnits möjlighet till en jämn fördelning könsmässigt som att antalet utdelade och 

besvarade enkäter varit fördelat jämt på 50 % män och 50 % kvinnor. Eftersom det inkommit 

34 svar av 50 utdelade enkäter kan slutsatsen dras att ett påminnelsebrev i någon form kunde 

ha utdelats.  

 

4:4 Avgränsningar 

Denna undersökning är genomförd på I 19, Norrbottens Regemente i Boden och på Livgardet 

i Stockholm och kan därför inte sägas spegla förhållanden som råder på andra orter och inom 

andra militära enheter. Undersökningen ser till kvinnliga och manliga yrkesofficerares 

upplevelser av särbehandling och kränkningar inom organisationen. Enkäten skulle delas ut 

till samtliga kvinnliga anställda på regementet av ansvariga och resten av enkäterna besvaras 

av manliga anställda. Så skedde inte, det har blivit en majoritet i svar från manliga officerare. 

De var alla yrkesofficerare och inte civilt anställda. Inga avgränsningar har funnits gällande 

                                                 
21 www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 

http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0


  

grad eller ålder, de intervjuade innehar graderna fänrik till major och är i åldern 20 – 36. 

Officerarna arbetar i armén, således finns inte representanter från de övriga vapenslagen. 

 

5 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
 
I svarstabellerna används förkortningen Yoff, den står för yrkesofficer 

 

Antal svar på enkäterna (34st) 68 % är fördelat på kvinnliga och manliga yrkesofficerare. 

Svaren redovisas i procent och i antal svarande fördelat även i ålderskategorier. Uppdelningen 

är baserad på dessa kategorier då äldre officerare med högre grad (ex major) till större 

sannolikhet inte gjort värnplikt eller arbetat med kvinnor med lika grad. Yngre manliga 

officerare har oftast gjort värnplikt med kvinnor och har gradmässigt jämbördiga kvinnliga 

kolleger.  

 
 
 
Antal svar på enkäten fördelat på manliga och kvinnliga officerare: 

 

Tabell 1 
 
 
 
Antal enkätsvar uppdelade i manliga och kvinnliga officerare och i ålderskategorier: 
   Upp tom 25år       26-30 år               31-35 år      36år och äldre 
Manlig 
yrkesofficer 

            32% 
            6 st 

 

        32%  
        6 st 

          26% 
          5 st         

         10% 
         2 st 

 
Kvinnlig 
yrkesofficer 

           47% 
           7st 
            

         33% 
         5st 

          20% 
          3st 

          - 

Tabell 2 
 
 
 
FRÅGOR OM NEGATIV SÄRBEHANDLING 
 
Fråga 1 

Förekommer negativ särbehandling på din arbetsplats? 

Manliga officerare            56% 
           19st 
 

Kvinnliga officerare            44%  
           15st 
 



  

 
Svar av: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3 
 
 
Svar av: 
Kvinnlig 
yrkesofficer 

Upp tom 25år    26-30år 31-35år 

Aldrig        13% 
       1st      

     13% 
     1st 

       - 

Enstaka tillfälle        27% 
       4st 

     20% 
     3st 

    20% 
    3st 

Flertal tillfälle        17% 
       3st 

       -      - 

Tabell 4 
 
Både manliga (10 st/52 %) och kvinnliga (10 st/67 %) officerare anser att det förekommer 

negativ särbehandling vid enstaka tillfällen på deras arbetsplats. Majoriteten av denna åsikt är 

kvinnor. Fler män än kvinnor anser att negativ särbehandling aldrig förekommer. En kvinna 

svarar att det skett vid flertal tillfällen. Ingen av de manliga officerarna anger att det skett 

negativ särbehandling vid flertal tillfälle. 

 
Fråga 2 

Vilket kön har särbehandlats negativt?: 
  
Svar av: 
Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år         

26-30år  31-35år     36 och  
    äldre 

Kvinna yoff   11% 
  2st 

  16% 
  3st 

- 
- 

      5% 
      1st 

Man yoff - 
 

- - - 

Båda kön - 
 

   5% 
   1st   

     5% 
     1st 

- 

Inget kön     21% 
    4st 

   11% 
    2st 

     21% 
     4st 

     5% 
     1st 

Tabell 5 
 
 

Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom    
    25år 

 26-30år  31-35år 36 och 
äldre 

Aldrig         11% 
        2st 

    11% 
    2st 

    16% 
    3st 

    5% 
    1st 

Enstaka tillfälle         21% 
        4st 

    21% 
    4st 

    5% 
    1st 

    5% 
    1st 

Flertal tillfälle         -     -     5% 
    1st 

    - 



  

Svar av: 
Kvinnlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 

Kvinna yoff     27% 
    4st 

   13% 
    2st 

   7% 
   1st 

Man yoff - 
 

- - 

Båda kön     7% 
    1st 

    7% 
    1st 

   13% 
   2st 

Inget kön     13% 
     2st 

    13% 
    2st 

- 

Tabell 6 

 

Kvinnliga officerare anses mest utsatta för negativ särbehandling av både män och kvinnor. 

