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Sammanfattning: 

Denna uppsats handlar om den svenska Försvarsmaktens jämställdhetsmål som har satts upp för 

att främja jämställdheten och på sikt få in fler kvinnor i organisationen. Mer specifikt handlar 

uppsatsen om hur kvinnorna inom Försvarsmakten anser att dessa jämställdhetsmål efterlevs. 

 Uppsatsen baserar sig på intervjuer med tre kvinnliga yrkesofficerare som får ge sin syn 

på livet i och runt det militära samt på försvarets jämställdhetsarbete och hur det påverkar dem.  

 Resultaten jag kommer fram till i denna uppsats är att Försvarsmakten för dessa tre 

kvinnor är en bra arbetsplats för dem, oavsett deras individuella livssituationer, men att det 

fortfarande finns en hel del att jobba på vad gäller jämställdhetsmålen.  

 

Abstract: 

This thesis is about the Swedish armed forces and the equality goals which have been established 

to give equal opportunities between the sexes and to encourage more women to join the armed 

forces. More specifically this study is about the women of the armed forces and whether they 

believe that these equality goals have been achieved or not.  

 The thesis is based on interviews with three female officers employed by the Swedish 

armed forces. They answered questions regarding their experiences of the equality goals and 

about their day to day life regarding their job as well as questions about their social life. 

 The conclusion of this thesis is that the armed forces in general seem to be good employer 

regarding equality, regardless of the women’s individual lifestyles, but that there is still work to 

do regarding the equality between the sexes. 
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Förord 

Denna uppsats kom till med hjälp av många andra människors försorg. Jag vill först och främst 

tacka mina informanter som tog sig tid för mig och mina frågor. Vidare har min handledare Björn 

Alm kommit med kloka råd som lett till nya idéer och sätt att se på uppsatsen. Jag vill även rikta 

ett tack till Åsa Nilsson Dahlström som var den som ledde in mig på spåret att skriva om kvinnor 

i det militära. Tack även till Christopher som kommit med kloka påpekanden och hjälpt mig se 

vad jag tidigare missat. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Jim som hjälpt mig på fler sätt än 

jag kan räkna.  
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Inledning 

Idag är det väldigt få kvinnor som jobbar inom Försvarsmakten. Ändå är det de som lyfts fram 

när intervjuer och tv-reportage ska göras. Bilden av kvinnorna som lyfts fram är att de är glada, 

jämlika och passar in i organisationen utan förbehåll. Men hur är det egentligen? Det är det jag 

vill undersöka med denna uppsats. 

 

Syfte 
Med tanke på att det idag är förhållandevis ovanligt i Sverige att som kvinna jobba i ett 

mansdominerat yrke är det intressant att höra vad kvinnor på en sådan arbetsplats har att säga om 

sitt arbete. Den svenska Försvarsmakten har en väldigt ojämn könsfördelning där flertalet av de 

anställda är män, men det som är intressant med just denna organisation är att Försvarsmakten 

vill förändra detta och att de nu jobbar aktivt med att få in fler kvinnor i organisationen. För att 

lyckas med detta har de jobbat med att ta reda på vilka hinder som kan finnas för att få kvinnor 

att känna att det är en bra arbetsplats. Detta har bland annat resulterat i en jämställdhetsplan, där 

flera verksamhetsmål finns preciserade. Mitt syfte med denna uppsats blir således att undersöka 

hur denna jämställdhetsplan stämmer överens med den upplevda situationen för de kvinnliga 

yrkesofficerare som jobbar inom Försvarsmakten. Jag hoppas genom min undersökning få en 

inblick i hur kvinnorna upplever sin situation inom organisationen. Genom detta ämnar jag få en 

indikation på hur väl Försvarsmaktens jämställdhetsplan stämmer överrens med verkligheten. 

 

Frågeställningar 
De frågor jag ska försöka få svar på är: 

• Känner kvinnorna att det görs nog för att försöka jämna ut kvoten kvinnor/män inom 

försvaret? 

• Finns det svårigheter i att kombinera ett föräldraskap/familjeliv med arbetslivet? 

• Känner kvinnorna sig annorlunda i organisationen, eller annorlunda behandlade? 
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Metod 
För att få svar på mina frågor har jag intervjuat tre kvinnliga yrkesofficerare som jobbat inom 

Försvarsmakten i 10-15 år, med vissa avbrott för mammaledighet samt studier. Dessa kvinnor har 

alla kommit en bit i sina karriärer och har sett både stora och små förändringar under sina 

yrkesverksamma år inom Försvarsmakten.  

 De intervjuer som gjordes skedde på deras respektive arbetsplats och var semi-

strukturerade, jag hade således frågor att utgå ifrån, men lät under intervjun dessa kvinnor prata 

fritt omkring dessa ämnen.  

 Då det finns så pass få kvinnor inom Försvarsmakten har mina informanter valt att inte gå 

ut med vad de jobbar som, eller på vilken ort i Sverige de jobbar, vidare har deras namn ändrats. 

 

Begränsningar 

Då de anställda som arbetar inom Försvarsmakten kan ha så otroligt många olika sorters jobb vill 

jag här påtala en viktig begränsning i min uppsats. De kvinnor jag intervjuat inför denna uppsats 

har alla jobb som till största del utförs bakom ett skrivbord på en fast arbetsplats i Sverige. Denna 

uppsats har därför ej som uppgift att visa på hur verkligheten ser ut för kvinnor som har andra 

sorters jobb inom Försvarsmakten, vare sig det då handlar om utbildning av värnpliktiga, olika 

sorters piloter och eller de som är placerade utomlands i någon krigszon. 

 En annan viktig begränsning i mitt arbete är att jag ej heller ämnar undersöka hur de 

civilanställda kvinnorna inom Försvarsmakten ser på sin arbetssituation utan uppsatsen är helt 

och hållet fokuserad på de kvinnliga yrkesofficerarna.  
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Bakgrund 

Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det gäller andelen kvinnor och män som 

förvärvsarbetar, 80% av alla kvinnor samt 86% av alla män arbetar utanför hemmet. Det 

intressanta är var dessa kvinnor och män väljer att arbeta. Sverige är nämligen ett av de mest 

ojämlika länder i världen när det kommer till vilka yrken kvinnor och män väljer. Som exempel 

kan nämnas att det typiska kvinnoyrket är sekreterare, där 97% av alla sekreterare är just kvinnor. 

