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Abstract 
 
What are the positive outcomes of affirmative action? 

A case study of the progress of equality of the sexes in the Swedish armed forces. 

Author: Jenny Lundin 

 

The aim and purpose of this paper is to identify and investigate the effects of affirmative 

action as a tool to improve the equality of the sexes in a male dominated organisation such as 

the Swedish armed forces. The study takes a qualitative approach, using feminist theory as a 

point of departure. Primarily socially based differences between men and women are 

identified and the resistance towards change is taken into account.  

To understand the impact of affirmative action I have observed the political debate on the 

subject and contrasted it to the ongoing debate from within the armed forces. Extensive 

interviews have been held with both men and women from varying ranks and ages to 

understand what the overall opinion of the method is.  

My results show that there is a widespread animosity towards affirmative action as a method 

of improving equality. Both in the political debate and within the organisation in question. It 

is perceived as a method that rather compromises the balance and the equality that already 

exists in the Swedish armed forces, since women can be accepted on lower merits than men.  

The theoretical framework helps us to understand both the reaction towards the first women 

that were allowed into the organisation and the response to the latest efforts taken in 

improving the equality between the sexes.   
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1. Inledning 
Det tog sex års arbete innan Riksdagen år 1979 till slut tog beslutet att tillåta kvinnor arbeta 

inom försvarsmakten, inom vissa utvalda områden. Det var en av de sista manliga domänerna 

som till sist tvingades öppna sina dörrar för det andra könet. Hösten 1980 kunde de första 

kvinnorna inom försvaret påbörja sin utbildning. Det skulle ta ytterligare tio år innan alla 

områden i yrkeskategorin välkomnade kvinnor men från och med 1989 finns det inte längre 

några formella restriktioner för kvinnor att arbeta inom den svenska försvarsmakten.   

Det nationella försvaret är och har alltid varit en huvudsakligen manlig arena, i alla länder 

världen över. Men trots Sveriges annars så goda rykte när det gäller jämställdhet är vi med 

totalt knappa 4 % kvinnor i försvaret, i klass med Turkiet när det gäller könsfördelningen. 

(Enligt en statistisk jämförelse av NATO-länder.) De enda NATO-medlemmar som har färre 

kvinnor i försvaret än Sverige är Italien, Luxemburg och Polen.1Det svenska försvaret är inte 

en jämställd organisation och en av de bidragande orsakerna till att det är så är att det finns för 

få kvinnliga officerare. Andelen kvinnliga officerare har ökat, men alldeles för långsamt och 

detta trots ett aktivt jämställdhetsarbete på många av förbanden.2 En förklaring till att 

utvecklingen gått så långsamt är den manliga organisationskulturen som präglar försvaret. 

Den har på ett mycket effektivt sätt uteslutit kvinnor som i sin tur lett till att halva 

befolkningens kompetens har stängts ute. För att angripa problemet måste först attityden 

ändras. Det är viktigt att en av de största statliga arbetsgivarna i Sverige, som påverkar så 

många liv och som har en så pass stor representativ roll, uppvisar samma standard av 

jämställdhet och demokrati som resten av landet strävar efter. 

Det har gått över tjugo år sedan försvaret fick sina första kvinnliga anställda, men försvaret är 

fortfarande en starkt mansdominerad organisation. Utvecklingen har varit långsammare än 

vad man hade kunnat önska. En liknande utveckling har även observerats hos polisväsendet. 

De började ta emot kvinnor redan 1958, och idag är inte mer än ca 17 % av poliserna i 

Sverige kvinnor.3 Då ingen större förbättring ägt rum på frivillig grund under de första 20 

åren, ansåg sig Försvarsmakten tvungen att använda sig av särskilda rekryteringsåtgärder för 

kvinnliga officerare. I och med försvarets första gemensamma jämställdhetsplan infördes 

positiv särbehandling av personer av det underrepresenterade könet som uppfyller de 

grundläggande kraven, från och med den 1 januari 2003. Positiv särbehandling inom försvaret 

                                                 
1 Berggren, Anders W, 2002. Undercover operations in no-women’s land. s 12 
2 www.mil.se/attachments/dn_debatt_fortur.pdf  
3 Berggren, Anders W, 2002. s 12 
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får inte förväxlas med kvotering. Alla som antas måste uppfylla de grundläggande kraven. 

Ingen kan alltså bli antagen endast baserat på kön, utan det är ett sätt att ge förtur till kvinnor 

med rätt kompetens. Enligt försvarsmaktens personaldirektör har beslutet att använda sig av 

positiv särbehandling inte gjorts av rättviseskäl utan för att en jämn könsfördelning leder till 

högre effektivitet, ökad produktion och en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män. 

Sexuella trakasserier och diskriminering tenderar också att minska. Som försvarsmaktens 

personaldirektör uttryckte det: ”Jämställdhet är inte bara stolta planer. Vi måste leva som vi 

lär och förändra verkligheten på övningsfält och staber, i lektionssalar och lunchrum. Vi 

måste visa att vi verkligen vill ha fler kvinnliga medarbetare och chefer.”4    

1.1 Syfte & Frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att se på utvecklingen av jämställdhetsarbetet inom försvaret och då 

främst flottan. Det verkar sällan vara helt konfliktfritt när kvinnor introduceras på ett 

arbetsfält som de tidigare inte haft tillträde till och jag är nyfiken på varför det är så. Kan man 

förklara reaktionerna med hjälp av feministisk teori? För att öka jämställdheten har försvaret 

sen flera år drivit ett aktivt jämställdhetsarbete, men då det inte gett de effekter som önskades 

infördes positiv särbehandling. Det leder mig till frågan om vilka positiva och negativa 

effekter positiv särbehandling har på en arbetsplats och om det anses vara ett lämpligt verktyg 

för att uppnå en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Hur påverkar positiv särbehandling 

utvecklingen av jämställdhetsarbetet? 

 

Hur har jämställdhetsarbetet utvecklats i flottan? 

Hur påverkar positiv särbehandling jämställdhetsarbetet och vad anser de berörda? 

 
 
Anledningen till att jag ställer dessa frågor är för att jag är intresserad av att utreda hur man på 

bästa sätt kan integrera kvinnor i mansdominerade organisationer och framförallt hur man bör 

gå till väga för att skapa en trygg och jämställd arbetsmiljö.    

1.2 Metod & Material 
Uppsatsens centrala frågeställning kommer att undersökas utifrån ett kvalitativt idéanalytiskt 

perspektiv. Först kommer jag att föra en teoretisk diskussion om jämställdhet och skildra vad 

olika feministiska teoretiker anser är anledningen till den ojämna fördelningen av män och 

kvinnor på arbetsmarknaden samt hur det problemet bör bemötas. Därefter kommer jag att 

                                                 
4 www.mil.se/attachments/dn_debatt_fortur.pdf  
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presentera försvarets historia av kvinnor som medarbetare och uppmärksamma den politiska 

debatten. Den empiriska delen av uppsatsen består främst av primärintervjuer med 

yrkesofficerare, kombinerat med material från intervjuer utförda av arbetslivsinstitutet. Jag 

kommer att använda mig av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Vid användande av 

kvalitativa intervjuer som studieunderlag behöver man först välja personer som är relevanta 

för studien, i övrigt finns två variabler; kön och ålder. För att få en så representativ bild som 

möjligt bör man eftersträva en så stor spridning av variablerna som möjligt. Att endast 

intervjua exempelvis ”unga kvinnor” kan ge en väldigt ensidig bild av problemet och 

resultaten blir lätt vinklade. Kvalitativa intervjuer har som syfte att hjälpa oss förstå hur den 

intervjuade tänker och känner samt få en tydlig bild av hur hans eller hennes verklighet ser 

ut.5 Tanken med denna studie är att genom att intervjua inblandad personal samt beakta den 

politiska debatten, undersöka ett fall där positiv särbehandling har använts. Genom att 

tillämpa relevant teori på fallet är min förhoppning att jag kommer att kunna avgöra om 

positiv särbehandling har den önskade effekt på jämställdheten som eftersträvas.  

Möjliga problem med studien är dess representativitet och generaliserbarhet. Jag har 

eftersträvat en stor variation i ålder, grad och kön i mitt val av intervjuade officerare, men det 

kan inte helt utesluta frågetecken om huruvida studien är representativ för flottans personal. 

Ett annat orosmoln är om jag verkligen kan få raka och ärliga svar från de inblandade. Det 

verkar finnas en utbredd motvilja mot införandet av positiv särbehandling inom försvaret, då 

det genast för tankarna till kvotering och jag misstänker att många och framför allt kvinnor 

kan uttala sig negativt om positiv särbehandling för att bli accepterade som ”en i gänget”. Av 

den anledningen använder jag mig av halvstrukturerade intervjuer som berör andra områden 

än bara huruvida de intervjuade anser att man bör använda sig av särskilda 

rekryteringsåtgärder som positiv särbehandling för att uppnå jämställdhet. Halvstrukturerade 

intervjuer innebär att ämnesområden som frågorna ska kretsa runt är förbestämda men den 

exakta formuleringen eller ordningen kan variera från fall till fall utifrån vad som anses 

lämpligt. Jag kommer bland annat att ställa frågor om hur officerarna själva uppfattar att det 

fungerar att kombinera arbetet och karriären med familj när man arbetar i flottan, och om de 

anser att män och kvinnor bedöms likvärdigt på utbildningarna. Jag anser att dessa frågor är 

viktiga i en utredning av jämställdheten mellan könen i en starkt mansdominerad organisation 

då de utgör själva grunden i begreppet jämställdhet. Min förhoppning är att jag på detta sätt 

                                                 
5 Trost, Jan, 2005 (tredje upplagan). Kvalitativa intervjuer. s 23 
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kommer att få så ärliga svar som möjligt kombinerat med en med verkligheten 

överensstämmande bild av flottan.  

Det finns ett par svagheter med fallstudien som metod, däribland tillförlitligheten hos det 

insamlade materialet. Trovärdighet utgör ofta ett problem vid kvalitativa studier och 

framförallt när man använder sig av kvalitativa intervjuer då tolkningen av svaren riskerar att 

bli mycket subjektiv.6 Därför har jag valt inkludera många citat från mina intervjuer, för att på 

så sätt ge läsaren en chans att själv bedöma informationen. Andra omtvistade svagheter med 

fallstudier är problem med generaliserbarheten. Vissa påstår till och med att det inte är möjligt 

att dra några generella slutsatser utifrån en fallstudie. Men min förhoppning är ändå att jag 

med en generell teoribildning, samt en så bred studiegrund som möjligt, åtminstone ska kunna 

komma fram till några generella slutsatser gällande problemen med jämställdhetsarbetet på 

mansdominerade arbetsplatser. ”Det generella kan återfinnas i det specifika. […] Det man lär 

sig av en viss situation är i sanning överförbart till andra situationer man möter.”7  

1.3 Avgränsningar 
För att kunna hålla mig till ämnet samt begränsa omfånget på uppsatsen kommer jag försöka 

att undvika en ingående diskussion om skillnaderna mellan könen. Endast det som är 

oundvikligt kommer att tas upp. Jag eftersträvar att inte ta ställning i diskussionen om ”nature 

vs nurture” utan vill hellre låta läsaren bilda sin egen uppfattning. Däremot kommer jag att 

redogöra för vad vissa utvalda teoretiker anser om just den frågan eftersom det är en väsentlig 

del av deras teoribildning. Då det föreligger stora skillnader mellan de olika försvarsgrenarna 

har jag bestämt mig att koncentrera mig på flottan. Det finns flera skäl till detta, bland annat 

har flottan fler kvinnliga anställda än resterande grenar. Dessutom har de något lägre fyskrav 

vilket gör att biologiskt betingade hinder inte borde ha någon påverkan.   

2. Tidigare forskning 
Det har gjorts ett flertal studier inom fältet för positiv särbehandling. En som kan vara värd att 

nämna är Hans Ingvar Roths undersökning av effekterna av positiv särbehandling av 

minoriteter i USA.  