Utav de manliga officerarna har 32 % och utav de kvinnliga har 47 % svarat att kvinnliga 

officerare behandlats negativt. Ingen har ansett de manliga officerarna enskilt särbehandlats 

negativt, däremot har både manliga och kvinnliga befäl särbehandlats vid samma tidpunkt, 

detta har uppgetts vara att kvinnan blivit positivt särbehandlad medan mannen samtidigt blivit 

negativt särbehandlad. Men 58 % av de manliga officerarna och 26 % av de kvinnliga 

officerare anger att de inte känt av att någon person blivit negativt särbehandlad. 

 

Fråga 3 

I vilka situationer förekommer negativ särbehandling på din arbetsplats? 

 

Öppen fråga med svar av manlig och kvinnlig officer exempelvis följande: 

 

 

”Jag fick stå till svars för de andra för att jag hade tilldelats större handduk, de tyckte att jag 

blev särbehandlad positivt, men jag upplevde det negativt”  

     Kvinnlig officer 

 

”Det förekommer inte negativ särbehandling vid något tillfälle här” 

     Manlig officer 

 

58 % av de manliga officerarna anser att ingen person behandlats negativt beroende av sitt 

kön. Men en manlig officer som anser att det förekommer säger att det är relaterat till grad 

eller befattning och inte till kön.  Fyra av de kvinnliga officerarna svarar att de tycker att det 

är könsrelaterat. Negativ särbehandling förekommer främst vid diskussion, uttagning och i 



  

kunskapssituation. Det vanligaste som kvinnorna (3st) uppgav att de utsätts för är att bli 

ignorerad. Fyra av kvinnorna anser även att situationer då båda kön behandlas negativt 

uppträder, de spelas ut mot varandra i kunskapssituationer. Och detta ska vara på grund av 

könstillhörighet En kvinnlig officer skriver att hennes order ifrågasätts mer än hennes manliga 

kollegers i samma situation. Kolleger och överordnade lyssnar inte eller låtsas att de inte hör. 

De får även anmärkningar om att deras röster är ljusa (2st)          

 

 
FRÅGOR OM POSITIV SÄRBEHANDLING 
 
Fråga 4 

Förekommer positiv särbehandling på din arbetsplats?        

 
Svar av: 

 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

Tabell 7 
 
 
Svar av: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8 
 

De flesta har svarat att det förekommer positiv särbehandling vid enskilda tillfällen. 

Åldersgruppen 31-35 år av de manliga officerarna säger övervägande att det aldrig 

förekommer medan deras yngre kolleger anser att det förekommer vid enstaka tillfällen högre 

procentuellt. En manlig officer uppger att det skett vid ett flertal tillfällen. Kvinnliga 

officerare upp till 25 år anser övervägande att det förekommer vid enstaka tillfälle. Inte något 

av de kvinnliga befälen anser att det förekommer positiv särbehandling vid flertal tillfällen.  

Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 36 och  
 äldre 

Aldrig   11% 
  2st 

  11% 
  2st 

 16% 
 3st 

  5% 
  1st 

Enstaka tillfälle   21% 
  4st 

  21% 
  4st 

 5% 
 1st 

  5% 
  st1 

Flertal tillfälle - -  5% 
 1st 

- 

Kvinnlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 

Aldrig     7% 
    1st 

   13% 
   2st 

- 

Enstaka tillfälle     40% 
    6st 

   20% 
   3st 

  20% 
  3st 

Flertal tillfälle - 
 

- - 



  

 

Fråga 5 

Vilket kön har särbehandlats positivt? 

 
Svar av: 
Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år  36 och  
 äldre    

Kvinna yoff   11% 
  2st 

  16% 
  3st 

-    5% 
   1st 

Man yoff - - - 
 

- 

Båda kön -   5% 
  1st 

   5% 
   1st 

- 

Inget kön   21% 
  4st 

  11% 
  2st 

 21% 
 4st 

  5% 
  1st 

Tabell 9 
 
 
Svar av: 
Kvinnlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 

Kvinna yoff    27% 
   4st 

  13% 
  2st 

   7% 
   1st 

Man yoff - 
 

- - 

Båda kön    7% 
   1st 

  7% 
  1st 

   13% 
   2st 

Inget kön    13% 
   2st 

  13% 
  2st 

- 

Tabell 10 
 
Både manliga och kvinnliga officerare anser att kvinnliga kolleger behandlas positivt. 32 % 

av de manliga officerarna anser att kvinnliga kolleger behandlats positivt. Av de kvinnliga 

kollegerna har 47 % angivit att de tycker att de som kvinna särbehandlats positivt. Samtidigt 

uppger fyra kvinnliga officerare att de anser att männen behandlas positivt. Åtta manliga och 

tre kvinnliga officerare tycker inte att någon särbehandlats positivt. 

 

Fråga 6 

I vilka situationer har positiv särbehandling förekommit? 

Allmänt anser officerarna att det förekommer i situationer som meritvärdering, i 

befordringsdiskussioner och vid uttagningar till kompetenshöjande utbildning.  

