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Sammanfattning 

Den första januari 2009 infördes en ny gemensam diskrimineringslag som gäller för flera 

svenska samhällsområden. Lagen syftar bland annat till att personer med en 

funktionsnedsättning har rätt att bli bedömda utifrån sina egenskaper och förmågor. När jag 

fick höra att personer med Aspergers syndrom har svårt att antas till grundläggande militär 

utbildning blev jag intresserad av att undersöka detta närmare. I denna uppsats undersöker jag 

Försvarsmaktens antagningsprocess och rekryttest, diskrimineringslagen och olika 

styrdokument från Försvarsmakten sett utifrån ett perspektiv hos en person med Aspergers 

syndrom. Min slutsats blir att personer med Aspergers syndrom förefaller bli diskriminerade i 

Försvarsmaktens antagningsprocess. Dessa personer har enligt Försvarsmaktens styrande 

dokument möjligheter att söka och antas till grundläggande militär utbildning, men på grund 

av utformningen av rekryttestet ges dessa personer inte möjlighet att ta sig vidare i processen. 

Deras funktionsnedsättning blir ett hinder i antagningsprocessen. 

Nyckelord: Aspergers syndrom, diskrimineringslagen, funktionshinder, funktionsnedsättning, 

Försvarsmakten, grundläggande militär utbildning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Alla människors lika värde och rätten att bli behandlad på lika villkor är en grundläggande 

mänsklig rättighet.
1
 Diskrimineringslagen som började gälla den 1 januari 2009 är utarbetad 

för att främja människors lika värde och för att förhindra att människor blir diskriminerade.
2
 

Försvarsmakten ska se till att följa diskrimineringslagen inom ramen för de särskilda krav 

som ställs på en arbetstagare i Försvarsmakten.
3
 

Idén till denna uppsats tog sin form då jag fick höra från en kurator att det är problematiskt för 

personer med Aspergers syndrom att antas till grundläggande militär utbildning. Vid 

telefonkontakt med Försvarsmaktens rekryteringslinje fick jag detta bekräftat. Jag blev då 

intresserad av att närmare undersöka hur Försvarsmaktens antagningsprocess fungerar sett 

utifrån en person med Aspergers syndroms perspektiv. Detta är intressant att undersöka ur den 

aspekten att Försvarsmakten säger sig implementera diskrimineringslagen i 

antagningsprocessen, men ändå verkar det vara svårt för en person med Aspergers syndrom 

att få en ärlig chans i denna process. 

Diskrimineringslagen anger att det är förbjudet att diskriminera personer med 

funktionsnedsättning vid antagningsprövning till grundläggande militär utbildning.
4
 Jag vill 

titta närmare på hur denna lagstiftning implementeras i Försvarsmakten. Jag har valt 

diagnosen Aspergers syndrom då detta är en funktionsnedsättning som förutsätter 

normalbegåvning. Personer med Aspergers syndrom besitter i många fall expertkunskap inom 

särskilda ämnen.
5
 Detta tror jag kan vara till fördel för ett jobb i Försvarsmakten, där det finns 

krav på olika typer av kunskaper.
6
  

Jag anser att mitt ämne är av krigsvetenskaplig relevans då Försvarsmakten vill ha en bred 

rekrytering för att uppnå en mer heterogen personalsammansättning.
7
 I tidigare forskning har 

jag funnit att Roger Meyer dragit slutsatsen att personer med Aspergers syndrom är en resurs 

inom det amerikanska försvaret om de ges lämpliga förutsättningar och hålls utanför direkt 

                                                 
1
 Gabinus Göranson, Håkan m fl. (2013). Diskrimineringslagen. Stockholm: Norstedts juridik AB, sid 19 och 31 

2
 Regeringen. Diskrimineringslagen. http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986 (2014-07-06) 

3
 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, sid 275 

4
 Gabinus Göranson, Håkan m fl. (2013), sid 149-150 

5
 Attwood, Tony (2011). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Lund: Studentlitteratur AB, sid 350 

6
 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, sid 275 

7
 Försvarsmakten. Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet, HKV 2012-03-16 

16 100:54891, sid 2 

http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986
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strid.
8
 Tony Attwood är av motsatt uppfattning, han menar att personer med Aspergers 

syndrom är väl lämpade för stridande befattningar.
9
 Sett utifrån Meyers och Attwoods 

forskning borde personer med Aspergers syndrom kunna vara en tillgång även i det svenska 

försvaret. Då jag inte funnit någon forskning på nationell nivå anser jag det vara intressant 

och relevant att undersöka hur Försvarsmakten ser på denna målgrupp. 