En annan forskare som fokuserade just på positiv särbehandling av kön är Mari Teigen. En av 

hennes artiklar, The affirmative action controversy, publicerades 1 september, 2001 i NORA: 

                                                 
6 Trost, Jan, 2005. s 113 
7 Merriam, Sharan B, 1994. Fallstudien som forskningsmetod. s 186 
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Nordic Journal of Women’s Studies. I den artikeln presenterar hon de huvudsakliga 

argumenten för och emot positiv särbehandling av kön som används i den offentliga debatten. 

Vidare har det gjorts flera undersökningar om kvinnor i försvaret, däribland Anders W 

Berggrens Undercover operations in no-women’s land som även har bidragit mycket till den 

här uppsatsen. Berggren har varit inblandad i ett flertal andra studier inom fältet och är för 

närvarande delaktig i ett pågående jämställdhetsprojekt inom försvarsmakten. Han var även 

inblandad i den första studien gällande förekomsten av sexuella trakasserier inom försvaret. 

Den studien resulterade i en riksdagsdebatt som ledde till att politikerna krävde att situationen 

skulle förbättras för kvinnor i uniform i Sverige. Detta i sin tur ledde till att alla enhetschefer 

på regementschefsnivå eller divisionschefsnivå blev beordrade att delta i utbildningsprogram 

för förhindrandet av sexuella trakasserier. Vidare resulterade den studien till en hel rad 

undersökningar om varför manliga och kvinnliga officerare säger upp sig från sina jobb och 

vad som ligger till grund för rekrytering utifrån ett könsperspektiv, m fl.8

Arbetslivsinstitutet har sedan 1 juli, 2003 samarbetat med Försvarshögskolan kring tre olika 

projekt som rör genusrelationer. Lena Petterson och Alma Persson har för arbetslivsinstitutets 

räkning genomfört en undersökning om hur det är att vara kvinna som yrkesofficer inom den 

svenska försvarsmakten som de har valt att kalla Tål man inte jargongen kan man väl inte 

kriga? Samtliga deltagande i studien var kvinnor som hade arbetat mellan 15 och 20 år inom 

försvaret och var således bland de allra första kvinnorna inom organisationen. En del av deras 

material kommer att användas i min studie. 

3. Teori 
Statistiska central byrån (SCB) genomförde år 1996 en studie av de 30 största 

yrkeskategorierna i Sverige. När de rankades efter genomsnittlig lön hamnade de 

kvinnodominerade yrkena längst ner på listan och de mansdominerade i toppen.9

Samma mönster återfinns ofta också inom organisationer, däribland försvaret. Kvinnor är 

främst representerade i de lägre graderna. Detta gör att kvinnors tillgång till formella 

maktpositioner är sämre än männens. Dessutom skiljer sig karriärtakten åt mellan könen, män 

avancerar i graderna mycket snabbare än sina kvinnliga kollegor.10Argument mot positiv 

särbehandling grundar sig ofta på rättviseteorier. Alla människor ska behandlas lika och bara 

bedömas utifrån deras personliga erfarenheter och lämplighet, och därför skulle det vara 

                                                 
8 Berggren, Anders W, 2002. s 20 
9 Pettersson, Lena & Persson, Alma, 2005. Tål man inte jargongen kan man väl inte kriga. s 3 
10 Berggren, Anders W, 2002. s 22  
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orättvist att särbehandla några individer på grund av deras kön. Men man skulle kunna fråga 

sig om inte den snedvridna fördelningen av arbeten betyder att människor redan behandlas 

olika utifrån deras könstillhörighet och positiv särbehandling bara hjälper till med att 

återställa balansen. 

För att få en tydlig bild av bakgrunden till varför vi överhuvudtaget använder verktyg av detta 

slag kommer jag först att ge en kort definition av vad jag menar med jämställdhet, därefter går 

jag igenom vad positiv särbehandling är samt redogör för vad som är dess syfte. När det 

kommer till teoretikerna blev jag inspirerad av hur Maria Höjer Wendt och Cecilia Åse i 

Politikens paradoxer delade upp feministiska teoretiker i jämlikhetsteoretiker och 

skillnadsteoretiker och tänker ha ett liknande upplägg för att lättare få en överblick av 

ställningstaganden och önskvärda metoder inom fältet för jämställdhet mellan könen.  

3.1 Jämställdhet 
Jämställdhet betyder att män och kvinnor är jämlika. Så långt är alla överens. 

Nationalencyklopedins definition lyder: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet 

förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt 

oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av 

personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt slutligen 

frihet från könsrelaterat våld.”11 Jämställdhet syftar alltså bara till jämlikheten mellan könen, 

medan termen jämlikhet är ett mer övergripande begrepp som behandlar likabehandlandet av 

alla oberoende av bakgrund, kultur, religion etc.  

3.2 Positiv särbehandling 
’Affirmative action’, uttrycket som används i USA skulle närmast översättas som aktiva 

åtgärder, där åtgärderna syftar till att hjälpa en underrepresenterad grupp att komma in på till 

exempel arbetsmarknaden eller högre utbildning. I Storbritannien används uttrycket ’positive 

action’ och i Kanada talas det oftast om ’employment equity’. I USA talas det också om 

’preferential treatment’ men det skiljer sig från de tidigare nämnda i och med att det inte 

utesluter anställning eller antagning av den med bäst meriter. I Indien används uttrycket 

’positive discrimination’ vilket egentligen är mer rättvisande och i internationella 

                                                 
11 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=488430&i_word=J%e4mst%e4lldhet 
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konventioner är det vanligaste uttrycket ’special measures’12. Tanken bakom detta var att ett 

mindre laddat ord skulle få ett bättre mottagande. I Sverige blev åtgärden eller verktyget känt 

som positiv särbehandling, vilket kan ge oönskade associationer. Särbehandling antyder ju att 

någon eller några får speciella och kanske till och med oförtjänta fördelar. Huruvida verktyget 

hade fått ett mer positivt bemötande med en mindre laddad titel är svårt att svara på då det i 

övrigt är ett så kontroversiellt ämne. Politiskt korrekta omskrivningar verkar sällan lyckas 

med att dölja innebörden. ”Positiv särbehandling innebär att det är tillåtet att tillsätta en tjänst 

med en kompetent sökande av underrepresenterat kön, även om hon/han är mindre 

kvalificerad än medsökanden av det andra könet, under förutsättning att åtgärden är ett led i 

strävanden att åstadkomma en jämn fördelning mellan kvinnor och män på en arbetsplats.”13 

Det betyder alltså inte att en person som inte är kompetent för tjänsten kan tillsättas bara 

utifrån kön, men det får tyvärr sådana oönskade konnotationer.  

3.3 Liberal jämlikhet 
Grundtanken är att alla ska behandlas lika. Ingen ska kunna dra nytta av oförtjänta fördelar. 

När John Rawls utformade sin rättviseteori tänkte han sig att om människan kunde befinna 

sig, rent hypotetiskt, i en ursprungsposition där ingen visste om han eller hon skulle födas rik, 

intelligent, med vissa talanger etc. eller sämre rustad på något sätt, vilka rättvise principer 

skulle de i så fall välja för sitt samhälle. Han kom fram till att alla skulle vara överens om att 

”ingen bör ha vare sig fördel eller nackdel av naturens nycker eller sociala omständigheter vid 

valet av principer.”14 Med ursprungspositionen i åtanke kommer Rawls fram till att 

mänskligheten hade enats om två principer: 

- Alla ska ha samma rätt till det mest omfattande system av grundläggande friheter som 

är förenligt med att andra har ett liknande system av för alla lika stora friheter. 

- Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordas så att de både 

a) rimligtvis kan väntas vara till allas fördel 

b) är knutna till befattningar och andra ämbeten som står öppna för alla.15 

Ingen ska alltså kunna missgynnas på grund av omständigheter de inte rår över som till 

exempel vilken familj man kommer från, kulturell bakgrund, språk, ekonomiska tillgångar 

eller som jag önskar tolka det, kön. I ursprungssystemet råder total jämlikhet då ingen vet 

något om sig själva.  

                                                 
12 Roth, Hans Ingvar, 2004. Särbehandlingens dimensioner. s 11-12 
13 SOU 1990:41 s 218 (http://www.soc.uu.se/publications/fulltext/wp2003-01.pdf)  
14 Carbin, Maria m.fl. 2004. Texter i samtida politisk teori. s 91 
15 Carbin, Maria, 2004. s 92-93 
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Rawls har kritiserats för att han smyger in familjeöverhuvudet i sina resonemang. Och 

familjeöverhuvudet kan inte ses som annat än en man. Alla förhållanden som finns inom 

familjen faller också utanför hans rättviseteori eftersom familjen är per definition, rättvis.16

3.4 Feministisk jämlikhetsteori 
Dessa teoretiker är i grund och botten liberaler och de anser att för att ett samhälle ska kunna 

uppnå jämlikhet mellan könen måste det vara helt könsneutralt. I ett jämlikt samhälle ska kön 

inte ha någon betydelse.17Men det betyder inte att de bortser från den manliga normens 

existens. De anser att begrepp som medborgare och individ generellt sett är utformade efter 

mannen. ”Från sin föreskrivna plats utanför systemet, utanför broderskapet, blev kvinnan den 

andra. Hon blev skillnaden, med uppgift att bekräfta den manliga individens individualitet. 

Kvinnor hamnar på så sätt mitt i politikens paradox. För att bli individer måste kvinnor 

upphöra att vara kvinnor. Om de insisterar på att vara kvinnor måste de överge alla 

förhoppningar om att bli individer.”18 Föreställningarna om kön och vad som lämpar sig för 

kvinnor och män är djupt rotade i den politiska idéhistorian. Hos många teoretiker blir könet 

osynligt i och med att medborgaren antas omfatta både kvinnor och män, men det döljer bara 

det faktum att individen är formad efter mannen19. Feminister har försökt att skapa en syn på 

jämlikhet som vare sig bygger på mannen som norm eller försöker osynliggöra 

maktrelationerna mellan könen. Som Susan Moller Okin utryckte det:” A just future would be 

one without gender. In its social structure and practices, one’s sex will have no more 

relevance than ones eye color or the length of ones toes.”20 Hon anser att könsneutralitet ofta 

haft mannen som utgångspunkt och därför inte kunnat fungera som ett generellt 

individbegrepp, men hon anser inte att ett generellt individbegrepp är en omöjlighet. Enligt 

hennes resonemang är jämlikhet att bortse från skillnader mellan människor eftersom de är 

oväsentliga i valet av våra ledare, medarbetare och medmänniskor i övrigt. ”Kvinnor har krävt 

inflytande trots sitt kön – i kraft av att de är människor. De har kunnat göra detta genom att 

hävda att könsskillnaden, precis som andra skillnader, är ovidkommande.”21  

Kritiken av den liberala manliga normen bör inte leda till att försök att skapa ett generellt 

individbegrepp överges. ”Tvärt om är det nödvändigt att utveckla icke könsbesmittade och 

                                                 
16 Höjer Wendt, Maria & Åse, Cecilia, 1996. Politikens paradoxer – en introduktion till feministisk teori. s 27-28 
17 Höjer Wendt & Åse, 1996. s. 30 
18 Höjer Wendt & Åse, 1996. s 13 
19 Höjer Wendt & Åse, 1996. s 8-11 
20 Moller Okin, Susan, 1989. Justice, gender and the family. s 171 
21 Höjer Wendt & Åse, 1996. s 30 
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reellt könsneutrala begrepp.”22 Med jämställdhet mellan könen menar Okin att ingen ska 

diskrimineras på grund av deras könstillhörighet. Kvinnor ska inte behandlas sämre för att de 

är just kvinnor utan de ska ses som människor med samma värde som män. Dessutom ska de 

få möjlighet att leva lika fritt valda och givande liv som män kan.23  

Hade Okin förespråkat positiv särbehandling? Enligt min tolkning hade hon troligen inte gjort 

det. Att särbehandla någon på grund av deras kön och inte anställa den med bäst meriter hade 

säkerligen gått emot hennes principer. Men det betyder inte att man ska lämna organisationen 

som den är. En omstrukturering för att uppnå mer könsneutrala intagningskrav, utbildning för 

de högsta hönsen och en stor kampanj för att få fler kvinnor att söka sig till militären hade 

säkerligen varit hennes prefererade metoder.    