 

Detta är en öppen fråga och här följer citat från enkäterna: 



  

 

Jag fick höra ”att hon överraskade , hon kunde ju lika mycket som de andra”. 

     Kvinnlig officer 

 

”Det är känsligt att kommentera att en kvinnlig kadett har brister i sin person eller fysiska 

status. Ofta så vill regementet ha kvinnorna ändå, de har press på sig, så de slipper igenom 

där en motsvarande manlig skulle ha avskilts. Särbehandling. Kvinnor som gör ett bra jobb 

kan premieras öppet mer positivt än män, men skulle de göra något dåligt vid ex möten eller 

större samlingar så blir även det mer öppet negativt”. 

     Manlig officer 

 

Flera manliga officerare tycker att kvinnor blir positivt särbehandlade genom att man gör 

avbräck på de fysiska kraven. Det kan vara kvinnor med fysiska skador som de upplever 

”kommer undan”. En anser att det finns en större acceptans uppifrån för att kvinnliga kolleger 

bryter på fysiska moment eller inte klarar tekniska uppgifter. Kvinnor särbehandlas genom att 

högre befäl och kolleger ger dem ett vänligare bemötande. En kvinnlig officer är trött på att få 

ett annat bemötande än sina manliga kolleger. 

 

”Ibland tror jag att de manliga befälen försöker så mycket så att de istället gör sig själva en 

björntjänst.”        Kvinnlig officer 

 

FRÅGOR OM KRÄNKNINGAR 
 
Fråga 7  

Förekommer kränkningar på din arbetsplats? 
 
Svar av: 
Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 36 och  
 äldre 

Aldrig    31% 
   6st 

   26% 
   5st 

  16% 
  3st 

  11% 
  2st 

Enstaka tillfälle -    5% 
   1st 

  11% 
  2st 

- 

Flertal tillfälle - - 
 

- - 

Tabell 11 
 
 
 



  

Svar av: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12 

 

84 % av de manliga officerare och 60 % av de kvinnliga officerarna anser att det aldrig 

förekommer kränkningar på arbetsplatsen, medan 16 % manliga och 33 % kvinnliga anser att 

det förekommer vid enstaka tillfällen. En kvinna anser att det skett kränkningar vid ett flertal 

tillfällen. Ingen manlig officer säger att kränkningar inträffat vid flertal tillfällen. Det verkar 

som att de kan skilja på särbehandling och kränkning.  

 

Fråga 8 

Vilket kön har den som utsatts för kränkningar? 
 
Svar av: 
Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 36 och  
 äldre 

Manligt kön - - 
 

- - 

Kvinnligt kön -    5% 
   1st 

  16% 
  3st 

- 

Båda kön - -   11% 
  2st 

- 

Inget kön   31% 
  6st 

  26% 
  5st 

-   11% 
   2st 

Tabell 13 
 
Svar av: 
Kvinnlig  
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år        

26-30år 31-35år 

Manligt kön - - 
 

- 

Kvinnligt kön    13% 
    2st 

  13% 
  2st 

   7% 
   1st 

Båda kön - -    7% 
   1st 

Inget kön    33% 
   5st 

   20% 
   3st 

   7% 
   1st 

Tabell 14 

Kvinnlig  
yrkesofficer 

Upptom 
    25år     

26-30år 31-35år 

Aldrig   33% 
  5st 

  20% 
  3st 

  7% 
  1st 

Enstaka tillfälle   7% 
  1st 

  13% 
  2st 

 13% 
 2st 

Flertal tillfälle   7% 
  1st 

- - 



  

De flesta har svarat att ingen utsatts för kränkningar, 68 % av de manliga och 60 % av de 

kvinnliga officerarna.  Ingen anser att män ensamma utsatts för kränkningar men däremot 

svarar 21 % av männen och 33 % av kvinnorna att kvinnliga officerare utsätts för kränkningar 

på arbetsplatsen. På svarsalternativet ”Båda kön” har bara ålderskategorin 31-35 år svarat att 

båda kön kränkts. I den ålderskategorin finns flest officerare med gradbeteckningar kapten 

och major. Med övervägande har officerare av båda kön svarat att ingen kränkts. 

 
Fråga 9 

I vilka situationer förekommer kränkningar på din arbetsplats?  

 
En fråga med öppet svar om i vilka situationer kränkningar förekommer och följande är citat 

från enkäterna: 

 

”Det är svårt att veta vad man ska tillåta och i vilka situationer, vart stoppar man skämten, 

hur hårt driver man det själv? Man tillåter kanske själv en hårdare jargong.” 

     Kvinnlig officer 

 

”Ja, på mässen och på andra festligheter, man kommenterar. Men ofta är kvinnliga officerare 

tillsammans med manliga officerare så då passar man sig.” 

     Manlig officer 

 

”Olika situationer. Det är ofta anspelningar på kvinnligt kön, det är inte riktad mot någon 

enskild person.” 