Jag har gjort en iakttagelse att Försvarsmakten säger sig tillämpa diskrimineringslagen men 

verkar samtidigt inte ha implementerat lagen fullt ut när det gäller sökande med 

funktionsnedsättningen Aspergers syndrom. Därav vikten att undersöka det här fenomenet. 

Mitt vetenskapliga problem blir att granska antagningsprocessen till grundläggande militär 

utbildning inom Försvarsmakten sett utifrån funktionsnedsättningen Aspergers syndrom.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i diskrimineringslagen kommer jag undersöka hur implementeringen av 

lagen ser ut i Försvarsmaktens ansökningsprocess till grundläggande militär utbildning.  Mitt 

övergripande syfte med denna uppsats är att identifiera och undersöka huruvida målgruppen 

personer med Aspergers syndrom ges möjlighet att söka och antas till grundläggande militär 

utbildning sett till vad diskrimineringslagen säger, vilket leder ner till dessa frågeställningar:  

- Hur har Försvarsmakten implementerat diskrimineringslagen och sitt 

styrdokument för jämställdhet och jämlikhet sett till sökande med Aspergers 

syndrom? 

- Vad finns det för möjligheter respektive hinder för personer med Aspergers 

syndrom att söka och antas till grundläggande militär utbildning? 

- Vilka styrkor och svårigheter skulle Försvarsmakten kunna ta hänsyn till i 

antagningsprocessen till grundläggande militär utbildning för personer med 

Aspergers syndrom? 

1.3 Avgränsningar 
Omfattningen av den här uppsatsen är begränsad i tid och ord. Fokus ligger enbart på själva 

ansökan till grundläggande militär utbildning och antagningsprocessen utifrån 

                                                 
8
 Meyer, Roger N. (2005). Aspergers Syndrome in Military Service. ASPIRES. (2014-05-04) 

9
 Attwood, Tony (2011), sid 350 
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diskrimineringslagen. Jag har valt ut diagnosen Aspergers syndrom då detta är en diagnos 

som förutsätter normalbegåvning, vilket underlättar i arbetslivet.
10

  

Det hade varit intressant att fördjupa sig i Försvarsmaktens kravprofiler för olika befattningar, 

då det finns befattningar med olika ställda krav beroende på vad soldaten eller sjömannen ska 

syssla med. Omfattningen av uppsatsen medgav inte att jag kunde fördjupa mig i detta. 

Det är viktigt för läsaren att ha i åtanke att detta är en undersökning som baseras på hur 

rekryttest och antagningsprocess ser ut och är utformade under våren 2014. Detta resultat 

hade varit intressant att jämföra med hur antagningsprocessen såg ut innan den blev 

webbaserad. Detta hade inneburit att studien blivit betydligt mer omfattande och det hade 

antagligen krävts ett större tidsuttag. Mitt val blev därför att fokusera min undersökning kring 

rekryttestet och antagningsprocessen i dagsläget.  

1.4 Forskningsläge 
Det finns ingen forskning inom mitt ämnesval på svensk nivå men viss undersökning på 

internationell nivå har gjorts av Roger Meyer och Tony Attwood. I övrigt är detta ett 

outforskat ämne som jag anser vara av samhällelig och vetenskaplig betydelse och skulle 

kunna vara av intresse för Försvarsmakten.  