3.5 Feministisk skillnadsteori 
Dessa teoretiker anser att själva tanken på jämställdhet är problematisk eftersom den bygger 

på uppfattningen att män och kvinnor är likadana. De anser att skillnader mellan människor 

måste erkännas och att mänskighetens faktiska indelning i två kön måste beaktas.24 Det finns 

inga könlösa individer, så att skapa ett könsneutralt begrepp skulle inte vara fördelaktigt för 

vare sig kvinnor eller män. Skillnadsteoretikerna menar inte att kvinnor är en art för sig, utan 

att maktförhållandet mellan könen måste synliggöras och detta skulle då ge kvinnor rätt att 

agera utifrån sin skillnad. ”Underordnade grupper måste kunna kräva politiska rättigheter och 

inflytande utifrån sin specifika position. Tvärtom, replikerar jämlikhetsteoretikerna, 

skillnaderna måste överkommas.”25

Iris Marion Young motsätter sig tanken om att en teori om rättvisa skulle kunna fokusera på 

distribution, vilket många av de liberala jämlikhetsteorierna gör. Hon anser att koncepten 

dominans och förtryck är viktigare då det är dessa som ligger till grund för de verkliga 

orättvisorna i samhället. Hon påstår att hon inte försöker skapa en rättviseteori trots att det 

hela tiden är rättvisa som hon tar upp. Young fokuserar främst på förtryck när hon talar om 

rättvisa. Med förtryck menar hon att en grupp eller en person är hindrad från att fullt få 

utveckla eller använda sig av sina resurser, uttrycka sina känslor, tankar eller behov.26 Hon 

anser att förtrycket har fem dimensioner eller aspekter som hon valt att kalla: 

– Exploatering – som innebär att en grupp tar kraft och resurser från en annan. 

                                                 
22 Moller Okin, Susan Ur Höjer & Åse, 1996. s 30 
23 Moller Okin, Susan,1999. Is multiculturalism bad for women. s 10  
24 Höjer Wendt & Åse, 1996. s. 31 
25 Höjer Wendt & Åse, 1996. s 31-32 
26 Young, Iris Marion, 2000. Att kasta tjejkast. s 53 
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– Marginalisering – när arbetsmarknaden inte kan eller vill använda sig av en person 

från en viss grupp. 

– Maktlöshet – en person eller grupp får få eller inga tillfällen att utnyttja sina resurser 

och talanger. 

– Kulturell dominans – en grupp drar nytta av en annan, några som hamnar utanför. 

– Våld – medlemmar i vissa grupper lever med vetskapen att de när som helst kan bli 

utsatta för oprovocerade attacker mot sin person eller egendom. Våldet är en social 

rutin.27  

Våld mot förtryckta grupper sätts i system, och till slut blir det legitimt i den mån att det 

tolereras. Omvärlden upphör att reagera eftersom våldet är så frekvent att det till slut ses som 

normalt och som något man måste lära sig att leva med. De som begått brotten åker sällan 

eller aldrig fast för det som de gjort och på så sätt hjälper samhället till att legitimera våld och 

trakasserier. Young påstår att de som våldtar, mördar, misshandlar eller förnedrar kvinnor gör 

det på grund av rädsla eller hat. Människor drivs av att trycka ner någon som redan är socialt 

utpekad som svag och sårbar. Med hjälp av psykoanalytisk teori kommer hon fram till att 

denna rädsla eller hat är en rädsla för identitetsförlust. Och hon anser att samma rädsla kan 

vara en drivkraft till kulturell dominans.28 Våld är inte en fråga som rättviseteoretikerna 

spenderar mycket tid på. Den går inte att förklara med hjälp av fördelning av materiella 

resurser.  

“När feminister omvärderar kvinnors empatiska och vårdande förmågor, när homosexuella 

beskriver den egna sexualiteten som positiv och utvecklande, när svarta utforskar en afro-

amerikans tradition blir den dominerande kulturen för första gången tvungen att upptäcka sig 

själv och inse att den bara är en kultur bland andra.”29 Young anser att kvinnor och män är så 

pass olika att de inte kan förväntas utföra samma arbetsuppgifter på samma villkor. Hon 

förutsätter att män och kvinnor tillhör olika kulturer. Så för att uppnå jämställdhet vill hon 

istället att alla organisationer ska omstruktureras och anpassas för att kunna tillgodose både 

mäns och kvinnors behov då båda är en värdefull tillgång med sina respektive erfarenheter 

och synsätt. Jämlikhet i Youngs ögon är att alla är delaktiga i och har samma tillgång till 

samhällets alla institutioner. En formellt jämlik lagstiftning betyder inte att alla har samma 

möjligheter att utveckla sina förmågor eller förverkliga sina mål.30 Young förväntar sig inte 

                                                 
27 Young, Iris Marion, 2000. s 64-83 
28 Young, Iris Marion, 2000. s 84 
29 Carbin, Maria, 2004. s 215 
30 Carbin, Maria, 2004. s 215 
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heller mycket stöd från männen sida i genomförandet av dessa omstruktureringar. Då hon 

anser att man inte kan förvänta sig att de privilegierade grupperna kommer att försvara eller 

främja de förtryckta gruppernas intressen just därför att deras privilegier till viss del är 

beroende av att förtrycket består.31

Carol Pateman har en liknande uppfattning om deltagandet. Kvinnor ska ha samma tillgång 

till alla samhällets institutioner som män. För att åstadkomma detta förespråkar Pateman ett 

delat medborgarskap. ”Women can attain the formal standing of civil individuals but as 

embodied feminine beings we can never be individuals in the same sense as men. To take 

embodied identity seriously demands the abandonment of the masculine unitary individual to 

open up space for two figures; one feminine and one masculine.”32 Pateman förespråkar ett 

delat medborgarskap eftersom kvinnor aldrig kan bli de kroppslösa och abstrakta individer 

som är fundamentet i samhällskontraktet. Det enda som skulle kunna bryta traditionen med 

den manliga normen är att de två könen accepteras som likvärdiga medborgare. Eftersom 

skillnadsteoretikerna anser att den dominerande kulturen inte ställer upp för den förtryckta 

kan vi utifrån detta perspektiv anta att männen inte skulle lyfta ett finger för att hjälpa till med 

eller stötta kvinnornas inträde i försvaret. Då skulle säkerligen särskilda rekryteringsåtgärder 

som tvingar fram en omstrukturering av organisationen setts som en positiv åtgärd. Frågan är 

om skillnadsteoretikerna anser att kvinnorna kan utföra samma arbetsuppgifter som männen 

inom en organisation som försvaret eller om de anser att även arbetsuppgifterna behöver 

omstruktureras för att kunna passa både män och kvinnor.      

Det som jämställdhets- och skillnadsteoretikerna har gemensamt är att de båda utgår från att 

kvinnor är underordnade som kvinnor, även om de har olika åsikter om vad som krävs för att 

åtgärda problemet och förändra strukturen. Det är en utgångspunkt som är gemensam för 

nästan samtliga feministiska teoretiker. Sammanfattningsvis kan man säga att 

skillnadsteoretikerna vill ändra på den rådande politiska ordningen, så att organisationer, 

institutioner och lagstiftning utformas med hänsyn till mänsklighetens två kön. 

Jämlikhetsteoretikerna tycker inte att samhället behöver anpassa sig till två olika system utan 

vill istället utforma en ny definition av individen, så att en framtida könsneutralitet kan ersätta 

vår nuvarande manliga norm. Både teori och praktik måste kunna utformas på ett sätt som gör 

att könstillhörighet inte spelar någon roll.33  

                                                 
31 Carbin, Maria, 2004. s 219 
32 Pateman, Carol, 1988. The sexual contract. s 224 
33 Wendt Höjer & Åse, 2002. s 73 
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3.6 Genussystemet    
Yvonne Hirdman grundade begreppen genus och genussystem år 1988. Genussystemet 

baseras på två grundläggande logiker; isärhållningen av könen och etableringen av den 

manliga normen. Hirdman valde att använda sig av begreppet genus då det inte hade en direkt 

koppling till det biologiska könet. Att använda sig att begreppet socialt kön, som många andra 

feministiska forskare gjorde på den tiden passade inte Hirdman då hon ansåg att det kunde 

vara direkt missvisande. Begreppet socialt kön ger en bild av att det sociala är som ett 

klädesplagg som träs över det biologiska könet. Dessutom antyds det att det sociala är något 

man kan ta av och på som man vill och så enkelt tycker inte Hirdman att det är.  

”Genussystemet är som ett slags apartheid system som anvisar män och kvinnor till olika 

platser, olika jobb och olika egenskaper. […] Talibanerna är ett extremfall. Men en 

isärhållning om än i olika grader, finns nästan överallt. I Tornedalen ansågs det förr under en 

mans värdighet att mjölka kor. Om kvinnorna blev sjuka så förblev korna omjölkade.”34

Det handlade alltså inte om vad som var mest effektivt, vilket annars varit ett vanligt 

argument för uppdelningen av arbetsuppgifter.  

Eftersom genus inte är biologiskt, utan snarare ett tankemönster där de biologiska skillnaderna 

alltid har utnyttjats, så kan de förändras. Själva genussystemet vill Hirdman att vi ska förstå 

som ett nätverk av processer, föreställningar och förväntningar som ger upphov till ett 

regelbundet mönster.35 Uppdelningen av människor i genus ligger som grund för våra sociala, 

ekonomiska och politiska ordningar. Hela familj- och arbetslivet är strukturerat utifrån 

genussystemet. Strukturen har som tidigare nämnt, två bärande bjälkar. 

- Dikotomin – isärhållandet av könen. 

- Hierarkin – mannen som norm. 

Hirdman anser att feministiska forskare har fastnat i en ond cirkel, de flesta anser nämligen att 

”ett generellt förtryck måste ha en generell förklaring.”36 Och när man blir tvungen att 

försöka förklara varför kvinnor har blivit underordnade tvingas de bemöta två enligt Hirdman 

ovetenskapliga förklaringar. Den ena är den gamla vanliga darwinistiska och den andra är den 

konspiratoriska om den sluge, elake mannen. Hirdman själv menar att ursprunget inte spelar 

någon roll, det förändrar inte faktum och det kommer aldrig få en tillfredsställande förklaring. 

Det är just isärhållningen och debatten kring varför vi är olika som legitimerar den manliga 

                                                 
34 Intervju med Hirdman. www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm  
35 Hirdman, Yvonne, 1988. s 51 
36 Hirdman, Yvonne, 1988. s 51 
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normen. ”Mannen är som det där metallstycket som finns i Paris och som förr bestämde hur 

lång en meter är.”37

Genusformeringen, det vill säga uppdelandet av platser, sysslor och beteende i manligt och 

kvinnligt har två generella drag. 

- det ständiga utnyttjandet av den biologiska skillnaden, att män inte kan föda barn 

- ett motsatstänkande där männen A är det positiva och kvinnan B det negativa38 

Denna uppdelning verkar obönhörligen leda till en situation som Simone de Beauvoir 

uttryckte som ”man kan inte vara en A utan att förtrycka en B.”39Alla barn föds in i detta 

redan färdigstrukturerade mönster som finns inbyggt i språket, i tänkandet och i själva 

kulturen. Hirdman håller alltså med de Beauvoir om att man inte föds till man eller kvinna, 

utan man lär sig vara det ena eller det andra. I genusinlärningsprocessen är kvinnor lika aktivt 

deltagande som män. Alla runt omkring i samhället hjälper till med att fostra våra 

medmänniskor. Det är själva socialiseringsprocessen som har sett till att kvinnor genom 

tiderna har accepterat sin roll som den lägre stående.  