Grundskolelärare är även det ett arbete som främst kvinnor utför. Männen är starkt representerade 

inom fordonsbranscherna där 99% av de som jobbar som fordonsmekaniker/reparatörer är just 

män. Vidare är även lastbilsförare och byggarbetare starka manliga fästen på arbetsmarknaden. 

(URL1). 

 

Försvarsmakten 
En annan arbetsplats där man finner en väldigt ojämn könsfördelning är den svenska 

Försvarsmakten. Försvarsmakten har under nästan hela sin verksamma tid varit en organisation 

skapad av och för män, men år 1980 infördes en ny jämställdhetslag i Sverige och kvinnor fick 

nu möjlighet att söka vissa tjänster inom försvaret (URL2). 

 Anslaget till Försvarsmakten har stadigt sjunkit sedan slutet på 1970-talet (URL3) och 

dagens svenska försvar är numera ett flexibelt insatsförsvar till skillnad från det tidigare 

invasionsförsvaret (URL2). Kanske är det denna specialisering av det numera bantade försvaret 

som gör att det blir mer och mer intressant att få in fler kvinnor i det militära. På 

Försvarsmaktens Internetsida står att läsa  

 

”En viktig del i försvarets förändring är strävan efter en jämnare könsfördelning och 

en integrerad jämställdhet i organisationen. Det är avgörande för verksamhetens 

effektivitet, inte minst vid internationella insatser och i samverkan med andra länder 

och kulturer.” (URL2).  

 

 Hur ser det då ut i dagens försvar, snart 30 år efter det blev möjligt för kvinnor att söka 

sig dit? Svenska försvarets egna siffror från 2007-12-31 visar på att det finns 9232 manliga 

yrkesofficerare samt 444 kvinnliga yrkesofficerare inom försvaret. (URL4) Samtidigt finns det 
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4730 värnpliktiga män samt 253 värnpliktiga kvinnor inom försvaret. (URL5) Detta ger att av 

yrkesofficerarna var 4,6% kvinnor. Av de värnpliktiga var 5% kvinnor.  

 Detta är siffror som försvaret vill höja, de vill förutom att få in fler kvinnor till 

värnplikten och officerstjänster även få in fler kvinnor på chefspositioner inom det militära. Detta 

arbete finns beskrivet i Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008. I jämställdhetsplanen står 

att läsa om de punkter Försvarsmakten ska jobba med för att främja jämlikheten inom försvaret. 

Dessa punkter är: 

§4 jämställda arbetsförhållanden 

§5 underlätta föräldraskap 

§6 förebygga sexuella trakasserier 

§7 främja jämn könsfördelning 

§8-9 rekrytering 

§10-11  kartlägga löneskillnader 

(Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008:11-20). 

 

Dessa punkter anser alltså Försvarsmakten är viktiga vad gäller jämställdheten inom sin 

organisation. Det är således detta de jobbar aktivt med för att förbättra sitt arbetsklimat. Hur har 

de lyckats? Hur ser det ut nu när de två åren för vilka jämställdhetsplanen gällde för är slut? 
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Undersökningen 

Jag har i min undersökning fokuserat på ett urval av Försvarsmaktens punkter för att förbättra 

jämlikheten. De jag koncentrerar mig på är §5 underlätta föräldraskap, §6 förebygga sexuella 

trakasserier, §7 främja jämn könsfördelning samt §8-9 som handlar om rekrytering. Dessa är de 

punkter mina informanter hade mest åsikter om, kanske innebär detta att det även är de mest 

angelägna punkterna? Jag kommer vid respektive punkt ge en förklaring till varför just den är 

viktig för jämställdheten. 

 Nedan redovisar jag för resultatet av min undersökning. Resultaten är dels skrivna som 

rena citat, som är markerade genom kursiverad stil, alternativt med indrag om citaten är längre än 

två rader, dels som av mig bearbetad text. Efter varje paragraf finns sedan en kortare text med 

hänvisning till annan litteratur eller tankar om vad som sagts.  

 

Informanter 
De kvinnor jag intervjuat är följande: 

 

Sanna, 34 år, gift, inga barn. Även hennes man jobbar inom försvaret. Hon har ett fritidsintresse 

som även det knyter an till det militära varpå de allra flesta av hennes vänner även de finns inom 

det militära. 

 

Rebecka, 37 år, gift, två ”bonusbarn”. Hennes man jobbar även han inom försvaret, Rebecka har 

en mix av militära och civila vänner. 

 

Alexandra, 35 år. Gift och har två barn. Hennes man jobbar inom försvaret, men på en annan ort 

där de båda två bor, varpå Alexandra pendlar drygt en timme varje dag mellan arbetsplatsen och 

hemmet. Hennes fritidsintressen finns utanför det militära varpå de flesta av hennes vänner är 

civila. 
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Försvarsmaktens jämställdhetsmål. 

§5 – att underlätta föräldraskap. 

Försvarsmakten uppmärksammar flera olika aspekter på kombinationen av föräldraskap och 

förvärvsarbete. Det ska inte vara ett hinder att vara föräldraledig, vare sig ekonomiskt eller 

karriärmässigt. Vidare är det viktigt att synliggöra de som tar ut föräldraledighet, så de inte tappar 

kontakten med sin arbetsplats.  

 De konkreta mål som finns som utgångspunkt för detta arbete är: 

• Fler män tar ut föräldraledighet. 
• Balans mellan arbets- och privatliv, vilket till exempel innebär att hämtning 
och lämning på förskola skall underlättas. 
• Det finns reella möjligheter för småbarnsföräldrar att vara chefer. 
• Ingen anställd i Försvarsmakten förhindras eller fördröjs i sin löneutveckling 
och/eller karriärutveckling p.g.a. föräldraledighet eller föräldraskap. 
• Det finns förutsättningar att kombinera ett aktivt föräldraskap med 
karriärutveckling inom Försvarsmakten. 

(Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008 sid. 11-12) 

 

Hur kommer det sig att det först är nu när Försvarsmakten är intresserade av att få in fler kvinnor 

i organisationen som dessa mål blivit extra viktiga? Givetvis kan det ligga i tidens natur att det är 

först på senare år som det uppmärksammats extra mycket att båda könen borde dela lika på 

föräldrabördan, rent jämställdhetsmässigt. Dock finns det troligen en annan stor faktor bakom 

målet, nämligen att det till exempel fortfarande är kvinnorna som tar ut mest föräldraledighet, 

samt i högre grad än männen går ner i arbetstid för att ta hand om barnen. Att ha med ett mål 

gällande de allmänna möjligheterna att vara förälder samtidigt som man gör karriär kommer båda 

könen till godo, men kommer alltså främst att gynna kvinnorna. 