     Kvinnlig officer 

 

Flera kvinnliga officerare anser att det förekommer överallt på arbetsplatsen från 

arbetssituationer till festligheter. Deras beslut ifrågasätts mer än manliga kollegers. Ett 

manligt befäl säger att det förekommer kränkande kommentarer vid festligheter som 

personalfest eller på mässen. Två manliga officerare svarar att det ofta är prat bakom ryggen 

på de kvinnliga kollegerna, men att det då vanligtvis är diskussioner om ”fel” personer på 

befattningar som kränkningarna rör, inte kön. Ingen anger att de blivit utsatta för ovälkomna 

handlingar såsom beröringar. 



  

 
 
FRÅGAN OM PÅVERKAN PÅ ARBETSKLIMATET 
 
Fråga 10 

Anser du att förekomst av särbehandling eller kränkning påverkar arbetsklimatet? 
Svar av: 
Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 36 och  
 äldre 

Ja     21% 
    4st 

  26% 
  5st 

   5% 
   1st 

   5% 
   1st 

Nej     5% 
    1st 

  5% 
  1st 

   11% 
   2st 

   5% 
   1st 

Ingen åsikt     5% 
    1st 

-    11% 
   2st 

- 

Tabell 15 
 
 
Svar av: 
Kvinnlig  
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år        

26-30år 31-35år 

Ja    40% 
   6st 

   33% 
   5st 

  20% 
  3st 

Nej - 
 

- - 

Ingen åsikt    7% 
   1st 

- - 

Tabell 16 
 
De flesta av både manliga och kvinnliga officerare oberoende ålder anser att särbehandlingar 

och kränkningar påverkar arbetsklimatet. Kvinnliga officerare tycker att särbehandling mera 

påverkar arbetsklimatet än de manliga kollegerna. Flera uttryckte ingen åsikt. 26 % av de 

manliga officerarna anser att särbehandling och kränkningar inte påverkar arbetsklimatet, 

medan inte någon av de kvinnliga officerarna samtycker till detta.  

 

FRÅGOR OM JÄMSTÄLLDHETSPLANEN 
 
Fråga 11 

Anser du att det behövs en jämställdhetsplan? 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Svar av: 
Manlig 
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år      

26-30år 31-35år 36 och  
 äldre 

Ja    21% 
   4st 

  26% 
  5st 

  5% 
  1st 

  5% 
  1st 

Nej    5% 
   1st 

  5% 
  1st 

  11% 
  2st 

  5% 
  1st 

Ingen åsikt    5% 
   1st 

-   11% 
   2st 

- 

Tabell 17 
 
 
Svar av:  
Kvinnlig  
yrkesofficer 

Upp tom 
    25år        

26-30år 31-35år 

Ja    40% 
   6st 

   33% 
   5st 

  20% 
  3st 

Nej - 
 

- - 

Ingen åsikt    7% 
   1st 

- - 

Tabell 18 
 

Av tabellen framgår att en manlig officer inte svarat på frågan. Fler kvinnor än män anser att 

det behövs en jämställdhetsplan, medan fler män än kvinnor anser att den inte behövs alls. 7 

% av kvinnorna och 16 % av männen har svarat att de ingen åsikt har. Manliga officerare i 

alla ålderskategorier har angivit att det inte behövs en jämställdhetsplan. Det finns inte en 

kvinnlig officer som ansett att det inte behövs en. Men en av de yngre kvinnliga officerarna 

har svarat att hon inte har någon åsikt i frågan.  

 

Fråga 12 

Vad kommer jämställdhetsplanen som försvarsmakten tagit fram att innebära för dig i 

ditt arbete? 

Öppen fråga och nedan exempel på svar från de intervjuade officerarna; 

 

”Jag vet inte, jag känner inte till innebörden i planen.” Manlig officer 

 

”En kvalitetssäkring gällande arbetsklimat och samhörighet.”  Manlig officer 

 

”Jag har inte sett den så jag vet inte vad den innebär.” Kvinnlig officer 

 



  

De flesta som svarat känner inte till innebörden av planen. Flera anser att de inte informerats 

om planen eller fått tagit del av den.  Ingen antyder att de aktivt har försökt få ta del av planen 

eller är intresserade av den. Många känner osäkerhet inför den nya planen då de är rädda att 

de ska avancera eller inte kunna avancera på grund av sitt kön. De vill ta sig fram tack vare att 

de är duktiga och kompetenta officerare, speciellt de kvinnliga officerarna svarar så. En 

manlig officer påpekar att planen är en kvalitetssäkring i avseendet arbetsklimat och 

samhörighet för verksamheten, en säkerhet att man kan upptäcka förekomst av mobbing på 

arbetsplatsen tidigt. Ytterligare en manlig officer anser den vara helt förkastligt och ett slöseri 

av ”Firman” (försvarsmakten), med både resurser och ekonomi.  

 

ÖVRIGA ENSKILDA FRÅGOR I ENKÄTEN 

 

Fråga 13 

Vad anser du om att könstillhörighet kan påverka möjlighet att antas till 

kompetenshöjande utbildning? 