1.4.1 Det militära arbetslivet 
Den amerikanske debattören och författaren Roger Meyer har egen erfarenhet ifrån 

tjänstgöring inom det amerikanska försvaret, bland annat som underrättelsespecialist. Meyer 

har samlat in erfarenheter av personer med diagnosen Aspergers syndrom som haft 

anställning i det amerikanska försvaret. Det rör framförallt personer som diagnostiserats under 

eller efter sin anställning. De flesta vittnar om en lång och framgångsrik karriär där de haft 

stor nytta av specialkunnande och fokuseringsförmåga. Men Meyer beskriver även tidigare 

försvarsanställda som fått lämna verksamheten när svårigheter som kan härröra till Aspergers 

syndrom blivit alltför stora hinder för fortsatt anställning, såsom svårigheter att hantera 

teamarbete, stress och förändringar.
11

 

Meyer beskriver hur det amerikanska försvaret har i uppdrag att stå beredda att gå ut i krig när 

som helst och var som helst. Befälhavare på krigsskådeplatser har erfarit hur deras 

underställda under stressfyllda förhållanden kan uppvisa svårigheter med förändringar och 

                                                 
10

 Assadi, Farhad och Lord, Christoffer (2014-04-22). Föreläsning om Aspergers syndrom. Habiliteringscentrum 

Landstinget Västmanland. 
11

 Meyer, Roger N. (2005). Aspergers Syndrome in Military Service. ASPIRES. (2014-05-04) 
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samarbete, annorlunda tänkande samt fysiska och psykiska symptom. Meyer vill 

uppmärksamma att dessa uttryck kan bli betydligt mer uttalade hos en person med Aspergers 

syndrom, vilket kan medföra risker för personen själv och dess omgivning och leda till 

katastrofala följder under strid.
12

  

Meyer beskriver att om det amerikanska försvaret, inom ramen för sitt uppdrag, ordnar 

förutsättningar för att dra nytta av de speciella förmågorna hos personer med Aspergers 

syndrom kan dessa utföra ett utmärkt och uppskattat arbete. Meyer hävdar att detta redan är 

ett faktum inom det amerikanska försvaret, man har bara inte vetskap om att där redan finns 

odiagnostiserade anställda med Aspergers syndrom.
13

 

Då diagnosen Aspergers syndrom är ett så kallat spektrumtillstånd med stor individuell 

variation, menar Meyer att den inte bör vara per automatik diskvalificerande för tjänstgöring i 

försvaret. Meyer hävdar att det amerikanska försvaret avsevärt skulle försämras om man, utan 

individuell bedömning, uteslöt personer med Aspergers syndrom från tjänstgöring. Meyer 

beskriver hur läkare och psykologer inom det amerikanska försvaret fått en ökad medvetenhet 

om vilka anpassningar av arbetsmiljön som kan underlätta för anställda med Aspergers 

syndrom. I vissa fall bidrar den militära kulturen i sig till en arbetsmiljö som passar dessa 

anställda väl. Han anser att det behövs forskning inom detta ämne.
14

 

Psykologen Tony Attwood, verksam i Australien, har omfattande erfarenhet av personer med 

Aspergers syndrom men jag har inte lyckats utröna om han har någon egen militär 

erfarenhet.
15

 Attwood beskriver ett antal lämpliga karriärval för en person med Aspergers 

syndrom sett utifrån hans egen forskning. Bland dessa karriärer nämner han ett yrke inom det 

militära ”eftersom personer med Aspergers syndrom bevarar sitt lugn under strid och inte låter 

känslor eller obehag störa de militära uppgifterna.”
16

 Utan koppling till militära yrken 

beskriver Attwood också hur personer med Aspergers syndrom kan ha en enastående förmåga 

att lära sig tala nya språk utan den brytning som man vanligen förväntar sig när en person ska 

tillägna sig ett språk som inte är dess modersmål. Denna egenskap kan leda till ett 

framgångsrikt arbetsliv som översättare eller tolk.
17

 

                                                 
12

 Meyer, Roger N. (2005). Aspergers Syndrome in Military Service. ASPIRES. (2014-05-04) 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
15