 Sanna som själv inte har några barn tror inte att föräldraskap skulle vara ett hinder för 

henne i sitt arbete. Det hon belyser är istället en annan aspekt nämligen hur arbetet kan påverka 

dem som inte har barn  

 

”Däremot kan det vara så att de som inte har barn… Om det är någon arbetsuppgift 

som behöver göras och nån måste stanna kvar, har man inga barn som ska hämtas på 

dagis så kan det ju vara så att den personen får stanna kvar – så det kan ju vara ett 

dilemma åt det hållet.”  (Sanna) 
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Sanna fortsätter sedan att prata om andra problem som kan uppkomma, nämligen att många inom 

Försvarsmakten måste pendla till jobbet.  

 

”Det kan ju även vara ett problem om båda är inom Försvarsmakten, det är ju inte 

säkert att man blir placerad på samma ställe och då kan det bli ett problem, jag och 

min sambo har pendlat i tio års tid, vi har inte bott på samma ställe och det blir ju 

påfrestande. Detta är ju ett problem som inte bara gäller kvinnorna, det är väldigt 

många som pendlar och det sliter ju oerhört på familjen.” (Sanna) 

 

Rebecka som har två bonusbarn tycker inte det är några problem att kombinera jobb och barn. 

Eftersom de flesta som stigit en del i graderna oftast får mer skrivbordstjänst är det inga större 

problem. Arbetstiderna är oftast dagtid vardagar och det är inga problem att flexa eller vara 

hemma med barnen.  

 

”Försvarsmakten är en bra arbetsgivare på det sättet. Det går och hitta lösningar, med 

att hämta och lämna på dagis och att gå hem när de är sjuka och så, så det tycker jag 

funkar, det är inga konstigheter så. Det är klart att man har deadlines och sånt som är 

viktigt att man måste göra men oftast så kan man ju hitta lösningar på det.” 

(Rebecka) 

 

Rebeckas man har själv varit hemma på deltid med barnen. Hennes erfarenhet av det var att det 

fungerade bra med hans arbete. Hon tycker inte att föräldraledigheten uppmuntras aktivt, men det 

är heller inget motstånd mot den. Rebecka har själv personal på sin sektion som just nu är 

pappalediga eller tar ut föräldraledighet så de inte jobbar heltid för att tillbringa mer tid med 

barnen. Detta tycker hon är bra, det är inget konstigt med det utan arbetet flyter på bra ändå.  

 Alexandra tycker inte heller att det inte är några större problem att kombinera jobb och 

barn, även hon har möjlighet och flexa och har bra arbetstider. Hennes jobb är av den art att hon 

inte alltid måste vara på plats på kontoret och hon har därför möjligheten att ta med arbetet hem 

vissa dagar för att jobba ett par timmar hemma efter att barnen somnat. På så vis tycker hon det 

fungerat väldigt bra att styra över sin arbetstid, men hon påpekar att:  

 



 13 

”Men sen är det ju vissa möten och de måste jag ju ha, eller vissa besök som säger att 

idag går det inte, men annars så kan jag och min man bestämma att idag hämtar jag 

och imorgon hämtar du och så.” (Alexandra) 

 

Alexandra har gjort ett val att prioritera barnen och familjen nu när barnen är små, detta har 

delvis påverkat hennes karriär.  

 

”Jag har hamnat på efterkälken i karriärsutvecklingen, för jag har inte kunnat gått de 

skolorna. Och jag har satt barnen i fokus istället för karriären så att... det är många 

som tycker att man lätt bara kan vidareutbilda sig på annan ort, men jag anser det att 

när man har små barn så ska man inte vara en mamma på helgerna så då har jag valt 

istället att då får jag vänta med karriären. Jag skulle sitta på samma stol om jag fick 

ett streck till, det skulle inte betyda mer så, det betyder bara mer i lön. Men då tycker 

jag det är viktigare att ha familjelivet kvar, och sätta de i fokus.” (Alexandra) 

 

Alexandra och hennes man delade upp föräldraledigheten så att hon var hemma ett år med varje 

barn, och maken ett halvår per barn. Hon tror dock inte att makens föräldraledighet påverkade 

hans karriär. Vad gäller vardagslivet är det maken som drar det tyngsta lasset med att lämna och 

hämta på dagis, detta eftersom Alexandra pendlar till och från jobbet. 

 Alla åsikter som har framkommit ovan härstammar ur ett behov av flexibilitet. Denna 

flexibilitet kan vara antingen Försvarsmaktens kurser som ges på annan ort, omorganiseringar av 

förbanden eller en arbetsuppgift som kräver övertid. Alla dessa händelser är mycket svårare för 

en anställd som har barn, än en som inte har det. Detta eftersom en förälder har krav på ett 

strukturerat leverne, till exempel hämtning av barn på dagis eller fotbollsträning en särskild dag 

varje vecka. En förälder har även krav på en flexibilitet vad gäller familjelivet, beträffande 

sjukdomar och andra oförutsedda händelser vad gäller barnen. Dessa krav om struktur och 

flexibilitet från två håll kommer förr eller senare att krocka, varpå föräldern måste göra ett val. 

Försvarsmakten vill genom sina jämställdhetsmål säga att dessa problem är naturliga och inte 

kommer att innebära ett problem i arbetet för den anställde. 

 Som framkom ovan stämmer dock detta inte alltid med verkligheten. Alexandra har gjort 

ett val i att låta karriären stå tillbaka då det inte gick att kombinera de kurser som krävs för ett 
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avancemang i graderna med det familjeliv hon önskade. Sanna påpekar även att det är oftare så 

att de som inte har barn att ta hänsyn till som får stanna kvar och jobba övertid om det är ett 

viktigt projekt som måste slutföras. Det finns alltså ett glapp mellan hur Försvarsmakten vill att 

det ska se ut, mot hur det faktiskt ser ut vad gäller de delar av arbetet som inte hör till vardagen. 