 
En öppen fråga ställdes om officerarna anser att könstillhörighet kan påverka möjlighet att 

antas till kompetenshöjande utbildning 

 

”Jag tror att den som tillhör en minoritet och tagit sig in på egen kraft kan uppleva detta som 

en skymf, det slår ju tillbaka på personen själv” 

     Manlig officer 

 

De flesta manliga officerare anser det felaktigt att könet ska spela roll, det är kompetensen 

och personliga egenskaper som skall ge en möjlighet till kompetenshöjande utbildning. Även 

de flesta intervjuade kvinnliga officerare var skeptiska till detta. De vill delta på lika villkor 

som männen. Ändå är de flesta överens om att systemet måste ändras så att försvaret blir mer 

attraktivt för kvinnor. En manlig officer uttrycker det som att man lurar systemet och sänker 

kvalitén på personalen om man använder sig av förtursprincipen. En annan man menar att det 

är förkastligt och skulle påverka verksamheten negativt för båda könen. Kompetens ska vara 

grundstenen och den skall man inte frångå. En manlig officer anser att det är bra och 

kompetenta kvinnliga kolleger och han är rädd att det kommer kvinnliga officerare av sämre 

kvalité om man använder sig av förtur.  De flesta manliga officerare uttrycker en oro för att 

organisationen ska göra avbräck på kvinnors fysiska status, att de ska komma undan olika test 



  

och prover som alla skall göra årligen. En manlig kollega menar att det kanske är ett måste 

med förtur för att öka andelen kvinnor i försvaret, men att det är synd om det behövs och 

egentligen ett totalt underkänt system, försvarsmakten lägger krokben på sig själv.  

 

Fråga 14 

Hur anser du att allmän värnplikt för kvinnor skulle påverka försvaret? 

 

”Skulle förändra försvaret negativt både med tanke på den fysiska standarden och 

disciplinen”. 

     Manlig officer 

”Mycket mödosam omställning som kan bli bra i slutändan”. 

     Manlig officer 

 

”Negativt, vi skulle inte kunna bedriva en utbildning och ha kvalité på verksamheten utan få 

bli en småpsykolog som Dr.Phil allihop! 

     Manlig officer 

 

14 st officerare tror inte på att ha allmän värnplikt då de anser det som en negativ inverkan på 

försvaret. Olika orsaker som att det är olika fysiska förutsättningar, att detta leder till mera 

pappersarbete för officerare och att mindre tid läggs på det verkliga utbildningsarbetet.  Fler 

synpunkter är att det i dagens läge inte är genomförbart då Pliktverket inte har möjlighet att 

genomföra tester och många kommer på fel platser vilket leder till fler avhopp. Det skulle 

vara negativt då utbildningsvolymen skulle blir för stor. En manlig officer anser att det inte är 

aktuellt med en allmän värnplikt men kanske en mönstringsplikt, i alla fall ska de tjejer som 

söker tas om hand bättre.  Kvinnliga officerare påpekar att det är en struktur som är uppbyggd 

av män för att passa män. En kvinnlig officer skriver att det måste komma till en kvinnlig 

förebild för att fler ska söka. Flera tycker dock att det skulle vara bra med allmän värnplikt för 

alla, då fanns ett större urval att ta utav. De flesta tycker att försvarsmakten ska informera på 

ett annorlunda sätt, de måste göra försvaret attraktivt med en bättre och smartare 

marknadsföring. Den officer som uttrycker sig att de blir småpsykologer syftar på att det blir 

möjligt för psykiskt och fysiskt instabila kvinnor att ta hand om som värnpliktiga. Då kommer 

de inte att kunna arbeta och lära upp värnpliktiga eftersom de får ha stödjande samtal hela 

tiden till alla möjliga som ej egentligen ska bli officerare som söker.  

 



  

6 INTERVJU MED PERSONALCHEF VID I 19 

Jag har använt de fakta jag erhöll av personalchefen vid intervju, genomgående i uppsatsen. 

Personalchefen intervjuades på sin arbetsplats, I 19. Jag använde mig av en ostrukturerad 

metod, där han berättade om den jämställdhetsplan som man använder sig av inom 

försvarsmakten. Han beskrev dagens situation och hur regementet går tillväga om någon anser 

sig utsatt för felaktig behandling. Jag upplevde personalchefen som mycket kunnig och 

intresserad av sina arbetsuppgifter. 

Chefen för regementet är ansvarig för att jämställdhetspolicyn efterlevs. FM tar avstånd från 

sexuella trakasserier och trakasserier av annat slag inom organisationen och har upprättat en 

särskild policy. Rekryteringsprocessen av officerare skall vara rättvis. Likaså deras 

karriärstege. 

På Norrbottens regemente finns ett 15-tal kvinnliga yrkesofficerare. För dessa finns ett 

nätverk för kvinnliga officerare och ytterligare ett nätverk för kvinnliga värnpliktiga. De 

kvinnliga värnpliktiga ska delta på en informationsträff om detta vid inryckning. En kvinnlig 

värnpliktig kände sig kränkt over att bli kallad till detta möte och anmälde försvarsmakten till 

Jämo. Anmälan lades ned då man ansåg att det var en resurs med nätverket. Kvinnan 

fullföljde sin värnplikt.  