Varje tidsperiod och varje samhälle har sitt eget genuskontrakt. Genuskontraktet är ett mycket 

konkret avtal mellan könen som bestämmer vem som får göra vad. Det klargör hur man som 

man eller kvinna ska klä sig, bete sig på jobbet, hur man ska prata, hur långt håret får vara och 

så vidare. Genuskontraktet bestämmer också hur män och kvinnor ska vara mot varandra, vem 

som ska förföra vem.40 Dessa genuskontrakt går i arv från generation till generation och till 

viss del kan de också förhandlas om. Hur går det då till? Hirdman anser att ju kraftigare 

isärhållningen mellan könen är, desto mer legitim och mindre ifrågasatt blir den manliga 

normen. Om vi vänder på det resonemanget borde det alltså vara så att ju svagare 

isärhållningen mellan könen är, desto mer ifrågasatt blir den manliga normen och först då kan 

den manliga överhuvudsnormen ses som illegitim. ”Isärhållandet föder isärhållning; den 

manliga normen återföds med kraftfullhet […] gränsöverskridande verkar föda direkt våld och 

motstånd och/eller social ostracism.”41Genussystemet har ett triumfkort, och det är att 

villkoren för människan fortplantning inte har ändrats. Att det är kvinnor som föder barn har 

vi ännu inte lyckats ändra på och det faktumet ger gång på gång bekräftelse till dikotomin och 

leder till att den består.   

                                                 
37 Intervju med Hirdman. www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm
38 Hirdman, Yvonne, 1988. s 52 
39 de Beauvoir, Simone,2004, femte tryckningen. Det andra könet. s 114 
40 Hirdman, Yvonne, 1988. s 54  
41 Hirdman, Yvonne, 1988. s 57 
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Det finns fler som tänker i samma banor som Hirdman. Carol Pateman har samma 

utgångspunkt och menar att kvinnor inte är fullständiga medlemmar i den moderna staten just 

på grund av detta isärhållande av könen. Systemet visar sig bland annat i en uppdelning av de 

medborgerliga plikterna. Mannens skyldighet är att försvara staten med sitt liv, och kvinnans 

plikt är att föda barn. Det blir en snedvriden uppdelning av de medborgerliga plikterna 

eftersom barnafödande är ett naturligt fenomen och inte borde kunna ses som en medborgerlig 

plikt.42    

3.7 Förändring möter motstånd 
För att stärka demokratin och förbättra medborgarnas villkor måste status quo utmanas. 

”Udda och ovanliga politiska aktiviteter ger oss perspektiv på det udda, det vi tar för givet. 

Med ett sådant perspektiv kan vi också lättare se det demokratiska landskapets utmarker, hur 

gränser dras upp, tänjs och ifrågasätts samt hur nya demokratiska handlingsmönster växer 

fram.”43 Kvinnor som organiserar sig och kräver förändring har ofta mött ett enormt 

motstånd.  

”Frågan är om kvinnorörelsen framgångsrikt kan arbeta för bättre villkor och mot fastlåsta 

och förenklade föreställningar om vad det betyder att vara kvinna.”44 Vilket är precis vad jag 

ifrågasätter när det gäller positiv särbehandling. Även om det betyder att fler kvinnor får 

tillträde till försvarsmakten så är risken stor att det förstärker bilden av kvinnor som en 

underordnad grupp.  

Att kvinnor och män är olika är en fast förankrad föreställning i vår kultur. Uppdelningen i två 

kön och uppdelningen av sysslor därefter har pågått så långt tillbaka i tiden som vi känner till 

och förefaller därför som normal och naturlig. Den manliga normen genomsyrar alla våra 

system, även språket. Vi talar om politiker och kvinnliga politiker, fotboll och damfotboll 

eller som i detta fall, yrkesofficerare och kvinnliga yrkesofficerare. I politisk teori är begrepp 

som medborgare och individ också utformade efter mannen. Att kvinnor skulle få ta del i 

politiken var länge otänkbart och när kvinnor kring sekelskiftet krävde att få delta upphörde 

de på nåt märkligt sätt att vara ”riktiga” kvinnor. De kvinnor som vågade gå ut på gator och 

torg och kräva rösträtt blev kallade för ’neutrum’ och ’monstrum’.45 Varje gång kvinnorna 

blir uteslutna ur en gemenskap, när de inte får finnas med där makten finns, förstärks bilden 

                                                 
42 Höjer Wendt & Åse, 2002. s 57 
43 Eduards, Maud, 2002. Förbjuden handling – om kvinnors organisering och feministisk teori. s 9  
44 Eduards, Maud, 2002. s 12 
45 Höjer Wendt & Åse, 2002. s 10 
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av kvinnan som mindre värd och mindre kompetent än männen.46 Det är därför som det är så 

viktigt att kvinnor deltar i alla samhällets institutioner. Om kvinnorna innehar hälften av alla 

politiska poster kommer de att kunna agera på samma villkor som män. De skulle upphöra att 

vara en särart och istället bli könsneutrala individer, precis som män. För det är väl ändå det 

som är målet med jämställdhetsprojektet. Att könet inte ska spela någon roll och att varje 

människa ska bedömas utifrån sina egna kvalifikationer och förmågor.  

4. Kvinnornas inträde i försvarsmakten 
Kvinnor i försvaret är ett relativt nytt fenomen med en ganska långdragen historia.  

4.1 Bakgrund 
Det började redan på 1960-talet med en debatt om att kvinnor skulle få göra värnplikten. 

Frågan var uppe på dagordningen flera gånger men fick inget genombrott förrän år 1980 då 

kvinnor inledningsvis fick tillträde till vissa områden inom försvaret. Detta spred sig dock 

snabbt och år 1989 hade alla befattningar öppnats för kvinnor. Detta var ett steg i 

utvecklingen, men det krävdes flera reformer för försvaret som alltid hade bestått endast av 

män, att börja anställa kvinnor som officerare. Däremot var det inte första gången det 

föreslogs att kvinnor skulle få arbeta inom försvaret; 1969 föreslog den dåvarande chefen för 

flygvapnet att det skulle bli tillåtet att anställa kvinnor för vissa tjänster inom flygvapnet. 

Anledningen var att de hade personalbrist och hoppades kunna lösa det problemet med att 

börja anställa kvinnor. På uppdrag av regeringen utredde dåvarande överbefälhavaren (ÖB) 

frågan men kom fram till att ”han inte kunde sänka kraven på militär utbildning för olika 

grupper av tjänster och angav som skäl att fredsorganisationen måste säkerställa behovet av 

militärt utbildad personal i krigsorganisationen.”471975 tillsattes en ny utredning av 

regeringen, ’Beredningen för det fortsatta arbetet om kvinnan i försvaret’(BKF). BKF 

föreslog att kvinnor skulle kunna ta tjänst som stambefäl i flygvapnet. De skulle alltså få en 

militär utbildning men inte en officersutbildning som även fortsättningsvis skulle vara 

reserverat för män. År 1979 fattade riksdagen ett beslut (FÖU 1078/79;1 rskr.2) som gjorde 

att kvinnor från och med hösten 1980, kunde påbörja grundutbildningen i flygvapnet. I och 

med nästa beslut (FÖU 1981/82;6 rskr.37) skulle all rekrytering till befälsyrket ske oberoende 

av kön inom alla grenar. Följande år föreskrev regeringen att kvinnor skulle få tillträde till 

följande områden: 

                                                 
46 Höjer Wendt & Åse, 2002. s 53 
47 www.rekryc.mil.se/article.php?id=11756   
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- signaltrupperna och trängtrupperna inom armén 

- sjöfrontsartilleri-, radar- och sambandstjänst inom kustartilleriet 

- sjukvårdstjänst, stridslednings-, sambands- och underhållstjänst inom flottan48 

I samma svep fick de även tillträde till ingenjörstrupperna, artilleriet, och luftvärnet inom 

armén samt mintjänst och teknisk tjänst inom flottan. Men det var långt ifrån problemfritt till 

en början. Rekryteringen till ingenjörstrupperna var tvungen att upphöra 1984/85 på grund av 

att alldeles för många kvinnor hade hoppat av utbildningen året innan. Skälen till detta, enligt 

dem som avbröt utbildningen vara att de upplevde att de manliga befälens attityder var hårda 

och orättvisa. Samma sak inträffade i flygvapnet året därefter.49

Förordningen om kvinnor som yrkesofficerare50 (FFS 1989:10) gav kvinnor tillträde till alla 

militära yrkesområden från och med 1 juni, 1989. De bakomliggande motiven till denna 

förordning var framförallt en strävan efter jämställdhet men det sågs även som en möjlighet 

till ett ökat rekryteringsunderlag. Utöver detta hade det också framkommit att erfarenheter av 

kvinnor i militären var övervägande positiva. Trots detta var det ett omtvistat beslut. ÖB kom 

med många invändningar av både medicinsk och ekonomisk natur. Ett skäl som han tog upp 

var att en stridspilot bara kan vara aktiv under en relativt kort tid och den sammanfaller med 

kvinnans fertila period i livet. Det vore därför inte lönsamt att utbilda kvinnor för 10-12 

miljoner kr per person för att sedan låta dom vara lediga under längre perioder i samband med 

graviditet och föräldraledighet. Försvarets Forskningsanstalt (FOA) gjorde en liknande 

undersökning i samråd med ÖB men kom fram till andra slutsatser. De menade att det fanns 

större individuella skillnader än könsrelaterade skillnader när det gäller de fysiska 

förmågorna. Bland de förmågor som var av största intresse för militären, det vill säga syn, 

hörsel, reaktionsförmåga och problemlösningsförmåga, fann de inga skillnader som kunde 

kopplas till könstillhörighet.51 Regeringen ansåg att de sökande skulle konkurrera på lika 

villkor och den individuella lämpligheten skulle vara avgörande. Att utestänga kvinnor från 

vissa utbildningar för att kostnaderna skulle kunna komma att bli högre än för en man 

godkändes inte heller och gällande de medicinska skälen skulle det göras prövningar i varje 

enskilt fall. 

                                                 
48 www.rekryc.mil.se/article.php?id=11756   
49 www.rekryc.mil.se/article.php?id=11756
50 Yrkesofficer blev benämningen på alla yrkeskategorier I försvaret efter 1982. Tidigare fanns en uppdelning 
mellan olika yrkeskategorier; plutonsbefäl, kompanibefäl och regementsbefäl. Regementsbefäl var de som hade 
officersexamen, kompanibefäl var underofficerare och plutonsbefäl var underbefäl. Efter 1982 har alla samma 
utbildningsväg.  
51 www.rekryc.mil.se/article.php?id=11756
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I och med ändringarna i Värnpliktsförordningen (1994:1809 samt 1810) kan numera kvinnor 

göra värnplikten utan att ha några planer på fortsatt utbildning till yrkesofficer. Det är alltså 

frivilligt för kvinnor att anmäla sig till mönstring, men sedan gäller samma regler för kvinnor 

som för män. Nästa steg i processen skulle möjligen kunna vara allmän värnplikt för både 

kvinnor och män. 

Det kan vara värt att nämna att försvarsmakten har genomgått flera stora omstruktureringar 

under de senaste decennierna. Flera politiska beslut har tagits med jämställdhet och 

likabehandling i åtanke, som i praktiken haft flera oönskade konsekvenser. Fram till 1982 var 

försvarets befälsordning indelad i tre yrkeskategorier. Som före 1972 bestod av underbefäl, 

underofficerare och officerare. Mellan 1972-82 ändrades benämningen från underbefäl till 

plutonsbefäl, underofficer till kompanibefäl och officer till regementsbefäl. 