 När det gäller det till vardags vanliga arbetet så framför de tre kvinnorna i övrigt en 

homogen bild av hur Försvarsmakten är som arbetsgivare. De upplever det inte som särskilt svårt 

att kombinera ett familjeliv med arbetslivet, och det går även bra att i vissa fall ha flexibla 

arbetstider. Inte heller upplever de det som svårt att vara hemma när barnen är sjuka, eller i något 

fall ha gått ner i arbetstid under barnens yngsta år. De problem som de knyter an till är såna som 

upplevs som problem för många kvinnor som är mitt i karriären. Gunnar Andersson har i ett 

kapitel till rapporten Ledare, makt och kön uttryckt det på följande sätt:  

 

”De kvinnliga karriärtidtabellerna är en avvägning eller balansakt mellan familje- 

och arbetsliv, vilket kommer till uttryck både i den vardagsnära dygnsrytmen och i 

livsloppet som helhet. Slutligen kan de kvinnliga karriärtidtabellerna sägas vara 

heterogena, vilket innebär att de byggs upp av avbrott, deltid och heltid [...] Det är 

därför inte förvånande att många kvinnors karriärer tar sin början eller på allvar 

skjuter fart först i de åldrar, 35-40 år då den manliga normen föreskriver att de 

översta karriärsstegen bör vara inom räckhåll.” (Andersson 1997:70) 

   

Anderson tar upp ett par aspekter som väl stämmer överrens med vad mina informanter berättade 

om sitt liv. Alexandra är än en gång ett särskilt bra exempel då hon menar på att hon kunde ha 

varit högre upp på karriärstegen men valt att prioritera barnen och familjen under tiden de är små. 

Även om det finns kurser som skulle passa så går de ofta på annan ort och detta i sig omöjliggör 

ett avancemang i graderna i Alexandras liv just nu då hon inte vill lämna hemmet under så lång 

tid som de kurserna skulle kräva.  

 På det stora hela skiljer sig alltså inte ett jobb inom Försvarsmakten sig särskilt mycket 

från den gängse bilden för hur det är för en kvinna i karriären enligt vad Andersson visar på i sin 

rapport. 

 En intressant iakttagelse värd att nämna är dock att det endast är en av de tre kvinnorna 

som har biologiska barn. Av de andra har en kvinna inga barn alls, och den tredje har vad hon 
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uttrycker bonusbarn, dvs. att det är hennes mans barn från ett annat förhållande. Jag frågade 

aldrig om varför de hade väntat, alternativt inte ville få barn men det är ändå lite intressant att se 

att dessa kvinnor verkar ha prioriterat sin karriär och sitt arbete framför familjebildandet. Detta 

skiljer sig alltså från vad Andersson säger, dvs. att kvinnors karriärer skjuter fart först i 35-40-års 

åldern, efter att familjebildandet skett. 

 

§6 – att förebygga sexuella trakasserier samt traka sserier pga. kön.  

Trakasserier enligt ovan behöver inte vara enbart rent fysiska handlingar utan även saker som 

sägs, antyds eller på annat sätt är ovälkommet, såsom pornografiska skildringar. 

 Denna paragraf är viktig då den handlar om den allmänna trivseln på arbetsplatsen. 

Kvinnor ska likväl som män inte råka ut för stötande, kränkande eller på annat sätt ovälkomna 

situationer i sitt arbetsliv. Denna paragraf är särskilt viktig för kvinnor då de är i minoritet på en 

tidigare helt mansanpassad arbetsplats. Arbetsplatsens tidigare normer och värderingar måste 

anpassas så även kvinnorna får utrymme i organisationen.  

 Försvarsmaktens övergripande mål för denna paragraf är: 

• Det förekommer inte trakasserier av sexuell natur eller trakasserier på grund 
av kön inom Försvarsmakten. 
• Alla anställda känner till Försvarsmaktens policy mot sexuella trakasserier 
och trakasserier på grund av kön samt förbandets/skolans handlingsplan mot 
sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. 
• Alla känner till vem man vänder sig till om man behöver rådgöra med någon. 

(Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008 sid. 13-15) 

 

Sanna säger att hon inte direkt tycker att det fanns sexuella trakasserier under värnplikten ”Det 

finns väl tveksamheter, vissa saker men... jag kan inte säga att det är trakasserier, det är väl mer 

ungdomligt oförstånd”.  Under yrkeshögskolan och vidare efter det upplever hon att det både 

blev bättre och sämre “en tid var det nog inte så bra men sen har det nog blivit så pass mycket 

utredningar och uppmärksamhet kring detta så idag är Försvarsmakten så uppmärksam på just 

de här fenomenen.” Med tillägget att det var främst i början på yrkesofficersutbildningen, alltså 

ungefär för 10 år sedan som det inte var så bra, då det var mer trakasserier på den tiden än vad 

hon upplever finns i organisationen idag. 
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 Rebecka kan inte minnas att hon märkte av några sexuella trakasserier under sin 

utbildningstid, eller i nuvarande tjänsten. Hon är dock medveten om att dessa problem finns inom 

organisationen och menar på att hon kanske haft tur som inte blivit drabbad av detta. 

 Alexandra däremot känner väl till att det finns sexuella trakasserier. Hon har kollegor som 

till och med har slutat inom Försvarsmakten på grund av dessa trakasserier. En av dessa kollegor 

råkade ut för både specifika personer som trakasserade henne, men även mer ”allmänna 

trakasserier” som gjorde att det blev för mycket för henne. Alexandra ser dock att arbetet kring 

sexuella trakasserier har förbättrats.  

 

”Ja, arbetet har, som jag anser, så har det blivit bättre, alltså just arbetet med dem. Vi 

har jämställdhetsombud som verkar på våra arbetsplatser. Det har ju funnits såna här 

time-outkort, eller värdegrundskort i en kortlek där man kan läsa om olika frågor, 

just för att man ska få en tankeställare kring olika frågor” (Alexandra) 

 

Hon tror att en anledning till att de sexuella trakasserierna minskar kan vara att det kommer in 

fler tjejer till försvaret, hon märker även av att jargongen har blivit bättre mellan de anställda. 