Regementet har fått riktlinjer ifrån högkvarteret och dessa skall efterföljas. Regementen får 

verktyg att arbeta efter och kommer att kontrolleras av högkvarteret. 

 

Skulle en officer/civilt anställd anse sig kränkt och vill anmäla detta, så finns det två val de 

kan göra: 

1 Formell anmälan:  Man ser till att få en öppen formell lösning 

2 Informell anmälan: Löser detta enskilt och inte i öppet klimat. Kan vara att den som känner 

sig utsatt och anmäler inte vill att andra ska veta. 

I 19 har haft två fall av anmälningar, båda har lagts ned (ett av dem beskrivs ovan). 

 

Även fast regementen lagts ned/satts samman med annat har inte utbildningsvolymen 

minskat. Idag utbildas ca 1800 värnpliktiga i Boden. Förut fanns 5 regementen, idag finns fem 

bataljoner under ett regemente, men samma utbildningskvot. Man har minskat på 

personalsidan, främst i lednings- och stöd organisationen. Dessa två staber har arbetat under 

2,5 år med en underdimensionerad ledning. Detta kan man givetvis ha arbetsmiljömässiga 

synpunkter på, men det berörs inte mer i denna uppsats.  



  

7 SLUTSATS 

Av enkätsvaren förstår man att officerarna är medvetna om att kränkningar och 

särbehandlingar förekommer. De flesta verkar veta vad det innebär och vilka som utsätts för 

dem. Men de är inte insatta i organisationens jämställdhetsplan och skäl till det kan vara att 

den är så nyligt reviderad att den ännu ej kommit alla anställda till kännedom. De verkar 

negativt inställda till både plan, förtur och allmän värnplikt för kvinnor. Antalsmässigt flest 

var manliga officerarna negativa, men även kvinnliga officer var negativa. 

 

Det bästa resultatmässigt sett hade varit om möjligheten att få närvara vid utdelning och 

ifyllande av enkäterna funnits, då hade en bättre svarsfrekvens kunnat uppnås. Frågor om 

enkätutformningen som eventuellt kunnat uppstå hade då besvarats på plats. Det verkar inte 

ha varit några oklarheter men ett svar uteblev från fråga nr 11. Det kan tolkas som glömska då 

personen svarat på alla frågor utom denna. Enkäten skickades ut i anslutning till sommarlovet 

och det kan innebära att enkäten blivit liggande då antagligen flera gått på semester. Denna 

studie är liten och deltagarna få. Frågorna är få och övergripande. Att se på förekomst av 

särbehandling och kränkningar utifrån yrkesofficerarnas egna erfarenheter genom en 

kvantitativ metod som enkätundersökning har varit syftet med denna undersökning. I den 

genomförda enkätstudien har frågeställningarna besvarats av yrkesofficerare vid två 

regementen i Sverige och av 50 enkäter har 34 svar inkommit. Man kan i de svar som 

inkommit se indikationer på att försvaret bör ta fasta på att de anställda inte är så insatta i 

deras eget jämställdhetsarbete. Svaren i enkäten pekar på att en större undersökning kan göras 

och där involvera olika vapengrenar och regementen.  

 

Kvinnan inkräktar på ett traditionstungt manligt område och män kan utifrån detta ha svårt att 

acceptera kvinnor i försvaret. Det har varit mannens rätt och uppgift att kriga och bevara fred. 

Det blir en konflikt mellan den demokratiska tanken och den kapitalistiska logiken i Hirdmans 

teori och då skapas genuskonflikten. Sett ur den kapitalistiska logiken behövs kvinnor i 

försvaret eftersom man vill spegla mångfalden i samhället och inte har råd att utesluta 

kvinnan. Segregeringen utgörs av man inte vågar se likheter mellan könen utan fortfarande är 

fast i olikheter. Mannen kanske inte vågar se dessa på grund av rädslan att inte längre vara 

norm. 

 

Officerarna i undersökningen innehar graderna fänrik till major så de flesta bör ha erfarenhet 

av att arbeta med eller ha gjort värnplikten med motsatt kön. De flesta yrkesofficerare anser 



  

att det sker särbehandling, både positiv och negativ på deras arbetsplatser. Då försvarsmakten 

är grundad på makt och hierarki är det inte märkligt att de intervjuade uppger att de uppfattar 

konkurrens och osäkerhet på sin tjänst (fortsatta karriär). Att männen känner så kan ha att 

göra med att försvarsmakten öppet vill gynna kvinnliga officerare trots att det finns manliga 

dito med lika krav och meriter men som kanske besitter bättre personliga egenskaper. Flera 

män visar en stereotyp attityd och underminerar de kvinnliga kollegernas kompetens, men 