Utbildningssystemet var också uppdelad i två huvudsakliga vägar, där officers/regementsbefäl 

hade en egen utbildningsväg, en eftergymnasial utbildning, medan övriga hade en 

försvarsintern utbildning från grundskolenivå upp till och med gymnasiet. Det var möjligt att 

byta karriär med rätt teoretisk kompetens och tillräckliga vitsord. Men i och med införandet 

av NBO (Ny befälsordning) 1982 samlades alla tre yrkeskategorierna med en gemensam 

utbildningsgång. Alla skulle då börja sin utbildning på samma nivå. Resultatet av denna 

jämställdhetsreform blev att elever som annars skulle ha blivit utmärkta sjömän/specialister 

inte klarade utbildningen på grund av de teoretiska kraven. Dessutom valde de mest begåvade 

en annan karriär då de ansåg att det skulle ta för lång tid att nå tidigare officersnivå. Kvar blev 

de elever som var ”medelmåttor” och man gick miste om såväl kommande myndighetschefer 

samt kompetenta båtsmän/maskinuppbördsmän. Efterhand har utbildningsprogrammen 

anpassats så att systemens behov av yrkesofficerare tillgodoses.52

4.2 Den politiska debatten 
Inom politiken har könsskillnaderna synliggjorts på olika sätt. När det har argumenterats för 

kvinnornas deltagande och närvaro på den politiska arenan är ett av de mest välanvända 

argumenten att kvinnor har andra erfarenheter än män, som kan vara värdefulla för samhällets 

utveckling. Tanken var att mäns och kvinnors resurser skulle tas till vara i samma 

utsträckning. Ett annat välanvänt argument bygger på föreställningen om rättvisa och 

demokrati. Alla medborgare har rätt att göra sin röst hörd och eftersom kvinnor utgör hälften 

av landets befolkning ska de också vara representerade med 50 procent.53 Det finns 

                                                 
52 intervju med reservofficer med örlogskaptensgrad, 2/5-06  
53 Eduards, Maud, 2002. s 46 
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naturligtvis en och annan som inte håller med om det. Torbjörn Larsson skriver i Det svenska 

statsskicket att då det svenska systemet bygger på åsiktsrepresentation och inte social 

representation är det helt ointressant vilket kön de som representerar det svenska folket har.54 

Ett tredje argument för lika deltagande är att kvinnor och män har olika intressen och olika 

önskemål gällande samhällets utformning och därför ska ta lika stor del i dess uppbyggande. 

SOU 1987:19 Varannan damernas skulle undersöka huruvida könskvotering var ett möjligt 

alternativ för att jämna ut könsfördelningen i den politiska sfären. Utredarna förespråkade 

faktiskt könskvotering då de ansåg att det är ”den enda metoden som med säkerhet ger 

kvinnor del i makt och inflytande.”55 Men motståndet var stort. Det var bara vänsterpartiet 

kommunisterna som var för en lagstiftning som skulle tvinga alla partier och organisationer 

att nominera en manlig och en kvinnlig kandidat till stiftelser, nämnder och kommittéer. Alla 

övriga parter, däribland de andra partierna, TCO, LO och SAF var emot förslaget. Eftersom 

motståndet var så stort kom utredarna fram till att de bara kunde utfärda ett önskvärt mål om 

minst 30 % kvinnor i alla statliga styrelser och kommittéer före år 1998.56 Det kan vara värt 

att nämna att Sverige idag har uppnått en hög kvinnorepresentation, åtminstone inom den 

offentliga sfären, utan någon formell kvotering.  

1997-2001 genomförde JämO en granskning av jämställdhetsarbetet inom försvarsmakten. 

Detta gjordes inledningsvis på eget initiativ men sedan bad Högkvarteret om hjälp från JämO 

för att kunna starta och stötta jämställdhetsarbetet hos de olika förbanden, skolorna och 

regementena. Tanken var att med hjälp av en jämställdhetsplan fastställa vad som behöver 

ändras eller förbättras på arbetsplatsen för att stärka jämställdheten. Det ska vara konkreta och 

realistiska mål för att arbetet ska kunna utvärderas vid slutet av året, och då kan resultaten 

ligga till grund för utformningen av nästa års jämställdhetsplan, och så vidare. JämO kom 

fram till att även om de allra flesta hade en god kännedom om jämställdhetslagens 

bestämmelser så avspeglades inte detta i aktiviteterna. Det var tydligt att jämställdhetsarbetet 

inte varit en prioritet och endast knappt hälften kunde över huvudtaget uppvisa en utvärdering 

av 2000 års jämställdhetsarbete.57 Efter JämOs granskning beslutade försvarsmakten att 

upprätta en övergripande jämställdhetsplan som samtliga förband, skolor och regementen 

skulle lyda under. JämO hade vissa farhågor gällande ett centralt jämställdhetsarbete då det 

tenderar att inte bli förankrat i verkligheten. Däremot har det en positiv aspekt och det är att 

                                                 
54 Larsson, Torbjörn, 1994. Det svenska statsskicket. s 115 
55 Eduards, Maud, 2002. s 48 
56 Eduards, Maud, 2002. s 49 
57 Granskning av försvarsmakten, 2001. s 4 
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varje respektive arbetsplats tvingas tänka över sin jämställdhetssituation. ”Jämställdhet gäller 

män i lika hög grad som kvinnor. Jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en 

demokratifråga” sa JämO Claes Borgström när han besökte försvarsmaktens logistik. ”Ett 

papper med fina formuleringar gör ingen nytta om den hamnar i bokhyllan […] Icke-

jämställdhet är diskriminering och därmed också ett brott mot de mänskliga rättigheterna.”58

Den 5 april 2002 fattade Riksdagen beslut om Regeringens proposition ”Personal i ett nytt 

försvar.”59 Det beslutet innebar bland annat att alla yrkesofficerare kommer att ha 

internationell tjänstgöringsskyldighet. Samma beslut fastslog även att Försvarsmakten skulle 

vidta åtgärder för att öka andelen kvinnliga officerare. Detta var den avgörande knuffen som 

ledde till införandet av positiv särbehandling av underrepresenterat kön vid rekryteringen till 

yrkesofficersprogrammet. Sedan den 1 januari 2003 ska alla kvinnor som söker och uppfyller 

kraven för godkänt, antas till försvarets grundutbildningar. När det gäller vidareutbildningarna 

inom försvaret har ÖB bestämt att positiv särbehandling ska användas i fall där man och 

kvinna har samma skattning och då ska kvinnan ha förtur.  

4.3 Försvarsmaktens Jämställdhetsplan 2006-2008 
”Jämställdhet är allas ansvar, alla medarbetares och framförallt alla chefers.”60 Tanken med 

en gemensam jämställdhetsplan för hela förvaret var att göra all personal lika delaktig och 

förhindra att enskilda enheter satsar mindre tid och resurser på jämställdheten än andra.    

Jämställdhetsarbetet ska fokuseras på strukturella och organisatoriska hinder som hitintills 

försvårat arbetet för ökad jämställdhet. De områden som prioriteras särskilt är: 

• Öka andelen kvinnliga officerare, värnpliktiga och chefer. 

• Aktivt arbeta för att underlätta kombinationen arbete och föräldraansvar. 

• Uppmärksamma och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.61

Försvarsmakten anser att verksamheten kan komma att bli mer effektiv med en jämnare 

könsfördelning och att det kan minska antalet fall av sexuella trakasserier och 

diskriminering.62 Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning är inte den enda metoden 

som använts för att motarbeta den mansdominerade kulturen. Hitintills har ett flertal 

satsningar gjorts på utbildning av personalen om genusrelationerna och hur man aktivt kan 

motarbeta sexuella trakasserier. Detta verkar ha gett resultat. Under 2005 genomfördes den 

                                                 
58 www.4sjostridsflj.mil.se/index.php?c=news&id=12596  
59 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3732  
60 Försvarsmaktens Jämställdhetsplan 2006-2008. s 5 
61 Försvarsmaktens Jämställdhetsplan 2006-2008. s 7 
62 Försvarsmaktens Jämställdhetsplan 2006-2008. s 8 
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tredje studien på området som visar på en minskning av sexuella trakasserier mot kvinnliga 

officerare från 47 % i studien från 2002 till 36 %.63 För kvinnliga värnpliktiga hade däremot 

inga större förbättringar registrerats.  

Jämställdhetslagen (1991:433) har som ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga 

om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det är 

denna lika rätt som lagen menar innebär jämställdhet i arbetslivet. En jämställdhetsplan ska 

innehålla mål och åtgärder för alla områden som beskrivs i jämställdhetslagen (1991:433) 4-

10 §§. Alla målen är generella och kompletteras i de lokala åtgärdsplanerna. På så sätt kan 

planerna sammanställas och årligen utvärderas för att fastställa vilka områden som uppnått 

målen och vilka som behöver mer uppmärksamhet. I försvarsmaktens fall är problemet med 

en gemensam plan och gemensamma direktiv att försvaret inte har en gemensam intagning till 

sina respektive utbildningar. Varje förband har sina värnpliktiga, varifrån de får sitt 

rekryteringsunderlag och när alla förband ska ge förtur till tjejer med godkända betyg leder 

det till att vissa enheter få en stor övervikt av tjejer. Detta året har det förekommit fall där 

uppemot 80 % av de tillgängliga platserna för en specifik utbildning fyllts av tjejer, tjejer som 

i bästa fall är 10-15 % av de värnpliktiga. Övriga platser går till de manliga sökande som då 

får mycket höga krav på sina betyg. Ett exempel är den tredje sjöstridsflottiljen som hade 18 

kvinnliga sökande och 110 manliga, till 22 platser. Då reglerna föreskriver att samtliga 

godkända kvinnliga sökanden ska antas, blev alla de kvinnliga sökande antagna till 

utbildningen. Detta har lett till att flottan nu börjar återspegla samma yrkesuppdelning som 

resten av samhället; tjejerna blir operatörer och killarna blir tekniker. Uppdelningen blir 

väldigt tydlig när samtliga tjejer som söker blir antagna. En av de inblandade i denna studie 

tyckte att om nu en jämn könsfördelning skulle uppnås så borde man istället ha positiv 

särbehandling av killar, på de utbildningar som var mer populära bland tjejerna. Eftersom 

systemet slog ut alldeles för många fullt kompetenta, manliga sökande.64 Som sökande till 

yrkesofficersutbildningarna kan man nämligen bara söka som det man blev utbildad till under 

värnplikten. ”Väl innanför staketet kan man vandra som man vill, men som kille är det 

numera svårt att komma in om man inte är tekniker.”65  

                                                 
63 Försvarsmakten Jämställdhetsplan 2006-2008. s 14 
64 Intervju med örlogskapten, 14/5-06 
65 Intervju med örlogskapten, 14/5-06 
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5. Undersökning av jämställdheten inom flottan 
Jag har använt mig av så kallade halvstrukturerade intervjuer. Ämnesområden som ska 

behandlas och vilken information jag är ute efter är på förväg bestämt, men den exakta 

formuleringen eller ordningen de ska behandlas i avgörs från fall till fall.66 Fördelen med 

öppna frågor är att man inte styr personen som blir intervjuad med i förväg bestämda svar. 

Det ger utrymme för ett mer utförligt och nyanserat svar. Problemet är att svaren har en 

benägenhet att glida samman och de skilda frågeställningarna kan bli svårseparerade.   

Jag är främst intresserad av fem frågor. Vad yrkesofficerarna anser om jämställdheten inom 

försvaret. Om de anser att män och kvinnor bedöms lika. Anser de att det fungerar att 

kombinera arbete med familjeliv. Om de någonsin har sett eller själva upplevt sexuella 

trakasserier. Och till sist om de anser att positiv särbehandling är en bra lösning på problemet 

med ojämn könsfördelning inom försvaret.  

Trots att kvinnor och män rent formellt har samma rättigheter och skyldigheter, och trots att 

det inte finns några formella hinder för kvinnor i försvaret, behöver inte det nödvändigtvis 

betyda att förhållandena är jämlika i praktiken. De informella hindren kan ofta vara långt 

svårare att överkomma än de formella. 