Hon gör dock ett tillägg: 

 

”Men sen måste man ju även skilja lite på det här... Det finns ju olika typer av 

gruppkonstellationer, man måste se när man kliver över en viss gräns som jag tycker 

är viktigt... Jag menar, är du bästa kompis med mig så kanske du kan skämta med 

mig om nånting, men vi får göra det när inte den tredje parten kan ta illa vid sig av 

vad vi säger. Men det kan ändå inte bli tabubelagt att ingen får säga nånting till 

någon annan.” (Alexandra) 

 

Det som utmärker sig som mest intressant av det här ovan är Sannas kommentar om att det inte 

var sexuella trakasserier utan mer troligt ”ungdomligt oförstånd”. Varför kallar hon det så? En 

tänkbar förklaring kan vara att hon inte tyckte det som hände var så grovt, eller att hon av någon 

anledning inte tyckte att det borde anmälas och därmed själv förminskade det som hände. Jag 

menar inte här att förstora det hon syftade på, då jag faktiskt inte vet vad som hände, men det är 

nog lätt att som minoritet inom en organisation välja att gå med på lite mer än som egentligen 
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borde tolereras. Detta hänger även ihop med det som kommer att avhandlas i nästa paragraf, 

nämligen det att främja en jämn könsfördelning. De tankar som kommer fram där är att 

kvinnorna inte vill sticka ut så mycket, de vill mest av allt bara vara en del i gänget. Kanske blir 

det i dessa lägen då enklare att inte dra på för stora växlar vid vissa tveksamma situationer av 

eventuella trakasserier. Det kanske finns en så stor känsla av att vilja höra till gruppen att vissa 

saker tolereras just för att inte framstå som annorlunda, eller att vara den som vill förstöra för alla 

andra. Ibland kanske det helt enkelt är enklare att vara tyst, låtsas som att det inte bekommer en, 

eller helt enkelt ge tillbaka med samma mynt, även om det ger en dålig efterkänsla inom en.  

 Alexandra är inne på en teori där hon menar på att vissa saker passar i vissa situationer 

och med vissa människor. Den som gör en ovälkommen handling kanske personligen kände att 

det var passande, men att den som drabbades inte befann sig på samma våglängd, vilket självklart 

orsakar problem i den situationen. 

 Alla tre kvinnor var väl medvetna om att det sker sexuella trakasserier inom försvaret och 

att arbetet mot dessa fortskrider kontinuerligt. Enligt Försvarsmaktens egna siffror för år 1999 

hade 43% av de kvinnliga värnpliktiga samt 59% av de kvinnliga yrkesofficerarna blivit utsatta 

för sexuella trakasserier. Siffror från år 2005 visar på att båda grupper då låg på 36%, alltså en 

markant förändring. (URL6). Ingen av de kvinnor jag pratade med uppgav att de själva blivit 

utsatta för några allvarliga sexuella trakasserier, men att det hänt personer i deras närhet. Sanna 

uppgav även just att det för 10 år sedan inte var särskilt bra jämfört med hur hon upplevde 

situationen just nu, vilket stämmer väl överrens med Försvarsmaktens siffror på en nedgång av de 

sexuella trakasserierna.  

 Alla tre kvinnor berättade om de enkäter som skickas ut till alla anställda, dessa ska ge en 

bild av hur situationen ser ut inom försvaret samt hur och om det sker förändringar. Vidare menar 

de på att det just nu sker stora förändringar inom försvaret med värdegrundsarbete och att de 

därmed förhoppningsvis får en mer sammansvetsad organisation som följd av detta 

värdegrundsarbete. 

 En tanke slog mig utifrån detta värdegrundsarbete. Trakasserier handlar främst om att 

peka ut vilka som är avvikande, det vill säga inte är som majoriteten. Genom att påpeka detta för 

dem är det ett försök i att förminska dem och deras betydelse och därmed få dem att inse hur fel 

de är. Det handlar även om att förstärka den majoritet som finns och därmed stärka känslan av 

samhörighet dem emellan. Ett sådant beteende grundar sig troligtvis i en rädsla för nya situationer 
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och en osäkerhet i hur dessa ska bemötas. Värdegrundsarbetet inom Försvarsmakten handlar 

exempelvis om hur organisationen som helhet ska hantera och bemöta olika händelser, personer, 

känslor och liknande saker som avviker från normen. Ett sätt som de aktivt arbetar med detta är 

att lägga ut en sorts kortlek på fikaborden. Dessa kortlekar innehåller kort med olika bilder, 

uttryck, handlingar och händelser på. Förhoppningen är då att personalen ska använda sig av 

dessa kort för att diskutera med varandra om dem och därmed höra varandras åsikter och tankar 

om de olika korten. En sådan relativt enkel åtgärd tror jag kan innebära stora förändringar i 

slutänden. Inte bara för att de anställda får höra sina kollegors åsikter och erfarenheter, utan för 

att det hjälper den enskilda individen att tänka på ett scenario innan det sker. På så vis minskar 

förhoppningsvis risken för att trakasserier sker på grund av rädsla och osäkerhet. 

 

§7 – främja jämn könsfördelning 

Försvarsmakten säger själva att de är en organisation med ojämn könsfördelning. Denna 

ojämnhet kan bero på flera olika anledningar. En av de främsta anledningarna är troligtvis att 

kvinnor inte var välkomna inom organisationen förrän så sent som år 1980. Andra tänkbara 

förklaringar till den skeva könsfördelningen är de fysiskt krävande situationer som uppkommer, 

inte minst under den grundutbildning som alla genomgår. Generellt sett är kvinnor svagare än 

män varpå denna fysiska utmaning kan verka avskräckande. Vidare kan den ojämna 

könsfördelningen i sig verka avskräckande, kvinnorna tvekar inför att försätta sig i en miljö där 

de uppenbarligen är i en stark minoritet.  

 De mål som Försvarsmakten har med detta arbete är: 

• Öka andelen kvinnliga officerare, värnpliktiga och chefer. 
• Främja rörlighet för att bidra till en jämnare könsfördelning. 
• Vid urval/tjänstetillsättning inom enhet med ojämn könsfördelning bör alltid 
strävan vara att tillsätta individ ur underrepresenterat kön. 
• Utbildnings- och utvecklingsinsatser skall vara proportionellt fördelade på 
kvinnor och män. 
• Projekt-, arbets- och utvecklingsgrupper samt nomineringsnämnder (motsv.) 
skall i den mån det är möjligt ha en jämn könsfördelning. 
• Jämställdhetskompetens skall finnas i ovanstående uppräknade grupper. 

(Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008 sid. 16) 

 

Sanna uttrycker sig på följande sätt: “Det är absolut inte en jämn könsfördelning, det är ju 

anmärkningsvärt få kvinnliga officerare, det ser väl ungefär likadant ut över hela 
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Försvarsmakten antar jag.” Sanna säger också att det märks en tydlig särbehandling för 

kvinnorna. Denna särbehandling kommer inte endast från kollegor utan även från andra håll.  