 Attwood, Tony (2011), sid 9 
16

 Ibid, sid 350 
17

 Ibid, sid 260-261 
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1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Grundläggande militär utbildning 
Grundläggande militär utbildning, hädanefter kallad GMU, beskrivs i diskrimineringslagen 

som ”annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten”.
18

 GMU är första steget in 

i Försvarsmakten. GMU är tre månader lång och under den här perioden testas de blivande 

soldaternas och sjömännens gränser, de får en chans att utmana sig själva och lära känna sina 

förmågor. En viktig grundpelare i utbildningen är värdet av att lära sig samarbeta med 

varandra. De blivande soldaterna och sjömännen kommer även ges möjlighet att utveckla sina 

ledaregenskaper. Försvarsmakten vill under denna period också utbilda i ämnen som 

säkerhetspolitik, folkrätt samt internationellt samarbete för att sätta de blivande soldaternas 

och sjömännens roll tillsammans med Försvarsmaktens roll i ett större perspektiv.
19

 

1.5.2 Funktionsnedsättning 
En person med funktionsnedsättning har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 

intellektuellt. En funktionsnedsättning kan vara medfödd men kan också uppstå till följd av 

sjukdom eller förvärvad skada.
20

 Ofta kan begreppen funktionshinder och 

funktionsnedsättning förväxlas. Ett funktionshinder uppstår när en person med 

funktionsnedsättning befinner sig i en kontext där omgivningen blir till ett hinder.
21

 

Socialstyrelsen rekommenderar att man ska använda sig av uttrycket ”personer med 

funktionsnedsättning”.
22

 

1.5.3 Aspergers syndrom 
Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som förutsätter 

normalbegåvning och tillhör samlingsbegreppet autismspektrumtillstånd.
23

 För att 

diagnostiseras med Aspergers syndrom ska vissa kriterier uppfyllas. Dessa kriterier finns 

beskrivna i en diagnosmanual kallad DSM-IV-TR
24

 och citeras nedan:  

                                                 
18

 Gabinus Göranson, Håkan m fl. (2013), sid 149 
19

 Försvarsmakten. Om GMU. http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ (2014-04-23) 
20

 Socialstyrelsen. Termbanken. http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665 (2014-07-30) 
21

 Assadi, Farhad och Lord, Christoffer (2014-04-22). Föreläsning om Aspergers syndrom. Habiliteringscentrum 

Landstinget Västmanland. 
22

 Socialstyrelsen. Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen. 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_1 (2014-05-14)  
23

 Assadi, Farhad och Lord, Christoffer (2014-04-22). Föreläsning om Aspergers syndrom. Habiliteringscentrum 

Landstinget Västmanland. 
24

 DSM-IV-TR är en diagnosmanual där man bland annat kan söka efter de kriterier som definierar olika 

psykiatriska tillstånd och även vad som avgränsar dem från andra. I Sverige är det den här manualen som är 

vanligast och mest använd inom detta område. Tanken med manualen är att den ska ses som en riktlinje för hur 

man ställer olika diagnoser.  

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_1
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A. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket visar sig 

på minst två följande sätt: 

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierade icke-verbala 

beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och 

gester som ett led i den sociala interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för 

utvecklingsnivån 

3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med 

andra (t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte 

andra på sådant som är av intresse) 

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, 

intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

1. omfattande fixering vid ett eller flera sterotypa [sic!] och 

begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering 

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller 

ritualer 

3. sterotypa [sic!] och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller 

vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela 

kroppen) 

4. enträgen fascination inför delar av saker 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av 

funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna 

språkutvecklingen (t ex enstaka ord vid två års ålder, 

kommunikativa fraser vid tre års ålder). 