5.1 Vad tycker yrkesofficerarna själva om jämställdheten i försvaret? 
Det finns två tydliga inställningar hos personalen inom försvaret. Den ena sidan hävdar att det 

redan är en jämställd organisation som ställer samma krav på alla. De hävdar ofta att 

anledningen till att det är så få kvinnor som arbetar inom försvaret är för att det är ett mycket 

speciellt jobb som inte passar alla. Få kvinnor har de ”rätta egenskaperna”. Den andra 

inställningen är att försvaret inte är en jämställd organisation och att den måste ändras för att 

fler kvinnor ska kunna eller vilja arbeta där. En officer som inte ser organisationen som 

jämställd illustrerade det med ett exempel från en kollega: 

”Alla kvinnor är underordnade alla män och det ligger någonstans i bakhuvudet. En kompis 

till mig, insåg det första gången när hon gick på den här skolan. Dom spelade innebandy och 

så tog hon bollen från den här killen. Hon var duktig på innebandy så hon tog bollen. Hon sa: 

’Jag har aldrig förstått det här förut, men han blev så arg, så han bröt av klubban och gick 

därifrån. Och då förstod jag. För det var ju inte bara jag som tog bollen ifrån honom, men helt 

plötsligt var han sämre än alla tjejer i världen’. Nej, framförallt var han sämre än alla killar i 

                                                 
66 Andersson, Bengt-Erik, 1994, andra upplagan. Som man frågar får man svar. s 77 
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världen, för han hade ju blivit slagen av en tjej som var där nere. Då var ju alla killar i världen 

bättre än honom och då var det så jobbigt att han fick bryta av klubban och gå därifrån.”67

I Arbetslivsinstitutets studie kommer Pettersson och Persson fram till att huvuddelen av de 

intervjuade ansåg att försvaret inte är en jämställd organisation. För att kunna mäta sig med 

männen, och för att bli accepterade gällde det att spela efter deras regler. Likabehandling, 

samma förutsättningar och likvärdiga betygskriterier var inte en realistisk förväntning utan de 

tyckte istället att de ständigt var tvungna att bevisa sin kompetens.  

Bland de yngre fanns inte alls samma hårda syn på organisationen som sådan. De ansåg inte 

att tjejer och killar genomgående behandlas olika. I varje fall inte på divisionsnivå då de alla 

känner varandra så pass väl att alla bedömningar blir individuella, utan inflytande av 

könstillhörighet. Som en av de yngre officerarna uttryckte det: ”Jag blir ju lika arg på en tjej 

som är kass som på en kille som är kass.”68  

Det var inte fullt lika upplyftande kommentarer från en äldre kvinnlig officer som pratade om 

sin tid som en av de då få kvinnor som sökt sig till officersutbildningen. ”Jag kände mig mer 

med i gemenskapen för några år sen. […] På officersutbildningen så var jag en i gänget och 

då var det en av killarna som skämtade om tjejer, och så sa jag någonting. ’Ja, ja, men du är 

ingen tjej. Du är bara en bitch’ sa han. Och då var jag med i gänget, så det var lite smickrande 

att höra det här också. Fast det egentligen var jättehemskt det han sa. Idag hade jag gått i taket 

om jag hade hört det.”69  

5.2 Bedöms kvinnor och män lika? 
Det har visat sig att män avancerar snabbare i graderna än kvinnor och i och med det har det 

uppkommit en del frågetecken kring kompetensbedömningen. Är den verkligen neutral? En 

kvinnlig officer beskriver det så här: 

”Jag ser det som att det är svårare att få bra betyg som tjej för att komma vidare. […] Då 

framför allt vitsorden, där tror jag att många gånger sätter man omedvetet lite lägre vitsord på 

tjejerna och det är inget som görs medvetet utan jag tror att en kvinna allmänt bedöms hårdare 

än vad en man bedöms.”70

Flera kvinnliga yrkesofficerare berättar att jämnåriga kollegor lämnat försvaret eftersom de 

upplever att männen springer förbi dom karriärmässigt och att de får högre lön för samma 

                                                 
67 Pettersson & Persson, 2005. s 4 
68 Intervju med yrkesofficerare av graden fänrik, 12/5-06 
69 Pettersson & Persson, 2005. s 15 
70 Pettersson & Persson, 2005. s 7 
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arbete. Det är cheferna som möjliggör eller hindrar en karriär inom försvaret. Det är främst 

utvärderingar och vitsord som ligger till grund för befordran. De få kvinnliga chefer som finns 

inom försvaret beskrivs som positiva förebilder, de är i sig ett levande bevis på att det går att 

komma upp i ledande position även som kvinna.  

Bland de yngre skilde sig åsikterna åt. Några tyckte att kvinnor behandlas precis likadant som 

män, men att de som inte klarar att leva upp till kraven uppmärksammas och får det att verka 

som om de behandlats annorlunda. ”Tyvärr är det så att det negativa är det som syns. Det är 

tjejerna som inte klarar sig som uppmärksammas. De som passar in är det ingen som pratar 

om för de smälter in i mängden.” Men det höll de övriga inte riktigt med om. ”Nej, tjejerna 

sticker alltid ut eftersom de är en minoritet, det är klart allt ljus är på dom, på gott och ont.”71

När det gällde bemötandet från befälen tyckte de äldre kvinnliga deltagarna i denna studie att 

de genomgående bemöttes helt annorlunda än sina manliga kollegor. Framförallt blev deras 

val av yrke ständigt ifrågasatt, medan de yngre deltagarna ansåg att det snarare var tjejerna 

själva som känner att de måste bevisa hur duktiga de är. Vilket blir ännu tydligare efter 

införandet av positiv särbehandling. De uppfattar åtgärden närmast som ytterligare ett hinder. 

”Nu måste jag verkligen bevisa att jag inte är kvoterad.”72 Sa en av tjejerna jag pratade med. 

När jag berättade att jag ryktesvägen hört om tjejer som i vanliga fall skulle ha fått godkända 

betyg från värnplikten men som blev underkända så att de inte skulle kunna söka vidare, var 

det inte många som höjde på ögonbrynen. ”Ja men då var de väl lämpliga som värnpliktiga 

men inte som officerare. Någon måste ju ta det beslutet också.” Däremot kunde de ifrågasätta 

befälens beslut i en sådan situation. ”De som väljer ut har aldrig jobbat med kvinnor, hur ska 

de kunna välja ut de bästa? Vi har en helt annan bild av dom än vad de har.”73

5.3 Kombinationen av familj och arbetsliv 
 Inom många områden förväntas det än idag att kvinnan ska ta det största ansvaret för hemmet 

och barnen. Bland officerarna i Pettersson och Perssons studie finns den allmänna 

uppfattningen om att synen på föräldraskap har ändrats med tiden. Speciellt när det gäller 

föräldraledighet och att båda föräldrarna numera förväntas ta en aktiv roll i barnens liv.  

Men problemet med flottan är att man är ute till sjöss hela tiden, framförallt i den åldern då 

män och kvinnor vanligen skaffar sig barn.74 Jag diskuterade frågan med de yngre deltagarna 

                                                 
71 Intervju med sjöofficerare med graden fänrik, 12/5-06 
72 Intervju med sjöofficer med graden fänrik, 12/5-06 
73 Intervju med sjöofficer med graden fänrik, 12/5-06 
74 Intervju med örlogskapten, 14/5-06 
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och fick svaret: ”Det är nog så, de flesta tjejer blir kapten, blir mammor och så går de 

iland.”75 Men de tyckte inte att det för den sakens skull var rätt att dra alla över ett streck. Det 

är inte alla kvinnor som vill ha barn och även om de vill det ska det gå att kombinera med 

jobbet i alla fall. Bara för att man inte jobbar till sjöss kan man fortfarande vara en tillgång för 

flottan. 

Hos de äldre manliga deltagarna var ansvarsuppdelningen tydlig. Att kvinnorna skulle arbeta 

mindre och vara hemma med barnen var en inställning som sågs som självklar. Därför var den 

vanligaste åsikten att kvinnorna i flottan kunde vara hur duktiga som helst, men att det inte 

hade någon användning av dom efter cirka fem år, då de blev mammor. 

Uppfattning hos den yngre generationen skiljer sig alltså något. De verkar inte alls ha samma 

bestämda åsikter om vems uppgift det är att vara hemma med barn. ”Det är ett typiskt 

chefsperspektiv att prata om föräldraledighet, det är ju inte nån under 30 som tänker på det. 

[…] Det är mer naturligt idag med pappaledighet, det är ingen som reagerar på det.”76 Den 

allmänna åsikten var att försvaret inte skilde sig nämnvärt från resten av samhället när det 

gäller föräldraansvar. ”Försvaret följer resten av samhället, när det blir vanligare med 

pappaledighet där så följer försvaret efter.”77  

5.4 Sexuella trakasserier 
Tyvärr så är sexuella trakasserier ett vanligt fenomen i mansdominerade organisationer. 

Jämställdhetslagens 6 § definierar sexuella trakasserier som sådant ovälkommet uppträdande 

grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens 

integritet i arbetet. En ganska bred definition och just därför är det kanske inte överraskande 

att åtminstone 36 % av de kvinnliga officerarna har erfarenheter av sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen78. En av de första stora studierna som utfördes på området var en studie ledd av 

Anders W Berggren, maj-juni 1999. Resultaten var oroväckande. 84 % av de kvinnliga 

officerarna och kadetterna hade utsatts för sexuella trakasserier under de 24 månaderna innan 

studien genomfördes. Berggren kom fram till att trakasserierna inte bara påverkade den 

utsattes utan hela organisationens output. Studien visade också att ett rapporterande av de 

sexuella trakasserierna inte förbättrade situationen utan snarare fick motsatt effekt.79

                                                 
75 Intervju med sjöofficer med graden fänrik, 12/5-06  
76 Intervju med sjöofficer med graden fänrik, 12/5-06  
77 Intervju med sjöofficer med graden fänrik, 12/5-06 
78 Alla studier uppvisar olika resultat men den som genomfördes 2005 på Högkvarterets initiativ kom fram till      
    36 %. 
79 Berggren, Anders W, 2002. s 19-20 
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”I många situationer blev det jobbigt, tyckte jag. Och speciellt i lumpen tyckte jag att det blev 

jobbigt, för det blev en viss jargong. Det blev att läsa porrtidningar vid matbordet och det är 

inte så himla trevligt […] Jag försökte ju säga till men det var ingen som lyssnade på det. 

’Måste du sitta och läsa det där?’ ’Ja, va dårå, du får väl skylla dig själv när du har gett dig in 

i det här!”80

En av de första kvinnliga officerarna på sitt förband berättar om trakasserier av alla möjliga 

slag. Mycket av det hade som syfte att få henne att lämna försvaret. Bland annat förekom det 

många anonyma telefonsamtal om nätterna och förtäckta hot. Det finns flera olika metoder för 

att bemöta trakasserierna. Den mest extrema varianten är att ”ta till nävarna” som några av 

officerarna i Pettersson och Perssons studie har gjort. Annars verkar den vanligaste metoden 

vara att ”ta dom på milen”, det vill säga bevisa att de är minst lika duktiga som sina manliga 

kollegor på löpspåret.  