 

”Man vill ju inte sticka ut utan man vill liksom vara som en i gänget och det blir ju 

svårt att vara en i gänget om det hela tiden fokuseras på kvinnorna. Är det TV-

program [om Försvarsmakten] så är det bara kvinnor som visas men går man ut och 

tittar så är det ju inte så. Och det här med de kvinnliga nätverken, det är ju bara 

ytterligare en grej man ska göra som de andra inte gör, och nånting annorlunda som 

sticker ut så det är inte alltid att det är en fördel. Man försöker göra det bättre men 

man vill bara att det ska vara, ja som alla andra.”  (Sanna) 

 

 Sanna poängterar dock att hon alltid känt sig välkommen, även när hon jobbat som ensam 

kvinna i en grupp med bara män. Hon säger även att det kan bli en särbehandling, men en positiv 

sådan, då en grupp män inser att det kommer in en kvinna i gruppen för att jobba med dem, och 

att de då tycker det är kul att hon ansluter till gruppen. 

 Rebecka känner även hon av att det är en väldigt ojämn könsfördelning, men säger även 

att hon visste det när hon sökte sig till denna organisation. Det är heller inget hon tänker på hela 

tiden, eller när hon är ensam kvinna i ett sammanhang. Detta hindrar dock inte att hon ibland 

känner sig utpekad på vissa möten  

 

”De tillfällena finns ju och man kan ju känna att man är utpekad på det sättet att man 

pratar om kvinnliga kollegor, om kvinnor i Försvarsmakten och så sitter bara jag där, 

då blir ju jag den som ska representera de här som vi pratar om på nåt sätt... Så visst 

finns det tillfällen då man kan tänka att det är lite ensamt, eller att man är lite utpekad 

så att säga men det är ju inget som jag går och tänker på varje dag, absolut inte.” 

(Rebecka) 

 

Det är såklart ingen överraskning att kvinnorna känner av att de är i minoritet, som Rebecka själv 

påpekar så vet de nog alla om det när de söker sig till organisationen. Sanna visar på en viktig 

poäng då hon säger att hon mest av allt bara vill vara en i gänget – oavsett vilket kön hon eller de 

andra än må ha. Men detta försvåras genom att hon som kvinna lyfts fram, både av 
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Försvarsmakten och andra, när det ska visas bilder av hur det är inom det militära. Genom denna 

fokusering på kvinnor som något nästan exotiskt inom organisationen kommer det heller aldrig 

bli en total jämlikhet mellan könen. Visst kan det kanske ur rekryteringssynpunkt vara intressant 

att visa på att det finns kvinnor inom Försvarsmakten, men som Sanna påtalar så verkar det enligt 

media och annat som om det finns väldigt många kvinnor där, men när Sanna kollar ut genom 

fönstret ser hon knappt en enda. Att bilden av hur det framställs och hur det sen verkligen ser ut 

inte stämmer överrens kan säkerligen få de tjejer som söker sig till att genomgå värnplikten att 

känna sig besvikna. Troligen kan det även påverka de kvinnor som valt att stanna kvar i 

organisationen, att hela tiden bli påmind om att de är kvinnor, och att de därmed är ovanliga 

kommer helt enkelt att hindra dem från att helt bli likvärdiga männen i organisationen. 

 

§8-9 – rekrytering.  

Rekryteringsprocessen är kanske det viktigaste av Försvarsmaktens medel mot att nå sitt mål om 

en mer jämställd organisation. På sätt och vis leder alla de tre tidigare punkterna fram till hur 

Försvarsmakten i framtiden kommer lyckas med detta mål. Genom att lyckas med de tidigare 

nämnda målen kommer det leda till att det blir enklare att även rekrytera en större andel kvinnor 

dels in i organisationen, men även vidare upp på officers- och chefsnivå. 

 Detta områdes mål innebär kort och gott: 

• Öka andelen kvinnliga officerare. 
• Öka andelen kvinnliga chefer. 
• Öka andelen kvinnliga värnpliktiga. 

 (Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008 sid. 18) 
 

När det gäller att få in fler tjejer till det militära säger Sanna att de åtgärder för att göra detta 

märks tydligt, hon nämner åtgärder som minilumpen, reklam och att det rent generellt görs 

mycket för att locka tjejer till att göra värnplikten och att komma in i Försvarsmakten. På frågan 

om hon märker av en ökad mängd kvinnor blir svaret att det inte märks så tydligt. Sanna menar 

på att det fortfarande kommer in så pass få kvinnor att det går snabbt att lära känna dem då de är 

så få och märkbart sticker ut från de andra.  

 Sanna menar att vad som händer i framtiden beror mycket på vad som ska hända med 

värnplikten, om den ska bli frivillig eller om den ska vara obligatorisk för alla.  ” [...] ur ett 

jämställdhetsperspektiv så är det ju konstigt att inte både kvinnor och män blir kallade till 
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mönstring.” Sanna fortsätter med att konstatera att det faktiskt kommer in tjejer i organisationen, 

men det som är viktigt är att titta på varför de slutar. Den erfarenhet hon själv har utifrån tjejer 

hon känner som slutat är att de helt enkelt har tröttnat. Men det är även män som slutar, Sanna 

menar att det inte är så konstigt om de anställda tröttnar då vissa måste flytta inom organisationen 

och att de inte vet hur framtiden ser ut. Givetvis skapar detta en oro, i synnerhet för de som har 

barn och familj, med tillhörande skolor och jobb att ta hänsyn till. Hon poängterar att det är 

jättestora förändringar som det jobbas med, bland annat det stora värdegrundsarbetet som pågår 

samt pågående utredningar om Försvarsmaktens hela framtid, vad de ska syssla med samt i 

vilken skala. En stor anledning till det lite instabila klimatet för medarbetarna är enligt Sanna den 

ekonomiska biten, alla neddragningar inom försvaret går givetvis ut över de alla och det kan 

ibland vara svårt och jobbigt att hitta motivationen att fortsätta jobba i all denna ovisshet. 

 Rebecka tar även hon upp minilumpen som exempel på strävan av att få in tjejer i 

Försvarsmakten. Två gånger per års bjuds tjejer som är intresserade in till något regemente över 

en helg och får testa på lite av varje. Vidare berättar hon om det arbete som utförs när de är ute på 

skolor och pratar med eleverna där, hon anser dock inte att det är ett gigantiskt arbete som läggs 

ner, hon uttrycker det på följande sätt ” Men vi är väl inte överaktiva, man pratar om det, men vi 

är inte överaktiva så vi har jättemycket arrangemang.”   