ändå tycker de flesta manliga officerare att det är mycket positivt att ha kvinnliga kolleger. De 

flesta kvinnliga officerare är rädda för inte ska komma dit de kommer pga. förtur, och inte för 

att de är bra officerare. Könskränkningar härleds i studien till kommentarer, aldrig ovälkomna 

handlingar. Det vanligaste är stereotypa kommentarer om kvinnan som kön, det anser både 

kvinnliga och manliga officerare. Kvinnliga yrkesofficerare särbehandlas positivt i större 

utsträckning. I enkäten påpekas detta även av kvinnliga yrkesofficerare. Negativ 

särbehandling anser män att de utsatts för då kvinnliga kolleger får lättnader. De upplever att 

kvinnor undantas kraven på fysisk prestanda och på att olika tekniska och fysiska moment 

inte klaras av.  I diskussioner rörande befordringar, uttagningar och meritvärderingar kommer 

kvinnorna fortare fram upplever männen, men det behöver inte vara så. En kvinnlig officer 

fick stå tillbaka för en manlig kollega med lägre grad för en ny befattning, detta trots att hon 

hade de specialkunskaper som behövdes för uppgiften och den manlige inte besatt dessa. Det 

är inte bara ett strukturproblem då det även spelar in på det individuella planet.  

 

En av de kvinnliga officerare i enkäten ansåg sig utsatt för negativ särbehandling och 

kränkningar vid flertal tillfällen då hon nonchalerades i utbildningssituationer då hon kom 

med förslag. Kollegerna sa inte ens att förslagen var dåliga utan nonchalerade dem helt. 

Vanlig kommentar från officerarna var att andra, men inte de själva ”slickade uppåt och 

sparkade nedåt”. Det som är positiv särbehandling för en person kan vara negativ för en 

annan. Kränkningar förekommer och det kan vara att genuskontraktet Hirdman talar om inte 

följs och mannen ger kvinnan en reprimand då hon utgör ett hot, hon ska följa ordningen. 

Kränkningar sker oftast under friare former som vid festligheter, på mässen och personalfester 

med alkohol i bilden. Det inte bara var relaterat till kön utan även till grad och ålder. Från 

manliga kolleger får kvinnorna ofta sin fysiska status och intellektuella kapacitet på 

arbetsuppgifter som skall utföras ifrågasatt.  

 

En kvinna menar att hon själv kanske bjuder in till kränkningar genom att tillåta en hårdare 

jargong. Hon anser inte själv att hon som kvinna blir kränkt men tror att andra skulle kunna 



  

uppfatta det så. Då de flesta anställda inte vet vad jämställdhetsplanen innebär för dem är det 

viktigt att försvarsmakten förankrar den. Officerare säger sig inte behöva en jämställdhetsplan 

och det verkar vara ett motstånd mot den. Det är av vikt att uppmärksamma forskning om kön 

på arbetsmarknaden gällande kvinnors ojämna integrering i olika makteliter. Att få förtur till 

kompetenshöjande utbildning anser inte många vara en lösning till att locka fler kvinnor till 

försvaret. Gällande allmän kvinnlig värnplikt anser de anställda att försvaret måste komma på 

en annan lösning än detta. Manliga officerare över 31 år med högre grad anser att det inte 

förekommer särbehandling av någon art. De manliga yngre officerarna, 30 år och under 

verkade mer mottagliga för att kunna uppmärksamma särbehandling. Oftast har yngre 

manliga officerare gjort värnplikt med kvinnor, och har en större erfarenhet av kvinnliga 

kolleger med samma grad. Det skulle vara intressant att enbart se hur inställningen till kvinnor 

är bland äldre manliga officerare i försvaret och detta är en bra frågeställning att utforska. 

 

De senaste 200 åren är banbrytande och har förändrat synen på vad som är kvinnligt och 

manligt eller inget av det. Jämställdhetsarbetet har varit långt och ojämnt, men idag är 

jämställdhetspolitiken ett erkänt område som alla tagit till sig och som ofta skapar debatt. 

Arbetet med jämställdhet fortskrider inom försvarsmakten som vill att de anställda aktivt ska 

medverka till en bättre och jämlik arbetsmiljö. Alla intervjuade verkar nöjda med sitt yrkesval 

och trivs på sin arbetsplats med sina kolleger. Det är kanske tiden som får utvisa hur det går. 

 

Försvarsmakten och dess officerare är medvetna om att missförhållanden ännu råder inom 

området jämställdhet. De har reviderat och utvecklat sin jämställdhets plan till att vara mer 

fördelaktig för kvinnorna inom organisationen. Detta har man gjort för att öka organisationens 

möjlighet att locka fler kvinnor att söka den militära banan samtidigt som man vill öka 

förmågan att behålla de kvinnor man redan har. Genom att ha anställda jämställdhetsombud 

vid högkvarteret och nätverk för kvinnor på förbanden vill man aktivt stödja de kvinnliga 

officerarna och även de civilt kvinnliga anställda. Det finns även nätverk för kvinnliga 

värnpliktiga.  