”Då var det en kille då som jag gick i skolan med som sa: Blir man slagen av en tjej fysiskt 

eller i teoretiska prov så är man kass som kille. Hmhm tänkte jag! […] En vecka senare 

sprang vi milen, och jag tror jag var tio minuter före honom i mål. Och då gick jag fram till 

honom och sa: Fy fan va du är kass! […] Och det var en incident som har etsat sig fast. Men 

när vi slutade skolan då kom han fram till mig och så sa han så här att: Ja, jag accepterar dig 

som kvinnlig officer! Jaha, tack sa jag. Men han har nog inte accepterat alla andra.”81

Sexuella trakasserier verkar inte alls vara ett lika vanligt förekommande fenomen bland de 

yngre officerarna. ”När man jobbar och lever såhär nära inpå varandra lär man verkligen 

känna varandra och då vet man var gränserna går.”82 Det kan mycket väl vara så att det är 

stora variationer mellan olika förband, men när man jobbar på en båt är det ofrånkomligt att 

officerarna kommer varandra nära. Gänget jag pratade med var snarare av den uppfattningen 

att det ibland kan vara någon som inte passar in i gruppen och då om det råkar vara en tjej, så 

används sexuella trakasserier och diskriminering som en ursäkt. ”Det kunde lika gärna kunna 

hända en kille, fast han skulle inte ha något att skylla på… om han nu inte var homosexuell… 

fast det håller ju också på att ändra sig.”83   

                                                 
80 Pettersson & Persson, 2005. s 12 
81 Pettersson & Persson, 2005. s 13 
82 Intervju med sjöofficer med graden fänrik, 12/5-06 
83 Intervju med sjöofficer med graden fänrik, 12/5-06 
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5.5 Är positiv särbehandling ett lämpligt verktyg?  
” På kort sikt skapar jämställdhetsiver problem för organisationer eftersom de som är bäst 

lämpade för uppgiften inte alltid kommer med. Ser man på lång sikt är det naturligtvis så att 

det är ett bra verktyg för att skapa bättre jämställdhet och balans på arbetsplatsen, men det 

drabbar dom som blir verktyg i förändringsprocessen negativt. Det finns en inneboende 

tröghet i systemet som gör det svårt att anpassa sig efter politiska beslut.”84 Tyvärr så är det 

många väldigt lämpliga unga män som inte kommer in på utbildningarna när alla godkända 

tjejer har förtur. Jag pratade med en kille som sökte med betygen 10/9/8,85 vilket är en bra bit 

över snittbetyg som nyligen fått veta att han står som femte reserv till sin valda utbildning. 

När han gjorde värnplikten blev han utbildad till radiotelegrafist vilket råkade vara en mycket 

populär utbildning bland tjejerna. Det fanns totalt 21 platser, 17 tjejer sökte och kom in direkt, 

övriga 4 platser var det över hundra sökanden till efter tre års intagningsstopp. Kommentaren 

på det var: ”Jag har ingenting emot tjejerna, jag känner ju dom som sökt och de är jätte 

trevliga, men det känns lite surt när de kommer in på sämre betyg än vad jag har.”86  

En annan åsikt var att: ”positiv särbehandling går väl an inom armén eller flygvapnet där man 

befinner sig på mer eller mindre samma plats hela tiden. Men man kan inte jobba deltid inom 

flottan, är man ute till sjöss så är det 100 % som gäller och det är det inga mammor som vill 

ställa upp på.”87

I Pettersson och Perssons studie kommer de fram till att en majoritet av de intervjuade 

kvinnliga officerarna tycker att positiv särbehandling är ett bra initiativ eftersom det syftar till 

att bryta upp de gamla mönstren och orättvisorna som kommit med dom. Men flera av de 

tillfrågade är av en helt annan åsikt och tycker tvärtom att positiv särbehandling skapar 

orättvisor eftersom det främjar kvinnor på mäns bekostnad. De anser att åtgärden istället leder 

till ett ifrågasättande av kvinnors kompetens och de får jobba ännu hårdare för att bevisa sin 

rätt att vara där. Samma uppfattning delas av den yngre generationen yrkesofficerare. De är 

överens om att en jämnare könsfördelning hade varit att föredra. ”Det är ett problem som 

måste lösas, men det här är en papperslösning som inte fungerar i praktiken.”88 Utmärkande 

var åsikten att man först borde få fler tjejer intresserade av att göra värnplikten. ”Om det är 

sådär en 10 % av de värnpliktiga som är tjejer så kan man ju inte anta 80 % av dom till 
                                                 
84 Intervju med reservare med graden örlogskapten. 3/5-06 
85 Betygsystemet i värnplikten. Det första betyget är för uppförande gentemot befäl och kamrater, det andra är  
    för lämplighet mot yrket och det tredje är för kunskap och färdigheter. Minimikraven för att söka vidare är  
    10/7/7. 
86 Intervju med sökande till MOHS, 13/5-06 
87 Intervju med örlogskapten, 21/4-06  
88 Intervju med sjöofficerare med graden fänrik, 12/5-06 
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utbildningarna och så får killarna slåss om dom få platserna som är kvar.”89 År 2004 var det 

513 tjejer och 13944 killar som gjorde värnplikten.90 Majoriteten av dessa tjejer söker sig till 

flottan och flygvapnet då många inte klarar fyskraven hos armén och amfibieförbanden.  

”Att anställa folk på ett dumt sätt är inte olagligt, men att bara anställa utifrån kön och inte 

låta pröva killarna för andra utbildningar än vad de blev utbildade till när de gjorde 

värnplikten är kränkande […] Har de bara ett fåtal tjejer som söker, som i armén eller 

amfibieförbanden, fungerar det. Men det finns inget övre tak och då blir det alldeles för 

många tjejer som antas till vissa utbildningar.”91

De yngre deltagarna var väldigt skeptiska mot användandet av särskilda rekryteringsåtgärder. 

”Vill man inte ha skillnad får man inte göra skillnad” säger en kvinnlig sjöofficer. ”När man 

gick i sexan och åkte på klassresa så sov alla ihop huller om buller och inte var det nåt 

konstigt med det. Varför skulle det inte kunna vara likadant för oss?”92

En av dem som uttrycker sig lite mer positivt gällande positiv särbehandling är försvarets 

personaldirektör Gösta Sandgren. ”För att radikalt öka andelen kvinnliga officerare krävs 

radikala åtgärder.”93

6. Analys 
Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Utifrån detta perspektiv blir all form av särbehandling svårsmält, men kanske i viss mån 

nödvändig för att rätta till en redan existerande obalans. Jämställdhet innebär att kvinnor och 

män ska ha samma tillgång till makt och inflytande. Att majoriteten av kvinnorna inom 

försvaret återfinns i de lägre graderna tyder på att försvaret än idag har långt att gå innan det 

blir en jämställd organisation. Vidare ska män och kvinnor ha samma förutsättningar till 

utbildning och utveckling av deras ambitioner, intressen och talanger. Vilket 

sammanfattningsvis också är anledningen till varför försvaret till slut tog beslutet att införa 

positiv särbehandling. Kvinnor skulle ha rätt till en karriär inom försvaret, utan att hindras av 

chefers personliga åsikter om huruvida kvinnor har något att tillföra försvaret. Jämställdhet 

innebär också en jämn uppdelning av ansvaret för familjen och hemmet. Något som verkar 

vara en självklarhet hos den yngre generationen men inte ett lika självklart inslag hos den 

äldre. Dessutom innebär det också frihet från könsrelaterat våld. Hur viktig en jämn 
                                                 
89 Intervju med sjöofficerare med graden fänrik, 12/5-06 
90 http://www.pliktverket.se/templates/pvStatistics.aspx?id=147  
91 Intervju med örlogskapten, 14/5-06 
92 Intervju med sjöofficerare med graden fänrik, 12/5-06 
93 www.mil.se/attachments/dn_debatt_fortur.pdf  
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könsfördelning är för den friheten är oklart. Studier visar på att organisationer med en jämn 

könsfördelning inte har sexuella trakasserier i samma utsträckning, men det betyder inte att 

det är den enda effektiva metoden som finns. En del intressanta slutsatser kan komma uitifrån 

en jämförelse av resultaten från studierna som undersökte förekomsten av sexuella 

trakasserier inom försvaret. En minskning från 84 % av de tillfrågade kvinnliga 

yrkesofficerarna i studien från 1999, till 36 % i studien från 2005 antyder att de aktiva 

jämställdhetsåtgärderna i form av utbildning för samtliga och ett större ansvar på cheferna att 

aktivt motarbeta sexuella trakasserier, har haft effekt. Vad som pågår är en 

attitydförändringsprocess och sånt tar tid. Men som en av de kvinnliga officerarna påpekade, 

vi kan inte bara låta det ta sin tid. Vi måste aktivt arbeta för jämställdhet inom alla 

yrkeskategorier, frågan är om särbehandling av någon är rätt metod. 

Att försvaret inte är en jämställd organisation i ordets rätta bemärkelse förefaller ganska 

uppenbart. Det är en unik organisation med en stark ”vi och dom” mentalitet. Men den 

mentaliteten behöver inte automatiskt utesluta kvinnor, dock kan vissa variationer i 

bedömning av könen bli en sidoeffekt eftersom kvinnor är en distinkt minoritet inom 

organisationen. En stor del av de högre cheferna har först på senare år fått erfara samarbete 

med kvinnor inom deras eget yrke. Vilket kan påverka deras syn på och bedömning av de 

yngre kvinnliga officerarna.   

De första kvinnorna i försvaret mötte ett starkt motstånd, ett motstånd som enligt många 

studier tyder på att män inte ansåg att kvinnor var lämpliga för arbetet. Men när det gäller 

trakasserierna och diskrimineringen har jag fått ta del av mycket motsägelsefull information. 

Arbetslivsinstitutet med flera berättar om hur många kvinnor tagit illa vid sig, inte orkat med 

den manliga jargongen, blivit utfrysta och allmänt illa behandlade. Men då jag även pratat 

med flera män som arbetade i flottan under den tiden då kvinnor just hade tillåtits komma in 

har jag fått en helt annan bild. Enligt dem var det killarna som tyckte det var jobbigt att 

plötsligt behöva dela duschar och omklädningsrum med tjejer. Något som dagens tjugoplus 

åringar inte verkar ha några större problem med. Både här och när det gäller föräldraledighet 

och jämställdheten verkar det som det gamla ”genuskontraktet” krockar med det nya. Den 

ständiga debatten kring kvinnor som inte kan vara till sjöss eftersom de någon gång vill ha 

barn känns ganska förlegad. Idag är det vanligare att papporna tar ut mycket föräldraledigt för 

att umgås med sina barn, något som det inte var tal om på 70- och 80-talet.   

Hos de äldre deltagarna i denna studie finns en mycket mer tydlig uppdelning av könen. 

Kvinnorna beskriver hur de var tvungna att bli som killarna, eller helst bättre än killarna för 
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att bli accepterade. Om de valde att stå för mindre populära beslut, som inte reflekterade de 

dominerande åsikterna inom organisationen, fick de stå ensamma. Männen talar om undantag 

bland kvinnorna, alltså undantag från normen ’kvinna’ som passar in och skyller på svagare 

fysik samt familjementalitet som något som exkluderar övriga som lämpliga officerare. Dessa 

åsikter reflekterar skillnadsteoretikernas syn på jämställdhet. Män och kvinnor är likvärdiga, 

men ämnade för olika arbeten. Kvinnor är välkomna inom försvaret, men bara inom vissa 

områden som är anpassade för dom. Kanske är det som Young påstår. Ett motstånd mot en 

omstrukturering av organisationen som skulle tillåta kvinnornas inträde är starkt eftersom det 

baseras på en rädsla för identitetsförlust hos den starkare kulturen. Därför är kvinnor 

välkomnade inom vissa sektioner, där de inte lika uppenbart utmanar den manliga kulturen 

utan snarare fastslår skillnaderna mellan män och kvinnor. Det återspeglar uppfattningen om 

att män och kvinnor är lämpade för olika sysslor. Man- och kvinnojobb är inte bara något vi 

stöter på ute i samhället, det står även att finna inom många organisationer, däribland 

försvaret.      

Vad det betyder att vara man eller kvinna kan rekonstrueras och på så sätt få en ny innebörd. 

Enligt Berggren kan kvinnors blotta närvaro i en tidigare helt och hållet manlig organisation 

rekonstruera betydelsen av benämningen kvinna eller man.94 Hans slutsats ligger nära 

Hirdmans teori om dikotomin, det vill säga om man lyckas ta bort isärhållandet av könen 

kommer också uppfattningen om män och kvinnor som oförenligt olika att utmanas och på 

sikt förändras. En jämnare könsfördelning kan på olika sätt främja jämställdheten, bland annat 

leder det till att kvinnorna inte längre ses som en isolerad grupp. Från samtalen med den yngre 

generationen officerare tycker jag mig redan se en förändring av vad jag utifrån teorin väljer 

att kalla genussystemet. Tjejer och killar verkar stå närmare varandra idag än vi gjorde en 

generation tillbaka i tiden. Det betyder att officerarna inte längre bedöms utifrån kön, utan 

utifrån en mer individuell basis.       