 Alexandra tycker att det över huvudtaget är svårt att få folk rekryterade, hon säger att det 

inte är lika många som söker sig till att bli officer idag som det var för 10-15 år sedan, hon är 

dock osäker på hur mycket som görs med att få in just tjejer till Försvarsmakten. 

 En fråga som man kan ställa sig angående rekryteringsaktiviteterna kvinnorna nämner 

ovan är huruvida det är värt att lägga mer tid och energi på dem innan de andra 

jämställdhetsmålen uppnåtts. Det kan inte vara ett självändamål i sig att få in kvinnor i 

organisationen om de sen vänder och slutar för att de inte trivs på grund av andra aspekter vad 

gäller jämställdhet. Förstås utgör rekryteringsmålet en del av vägen mot de övriga 

jämställdhetsmålen, men i en situation där målen låser varandra är troligtvis de föregående målen 

mer värda att lägga energi på i första hand. Det kanske är just så Försvarsmakten resonerar 

eftersom Försvarsmakten enligt Rebecka inte ”är överaktiva” med rekryteringsarbetet i dagsläget. 

 En sak som specificeras inom §8-9, angående rekrytering är att det vid tillsättning av en 

tjänst ska tas hänsyn till den nuvarande könsfördelningen och om möjlighet finnes vid 

rekryteringen ge tjänsten till det underrepresenterade könet. Detta innebär i praktiken alltså en 
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sorts positiv särbehandling för kvinnorna inom Försvarsmakten, hur ser mina informanter på 

detta? 

 Alexandra har förtroende för det anställningsförfarande som idag används och har inte 

märkt av några negativa aspekter pga. kön i anställningsförfarandet men tror att en positiv 

särbehandling för att få in fler kvinnor som helhet riskerar att skada kåren, istället vill hon att den 

som är mest lämpad får jobbet, oavsett kön.  

 Sanna är även hon helt emot kvotering, hon tycker det är ”vansinne”. Hon fortsätter med 

en förklaring av sina åsikter: 

  

”Ja alltså, jag vet inte riktigt det här med ’vid lika meriter’ det blir ju som att könet 

blir en sorts merit då och då är ju risken att det blir en diskussion då. Visst är det lika 

meriter så ser jag ingen anledning att man inte ska kunna ge det till kvinnan men där 

finns ju risken att det blir en diskussion ’kan du nåt, eller är du kvoterad?’ och det 

tror jag skadar den kvinnliga yrkeskåren mer än vad det gynnar den.” (Sanna) 

 

Sanna har visserligen inte märkt av någon sån här diskussion men påpekar att det kan bero på att 

hon varit med i systemet en längre tid och att det kanske är värre för de nya.  

 Rebecka har ett lite ambivalent synsätt på det här med kvotering, hon poängterar vikten av 

kunskap och lämplighet som den viktigaste faktorn vid alla anställningar  

 

”Ja, det är... jag tycker det är, det jag inte tycker om eller är bra är att om man nu är 

lika bra och sorteras bort för att man är tjej, det är helt oacceptabelt så att... men jag 

är lite kluven till det där, för det man är rädd för när man är en minoritet inom en 

organisation är att det ska bli negativt för oss allihopa så att man behandlar det på det 

sättet. Men så har jag hört i många sammanhang att det har blivit positivt resultat när 

man gjort på detta sättet så att jag kan nog inte säga att det är varken bra eller dåligt 

utan man får väl se på sikt vad det ger för någonting men det får inte bli så att det blir 

så att man tar in tjejer och de sen inte håller måttet, om jag får uttala mig på det 

sättet,  utan det måste verkligen vara att man uppfyller de kraven som är ställda då i 

såna fall.”  (Rebecka) 
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Rebecka menar att om det går så långt så att det böjar viskas i korridorerna om kvotering så 

skulle arbetsklimatet bli omöjligt, att förtroendet mellan kollegorna försvinner då.  

 Positiv särbehandling finns i samhället, exempelvis är det vanligt med positiv 

särbehandling av endera könet till vissa utbildningar på högskole- och universitetsnivå. Men vad 

innebär egentligen positiv särbehandling?  

 I jämställdhetslagen finns lagar mot diskriminering, detta för att förhindra att en person 

med den bästa kompetensen inte får jobbet utifrån andra aspekter (URL7). Dessa aspekter kan 

vara många olika saker, såsom etniskt ursprung, politisk tillhörighet och vilken religion en person 

har. Diskrimineringen gäller i de fall då dessa aspekter inte kan bedömas ha någon innebörd. 

Givetvis är det fullt lagligt att inte anställa en person med utländskt medborgarskap om tjänsten i 

sig innebär att svenskt medborgarskap är ett krav av någon anledning.  

 Däremot finns det ett undantag i denna jämställdhetslag, nämligen den del som handlar 

om positiv särbehandling. Detta undantag kom till för att underlätta för ett företag eller en 

organisation som aktivt vill jobba för att främja jämställdhet i arbetslivet. Denna jämställdhet kan 

då exempelvis innebära att jämna ut könsskillnader, eller att ge en arbetsplats en mer blandad 

arbetskraft med hänsyn taget till dess etniska tillhörighet. Det finns riktlinjer om vilka principer 

arbetsgivaren ska använda sig av vid anställningen, men på det stora hela går denna till så att 

arbetsgivaren ser över alla ansökningar till en viss tjänst, den mest lämpade ska sedan få tjänsten. 

Dock kan arbetsgivaren här välja att tillämpa positiv särbehandling för att ge tjänsten till någon 

annan som har liknande meriter, om denna andra person anses mer lämpad för tjänsten utifrån 

den åtgärd arbetsgivaren försöker jämna ut. Om den mest lämpade personen för tjänsten är en 

man, men att det är en väldig majoritet män på arbetsplatsen redan och en kvinna anses besitta i 

stort samma meriter, kan alltså anställningen erbjudas kvinnan inom ramen för denna 

jämställdhetslag. (URL7) 

 Gunnar Strömmer, ledamot i stiftelsen Centrum för rättvisa, en oberoende organisation 

som behandlar och i vissa fall driver olika fri- och rättigheter till domstolen, säger i en intervju att 

positiv särbehandling är diskriminering även det. ”Positiv särbehandling och kvotering är 

diskriminering. I grunden handlar det om att sortera människor. Att behandla människor olika 

på grund av faktorer som de själva inte kan påverka.” Han utvecklar sin åsikt lite längre fram i 

artikeln: ” Antidiskrimineringsarbetet i samhället riskerar att undergrävas om man väljer att 

använda diskriminering som metod för att komma bort från diskriminering. Det är en 
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självmotsägelse.” Strömmer menar att det finns bättre sätt att åstadkomma en förändring, såsom 

riktad information och uppsökande verksamhet för att nå dem man helst vill åt. Kvotering och 

särbehandling är om något endast en snabb lösning på ett problem och ej hållbart i längden. 