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva 

utvecklingen eller i utvecklingen av åldersadekvata vardagliga 

färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 

nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i 

utvecklingen eller för schizofreni är inte uppfyllda.
25

 

Detta innebär att symtomen och svårigheterna kan variera mycket från person till person.
26

   

                                                                                                                                                         
Zander, Erik. Diagnosmanualen  DSM-IV-TR. 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/diagnosmanualen_dsm_iv_tr/ 

(2014-05-12) 
25

 Mini-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR (2002). American Psychiatric Assocaiation. Danderyd: 

Pilgrim press, sid 46 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/diagnosmanualen_dsm_iv_tr/


Försvarshögskolan  Självständigt arbete 

Flaggkadett Julia Hultberg  2014-08-09 

OP 11-14 

 

Sida 10 av 51 

 

Det annorlunda fungerandet på det sociala planet medför egenskaper som kan upplevas som 

positiva. Tony Attwood kallar dessa egenskaper för Aspie-kriterierna. En person med 

Aspergers syndrom kan upplevas som uppriktig, lojal, pålitlig och trofast. Dessa personer är 

ofta fördomsfria och tar inte saker för givna. Det är vanligt att de menar vartenda ord de säger, 

det finns inget att utläsa mellan raderna eller ironi i rösten. Personer med Aspergers syndrom 

kan ha lättare att stå emot grupptryck och att hålla fast vid en åsikt, hur obekväm den än må 

vara.
27

 

Aspie-kriterierna beskriver vidare hur personer med Aspergers syndrom kan vara mycket 

noggranna och ha en förkärlek till detaljer och att upprätthålla rutiner. Detta tillsammans med 

uthållighet, att kunna göra samma sak timme ut och timme in, kan i rätt kontext vara en stor 

tillgång. När personer med Aspergers syndrom hittar ett ämne som intresserar dem blir de ofta 

mycket kunniga inom just detta ämne. De har i många fall ett mycket bra minne och kan lagra 

mycket information om sina specialintressen.
28

  

Idag blir det vanligare att barn och ungdomar diagnostiseras med Aspergers syndrom. Enligt 

en studie från Stockholms läns landsting av invånare i Stockholms län har förekomsten av 

autismspektrumtillstånd med normalbegåvning i åldrarna 0-17 år mer än fördubblats mellan år 

2007 och 2011. År 2011 var det drygt 8 000 barn och ungdomar i Stockholms län som hade 

en konstaterad autismspektrumdiagnos med normalbegåvning.
29

 Det kan finnas flera 

förklaringar till ökningen. Bland annat så har kunskapen om diagnosen ökat. 

Samhällsutvecklingen har också gått framåt vilket i sin tur leder till att personer med 

Aspergers syndrom har fått svårare att klara sig i skola och vardag, de sticker ut på ett helt 

annat sätt idag.
30
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1.6 Disposition 

Inledningsvis har jag presenterat min bakgrund, problemformulering, syfte samt 

frågeställningar. Jag redogör också för vilka avgränsningar som gjorts, mitt forskningsläge 

samt centrala begrepp. Därefter kommer jag presentera de valda metoder och den teori jag 

kommer använda som mitt analysverktyg. Vidare följer en redogörelse för de resultat jag 

kommit fram till vid min informationsinhämtning. I resultatdelen har jag även gjort 

delanalyser för att sammanfatta informationen. Slutligen kommer jag avrunda med att 

analysera mina resultat med hjälp av mitt teorival och i och med detta föra en diskussion kring 

valda frågeställningar. Jag kommer också ge förslag till vidare forskning. 

2 Metod och källmaterial 

2.1 Övergripande forskningsdesign 

I denna studie har jag valt att använda mig av en teoriprövande fallstudie som följer en 

deduktiv ansats. Fallstudier inriktar sig på en eller några få förekomster utav många möjliga 

händelser där man vill söka ett djupare svar och förklaring. Vid användandet av fallstudie är 

det viktigt att sätta tydliga gränser för vad som ska ingå i studiens fokus, detta ska tydligt 

redovisas.
31

 Deduktion innebär att teorier testas med empiriska data, det vill säga man går från 

det generella till det konkreta för att se om empirin bekräftar teorin.
32

  