De kvinnliga officerarna som har tillämpat sig av strategin att ta killarna på milen, men som 

ändå ser organisationen som jämlik, anser att ifrågasättandet och motståndet bara tvingar dom 

att prestera ännu bättre. Med den synen på situationen blir trakasserierna nästan något positivt. 

Problemet med den synvinkeln är att det inte kommer att medföra några genomgående 

strukturella förändringar. Det är bara just den individen som har lyckats bevisa sitt värde och 

att just hon förtjänar att vara där. Det har inte ändrat synen på kvinnor i allmänhet. Kanske en 

jämnare könsfördelning kommer att förändra inställningen mot kvinnor i försvaret och då de 

                                                 
94 Berggren, Anders W, 2002. s 45 
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inte längre skulle vara en lika distinkt minoritet. Frågan är om positiv särbehandling bara 

försvårar integreringen av kvinnor i försvaret. Det verkar i varje fall vara den dominerande 

uppfattningen bland de yngre kvinnliga officerarna, vilket är förståeligt då de är bland dem 

som påverkas mest av beslutet. Det är deras kompetens som blir ifrågasatt. De enda som har 

uttryckt något positivt om denna typ av rekryteringsåtgärder är de äldre kvinnliga officerarna. 

Utifrån deras synpunkt är det ett snabbt och effektivt sätt att åtgärda problemen med brist på 

jämställdhet inom försvaret. Men deras kompetens kommer inte att ifrågasättas för att yngre 

kvinnliga kollegor kvoteras in och därför tror jag att det är lättare för dom att se de positiva 

effekterna av åtgärden. På sikt kan nämligen en massrekrytering av tjejer förbättra 

jämställdheten i försvaret. I alla fall om vi accepterar argumentet att organisationer med en 

jämn könsfördelning har en bättre arbetsmiljö med färre fall av diskriminering och 

trakasserier. Dessutom skulle då försvaret bättre avspegla samhället. Men till vilket pris för 

individen?   

Den huvudsakliga uppfattningen om särbehandlingen är att den är kränkande, mot både 

kvinnor och män. Kvinnornas kompetens blir ifrågasatt och killarna måste ha toppbetyg för 

att överhuvudtaget komma in. Åsikten bland de inblandade i denna studie var att positiv 

särbehandling har lett till att fel tjejer söker eftersom de har en så pass stor chans att komma 

in. Det resulterar i slutändan i många avhopp och bortslösade resurser, resurser som hade 

kommit bättre till pass för långt mer kvalificerad personal. Men det är inte bara fel tjejer som 

söker sig till utbildningen. Något som kom upp flera gånger under mina intervjuer var att 

systemet utnyttjas av både män och kvinnor. Det är en gratis utbildning som inte kräver några 

studielån och det finns heller inga krav på att man faktiskt ska arbeta inom försvaret efter 

utbildningen. Det anses vara många som skaffar sig en utbildning inom försvaret, utan några 

som helst planer på att arbeta där. Bristen på jämställdhet är kanske inte försvarets största 

problem. 

Det finns inga lätta lösningar på ett problem av denna kaliber. Med utgångspunkt i 

mentaliteten hos den yngre generationen kommer säkerligen stora förändringar att ske utan 

några åtgärder överhuvudtaget, men det finns många sätt att snabba på processen. Det som 

krävs är en attitydförändring, främst på chefsnivå. Och det sker inte över en natt.     

7. Slutdiskussion   
Försvarsmakten kommer att genomföra en utvärdering av effekterna av positiv särbehandling 

som åtgärd år 2012, förutsatt att systemet inte ändras innan dess. Först då kommer man att 
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kunna göra några konkreta uttalanden om hur positiv särbehandling har påverkat 

jämställdhetsarbetet. Denna studie kan endast belysa uppfattningen om positiv särbehandling 

och den allmänna uppfattningen om kvinnor i försvaret. Men med hjälp av detta 

studieunderlag samt en bred teoretisk grund tycker jag mig ändå kunna göra ett par utlåtanden 

om hur positiv särbehandling kommer att påverka jämställdhetsarbetet.    

”Kön kommer alltid att finnas och troligen också alltid ha en betydelse, även om denna 

betydelse skiftar. Vi är kvinnor och män. Vi kan varken klä av oss eller tänka bort vårt kön 

hur gärna vi än skulle vilja det.”95 Men vad som anses vara passande för kvinnor och män 

skiljer sig inte bara åt från en tidsperiod till en annan, utan även från en geografisk plats till en 

annan. Att rita kartor är ett kvinnojobb i Sverige men ett mansjobb i England. I Sverige är det 

mestadels kvinnor som läser horoskop, men det är bara män som gör det i arabvärlden.96

Den manliga kulturen inom förvaret har inte blivit utmanad förrän nu på senare år. Klart det 

kommer att möta ett visst motstånd. Kanske är det just därför som ett könsneutralt liberalt 

synsätt verkar passa organisationen bättre. Det är inte populärt att uttala sig om hur olika 

kvinnor och män faktiskt bemöts. ”Könsneutralitet belönas med tillhörighet, medan kritik mot 

genusrelationer marginaliseras.”97 De kvinnor som lyckas ta sig in på männens villkor och 

lyckas bli en i gänget, accepteras och ses som ett undantag från normen ’kvinna’. Men 

normen är inte oföränderlig. Uppfattningarna om vad som är kvinnligt och manligt skiljer sig 

från generation till generation. Familjen, föräldraledighet och hemmet är inte längre bara 

kvinnans ansvarsområde. Gränserna för vad kvinnor och män får göra, vad som passar sig, har 

blivit vagare. ”Det är vår uppfattning om kön som bestämmer hur vi tolkar verkligheten, inte 

verkligheten som bestämmer vår tolkning.”98  

Försvaret har och genomgår för närvarande många stora förändringar. Nya mål, strukturer och 

prioriteringar med en ständigt minskande budget ger inte mycket utrymme för att samtidigt 

göra atmosfären bättre för kvinnor. Trots detta har försvaret lagt ner mycket tid och resurser 

på jämställdhetsfrämjande åtgärder som utbildning för värnpliktiga och befäl. Och utifrån 

undersökningarna gällande förekomsten av sexuella trakasserier samt uppfattningen hos de 

yngre deltagarna i denna studie drar jag slutsatsen att dessa åtgärder har gett positiva resultat.  

Ett av de huvudsakliga argumenten som används för kvinnors inträde i försvaret är att de 

skulle ha något nytt att tillföra organisationen. Ett annat synsätt och andra erfarenheter som 
                                                 
95 Wendt Höjer & Åse, 2002. s 34 
96 Berggren, Anders W, 2002. s 48 
97 Petterson & Persson, 2005. s 16 
98 Höjer Wendt & Åse, 2002. s 19 
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försvaret skulle vinna på att tillgodogöra sig. Berggren tror inte att det är något effektivt 

argument då det går emot vad han tror är värdegrunden som hela försvaret vilar på. Försvaret 

är inte bara numerärt manligt, utan även ideologiskt. Det är en organisation där ”riktiga män” 

arbetar, och att öppna upp organisationen för kvinnor betyder att man öppnar upp riten som 

gör män utav pojkar. Alternativa värden, som kvinnors inträde skulle representera, skulle 

utmana och hota själva kärnan i försvaret.99 Kvinnornas inträde i försvaret i olika länder 

världen över har satt igång en diskussion som skiljer sig från de övriga som omgett kvinnors 

inträde i andra organisationer. Folk började ställa frågor som: Kan kvinnor döda? Kan vi 

tillåta att våra kvinnor blir krigsfångar? Kommer de manliga soldaterna sluta slåss för att 

kunna försvara kvinnorna i enheten? Den frågan som ingen ställde var ”Vad har någon 

enskild eller någon grupp för rätt att hindra någon annan från att utöva ett visst yrke?”100 Men 

det kan kanske förklaras med att den största delen av forskningen kring genus och militären är 

amerikansk och ganska pragmatisk. De huvudsakliga argumenten mot kvinnor i försvaret i de 

undersökningarna är att deras närvaro antas sänka ”the morale, cohesion and readiness” hos 

de olika enheterna. Detta för att de manliga soldaterna skulle sörja sina kvinnliga kollegor mer 

än sina manliga.101 Men skillnaderna mellan amerikansk och svensk militär är stora. Både när 

det gäller rättigheter, skyldigheter och isärhållandet av könen.   

Jag skulle vilja dela med mig av ett intressant fall som tas upp i Anders W Berggrens 

Undercover operations in no-women’s land. I februari 1991, blir en amerikansk helikopter på 

ett räddningsuppdrag under Gulfkriget nerskjuten. Av de sju i besättningen överlevde bara 

två, en av dessa var Major Rhonda Cornum. I krashen bröt Cornum båda armarna samt slet 

sönder ligamenten i ena knäet. Då hon var starkt begränsad av sina skador fick de manliga 

krigsfångarna mata henne, hjälpa henne att tvätta sig, klä sig och så vidare. ”I had my period 

and they helped me go to the bathroom and remove the tampons and all that stuff.” Berättade 

Cornum själv. Sergeant Troy Dunlop, en av de manliga krigsfångarna som hade hjälpt 

Cornum säger såhär om henne: ”I was really amazed… I was overwhelmed by the way she 

handled herself… She can go to combat with me anytime.”102  

Problemet med denna typ av integration av kvinnor är att det skulle vara ett projekt utan ände 

om varje kvinna inom försvaret måste bevisa för varje man inom försvaret, att hon är 

kompetent och har rätt att vara där.  

                                                 
99 Berggren, Anders W, 2002. s 59-60 
100 Berggren, Anders W, 2002. s 57 (Egen översättning) 
101 Berggren, Anders W, 2002. s 59-60 
102 Berggren, Anders W, 2002. s 61 
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Om resultaten av denna studie är representativa för hela försvaret är svårt att svara på. Det 

finns nämligen stora skillnader mellan de olika vapenslagen och den öppna, varma 

stämningen som jag uppfattade mellan de yngre manliga och kvinnliga kollegorna i flottan 

kanske kan förklaras med att kvinnorna i flottan inte är en lika liten grupp. Jämställdhet är inte 

lätt att mäta i statistik. 40/60 som är JämOs målsättning är inte nödvändigtvis önskvärt inom 

alla organisationer. Att få rätt personal för jobbet måste ändå få gå före att få rätt kön på 

personalen.  

Slutligen vill jag bara säga att om man växt upp med förvissningen om att män och kvinnor är 

lika värda och lika kompetenta, så är det svårt att acceptera särbehandling, även om den har 

som syfte att stärka likabehandlingen. På lång sikt kan positiv särbehandling tvinga fram en 

omstrukturering av försvarsmakten som kommer att göra organisationen långt mer jämställd 

än den är idag. Det kan ge en stabilare och tryggare arbetsmiljö för både män och kvinnor. 

Men de som får betala priset för omstruktureringen är de i övrigt fullt kompetenta killar som 

aldrig får en chans till en karriär inom försvaret, och de kvinnor som trots sin kompetens inte 

kommer att ses som en likvärdig kollega då hon kan ha ’kvoterats in’.   

7.1 Fortsatt forskning 
Ett alternativt sätt att undersöka effekterna av positiv särbehandling på jämställdheten i en 

organisation hade varit att göra en komparativ undersökning av de olika försvarsgrenarna. Det 

har framkommit under min studie att det förekommer stora variationer i bemötandet av 

kvinnor hos de olika vapenslagen. Dessutom är det även stora skillnader i hur många kvinnor 

som söker sig till de olika grenarna och hur många som lever upp till kraven. Man hade i en 

sådan studie kunnat undersöka om kvinnor bemöts olika inom armén eller amfibieförbanden i 

förhållande till flottan och flygvapnet, för att förhoppningsvis kunna sluta sig till om det finns 

några paralleller mellan färre kvinnor och mindre jämställdhet?  

Vidare hade en diskussion om huruvida en allmän värnplikt hade kunnat påverka 

förhållandesättet mot män och kvinnor inom försvaret, varit intressant att ta del av.  
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