(URL8). 

 Mina informanters åsikt är att det kan orsaka stora problem i organisationen om inte 

rekryteringen av nya medarbetare sker på ett korrekt sätt. På det stora hela är de således emot att 

använda sig av positiv särbehandling som ett led i att få in fler kvinnor i Försvarsmakten. 

  En anledning att mina informanter är emot att kvotera in kvinnor i Försvarsmakten kan 

kanske vara den stolthet jag uppfattade fanns hos dem.  Stoltheten över att ha kommit till den 

position de nu har och att de kommit så långt av egen maskin, helt utan kvotering eller andra 

underlättande åtgärder. Detta innebär helt enkelt att de kommit dit där de är just nu för att de varit 

den bäst lämpade personen, oavsett könstillhörighet. En sådan insikt kommer säkert att innebära 

att jobbet betyder mer för den enskilda individen än vad det hade betytt om de fått ett jobb 

tilldelat sig på grund av att det saknades just en kvinna på en viss avdelning vid en viss tidpunkt. 

 Att använda sig av positiv särbehandling för att få en mer jämlik organisation är alltså 

omtvistat. Försvarsmakten vill använda sig av det lagrum som tillåter dem att ge en tjänst till det 

underrepresenterade könet. De kvinnor jag intervjuade såg dock liksom Gunnar Strömmer 

problem i detta förfaringssätt. De menade att kvotera in någon på grundval av något som denne 

själv inte kan förändra kommer inte att förstärka organisationen som helhet, snarare riskerar man 

att få in nya och svårare problem än de problem som förorsakade kvoteringen från första början. 

Vem av dem som har rätt kan troligen endast framtiden utvisa. 
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Avslutande sammanfattning och diskussion 

Över lag så anser mina informanter att Försvarsmakten är en bra arbetsgivare och att det går 

förhållandevis lätt att kombinera jobbet med familjelivet. Det som tycktes genomsyra det mesta 

av det vi pratade om under intervjuerna var de ständigt minskade anslagen till Försvarsmakten. 

Detta ger effekter på personalen då mindre pengar ofta leder till bland annat omorganiseringar, 

neddragning av personal, flytt av personal samt färre antagna till värnplikten. I mina intervjuer 

fick jag snarare det intrycket av att det var det som gjorde att folk slutade eller valde att inte satsa 

på en karriär inom försvaret, än de eventuella svårigheter som uppkommer av att Försvarsmakten 

är en starkt könsojämn arbetsplats.  

 Det går även att se att de flesta av paragraferna för att främja jämlikheten löper in i 

varandra och inte alltid i en positiv mening. Ett exempel är att det i §7 pratas om att främja 

rörligheten för att personal ska flytta runt och därmed ge en mer jämn könsfördelning. Men som 

framkom i §5 så är just omflyttningen ett problem då det ofta drabbar en familj med båda 

makarna inom försvaret. Kan inte hela familjen flytta så innebär detta givetvis en försvårande 

faktor för denna familj och flera andra jämställdhetsfaktorer påverkas därmed negativt. 

 Den första av mina frågor jag ställde i början av denna uppsats var huruvida kvinnorna 

kände att det gjordes nog för att försöka jämna ut kvoten mellan kvinnor/män. Jag lyckades nog 

inte få ett entydigt svar på den frågan. Rebecka och Sanna säger till exempel att de har vissa 

aktiviteter för att locka fler tjejer till värnplikten men att de inte direkt är överaktiva. Vidare görs 

det hela tiden enkäter för att ta reda på vad personalen tycker och tänker. Det jobbas även mycket 

med värdegrundsarbetet, som ju är en viktig del av problematiken på en arbetsplats med ojämn 

könsfördelning. 

 Vad gäller den upplevda erfarenheten om huruvida det går att kombinera familjeliv och 

arbetsliv så är problematiken snarlik den som finns på så många andra arbetsplatser. Över lag är 

det inga problem alls, det går att ta ut föräldraledighet, det går att flexa och att vara hemma med 

sjuka barn utan några problem alls. Dock blev det problem när det gällde viss utbildning för att 

komma vidare i karriären och stiga i graderna. Alexandra hade här gjort valet att avvakta med den 

typen av karriärsfrämjande åtgärder då hon tyckte det var mycket viktigare att kunna vara med 

barnen när de var små än att åka iväg till annan ort för att gå en lång utbildning där. För 
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Alexandra innebar detta inte några direkta förändringar av hennes nuvarande arbete, dock innebar 

det att hon helt enkelt inte stiger i lönegrad så som hon gjort om hon stigit ett till steg i graderna. 

 Den sista frågan, angående om de kände sig annorlunda och utpekade i organisationen, 

här menar jag att det absolut kan påvisas utifrån vad mina informanter berättat. Sanna menar här 

att hon och många andra kvinnor mest bara vill bli behandlade som en i gruppen, utan hänsyn till 

vilket kön de har. Detta är dock inte alltid möjligt dels då det märks så tydligt hur få kvinnor det 

finns, det räcker med att se sig om, dels att det är så uppenbart att ledning samt utomstående, 

såsom reportrar, är mer intresserade av att visa kvinnor i Försvarsmakten än att visa på den 

faktiska fördelningen av kvinnor och män. Rebecka känner ibland sig uttittad såsom kvinna på 

möten då hon sitter som ensam kvinna och diskuterar med en grupp män. Rebecka kände då att 

hon fick ta på sig alla kvinnors roll i de frågorna, vilket kunde kännas utlämnande. 

 Den svenska Försvarsmakten har alltså en bra grund att bygga sitt fortsatta 

jämställdhetsarbete på, de har kommit en bit på vägen redan. Inför sina nästa jämställdhetsmål 

bör de utvärdera dessa tidigare mål och främst fokusera på den faktiska effekten av sina mål. Det 

räcker inte med att de ser bra ut på pappret, utan viktigt är att de är praktiskt genomförbara samt 

att de inte krockar med varandra.  
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