 

Organisationen behöver hjälp och information från förbanden om hur det är på 

arbetsplatserna. Det är viktigt att de kvinnor och män som anser sig utsatta för särbehandling 

eller kränkning ser till att regementschefen eller jämställdhetsombudspersonerna får vetskap 

om detta. Får de inte feedback från sin personal är det svårt att rensa bort attityder av felaktigt 

slag. Försvarsmakten ska fortsätta i samma bana, med information förändrar man attityder. 



  

Men det är viktigt att varje enskild anställd tar ansvar för sitt eget och sina kollegers attityder 

och sätter stopp för eventuella särbehandlingar och kränkningar.  
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Bilaga 1 

 

Ordförklaringar: 

 

Överbefälhavare - ÖB högste befälhavare för försvarsmakten 

 

Högkvarteret - HKV försvarsmaktens högsta ledning 

 

Regemente - administrativ enhet inom de flesta försvarsorganisationer 

 

Bataljon - militärt förband, underavdelning till brigad eller regemente bestående av mellan 2-7 

kompanier. 

 

Förband - militär enhet organiserad för att lösa en krigsuppgift. I fred organiseras förband för 

t.ex. utbildning. 

 

Kompani - som militär term den lägsta militära enhet som i taktiskt, stridstekniskt och 

administrativt hänseende tilldelas självständiga uppgifter 

 

Officer - fast anställd militär ledare med tjänstegrad från fänrik och uppåt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2 
 
Den utskickade enkäten i sin helhet 
 
 
Syftet med denna studie är att se på förekomst av särbehandling, kränkning och 
konkurrens på grund av kön utifrån yrkesofficerares erfarenheter. Enkäten är 
underlag för en C-Uppsats i sociologi, Institutionen Arbetsvetenskap, Luleå 
Tekniska Universitet. C-uppsatsen är en övning i att tillämpa vetenskapliga 
metoder. 
 
Du är självklart anonym. Enkäten förstörs efter bearbetning. Svara så utförligt som 
möjligt. Återlämna enkäten till ansvarig på personalenheten. 
 
Vid frågor eller funderingar som rör enkäten, vänligen kontakta Annika Planstedt 
studerande vid Luleå Tekniska Universitet tel:070-6573941,  
annpla-5@student.luth.se 
 
Tack på förhand för din medverkan. 
 
 
 
Bakgrundsuppgifter 
Kryssa lämpligt alternativ 
 
 
Kön   Man   Kvinna  
 
 
Ålder                 -25          26 30       31-35       36-           
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Särbehandling 
Är när någon behandlas på sådant sätt att det innebär att annan person eller dennes 
åsikter och uttalanden diskrimineras eller gynnas pga. kön.   
 
Negativ särbehandling kan exempelvis vara att person eller dennes åsikter och 
uttalanden negligeras eller nedvärderas pga. kön. 
 
1 Förekommer negativ särbehandling på din arbetsplats? 
 
    Aldrig       Enstaka tillfällen          Flertal tillfällen 
 
 
2. I vilka situationer förekommer negativ särbehandling? 
 
 
 
 
3. Vilket kön har särbehandlats ? 
 
      Man     Kvinna                     Båda kön              Inget kön 
 
 
 
 
 
 
Positiv särbehandling kan exempelvis innebära att person eller persons åsikter och 
uttalanden favoriseras eller få ökad uppmärksamhet pga. kön. 
 
 
4. Förekommer positiv särbehandling på din arbetsplats? 
 
 
    Aldrig   Enstaka tillfällen               Flertal tillfällen 
 
 
5. I vilka situationer förekommer positiv särbehandling på din arbetsplats? 
 
 
 
  
 
 
6. Vilket kön har särbehandlats positivt? 



  

 
 
   Man       Kvinna                 Båda kön                     Inget kön 
 
 
 
 
Kränkningar 
Kan vara kommentarer med sexuell innebörd, ovälkommet uppträdande av sexuell 
natur eller annat uppträdande grundat på kön. Kan vara en yttring av makt. 
 
 
 
7. Förekommer kränkningar på din arbetsplats? 

 
 
    Aldrig   Enstaka tillfällen                  Flertal tillfällen 
        
     
8. I vilka situationer förekommer kränkningar på din arbetsplats? 
 
 
9. Vilket kön har kränkts? 
 
 
    Man         Kvinna                 Båda kön                 Inget kön 
 
 
 
10. Anser du att förekomst av särbehandling eller kränkning påverkar           
      arbetsklimatet?  
 
     Nej             Ja                   Ingen åsikt   
 
 
Från och med år 2003 har försvaret tagit den nya jämställdhetsplanen i bruk. 
 
11. Anser du att det behövs en jämställdhetsplan?   
 
       Ja                     Nej                              Vet ej 
 
 
 
12. Vad kommer jämställdhetsplanen som försvarsmakten tagit fram att innebära  



  

      för dig i ditt arbete? 
 
 
 

 
13. Vad anser du om att könstillhörighet kan påverka möjlighet att antas till                         
      kompetenshöjande utbildning? 
 
 
 
14. Hur anser du att allmän värnplikt för kvinnor skulle påverka försvaret? 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