Fördelarna med användandet av fallstudie är att den möjliggör för forskaren att använda flera 

olika forskningsmetoder, källor och data. Detta för att kunna fånga in och noggrant undersöka 

verkligheten. Teoriprövande forskning kan med fördel använda fallstudier som 

tillvägagångssätt.
33

 Nackdelarna med en fallstudie kan vara att gränserna för studien är svåra 

att sätta. Det kan vara problematiskt att avgöra vilka data som ska tas med och vilka som ska 

utelämnas i undersökningen. I vissa fall kan det också vara svårt för forskaren att skaffa sig 

tillträde till olika dokument, miljöer och människor. Detta kan i förlängningen leda till att 

forskaren inte får fram den information som önskas samt att forskningen kan gå trögt. Den 

största svagheten med en fallstudie är dock ”trovärdigheten i de generaliseringar som görs 
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utifrån dess resultat.” Forskaren kan undvika misstänksamhet genom att vara öppen med 

processen och de resultat som produceras.
34

 

Jag har valt att göra en fallstudie på Försvarsmakten och hur denna myndighet valt att 

implementera diskrimineringslagen sett till personer med Aspergers syndrom. Att välja just 

Försvarsmakten som myndighet faller sig naturligt då jag ska göra en undersökning av ett 

krigsvetenskapligt ämne. Fallstudien uppmuntrar till användandet av flera olika 

ämnesmetoder och jag har valt att använda mig av textanalys, aktionsforskning och intervjuer 

för att försöka komma in på djupet av mitt valda ämne.  

2.2 Tekniker  

2.2.1 Kvalitativ textanalys 
En kvalitativ textanalys går ut på att lyfta fram det väsentliga innehållet i ett dokument genom 

noggrann läsning av dess delar, helhet och det sammanhang där texten ingår. Med dokument 

menas alla de texter, böcker, anteckningar och statistik som använts under uppsatsens gång.
35

 

En anledning att använda textanalys som metod kan vara att man vill kritiskt granska 

innehållet i texter för att se vilka faktiska principer samhället styrs av. Genom att studera 

texter kan man upptäcka förhållanden kring ett visst samhällsfenomen.
36

  

I min undersökning har jag använt mig av lagtext och förarbeten, styrdokument från 

Försvarsmakten och statistik från Rekryteringsmyndigheten. Litteraturen jag använt mig av är 

facklitteratur om Aspergers syndrom, handböcker som beskriver metod och teori samt 

kommentarer till diskrimineringslagstiftningen. Jag har också varit i kontakt med 

Diskrimineringsombudsmannen för att undersöka om det finns några anmälda 

diskrimineringsfall sett utifrån funktionsnedsättning och antagningsprocessen till GMU. Jag 

har även varit i kontakt med Rekryteringsmyndigheten för att få tag på uppgifter om bland 

annat hur många med Aspergers syndrom som söker GMU.  

2.2.2 Intervjumetodik 
Jag har valt att intervjua två experter för att få ett bättre empiriskt underlag att stå på samt för 

att kunna jämföra mitt intervjumaterial mot min insamlade data. 

                                                 
34

 Denscombe, Martyn (2009), sid 72 
35

 Vedung, Evert (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur AB, sid 83 
36

  Esaiasson, Peter et al. (2012).  Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik AB, sid 210-212 



Försvarshögskolan  Självständigt arbete 

Flaggkadett Julia Hultberg  2014-08-09 

OP 11-14 

 

Sida 13 av 51 

 

Det finns många olika sätt att intervjua en person på. Beroende på vad forskaren vill få ut kan 

denne anpassa sitt sätt att intervjua.
37

 En fördel med intervjuer är att frågor kan följas upp, 

forskaren kan få värdefulla insikter av det intervjumaterial som samlas in. En annan fördel är 

att informanterna ges möjlighet att utveckla sina idéer och förklara sina åsikter och vad de 

anser vara centrala faktorer. Nackdelar med intervjuer kan vara att det är tidskrävande att 

analysera den data som samlas in. Det kan också bli svårt för intervjuaren att vara objektiv. 

Informanten kan också påverkas av forskarens identitet och detta kan påverka utfallet av 

intervjun och vad som faktiskt sägs. Informanter kan också bli hämmade av att de blir 

inspelade.
38

  

Jag har genomfört en konfrontatorisk intervju med docent Bo Berglund och en elitintervju 

med psykolog Kerstin Kwarnmark. I en konfrontatorisk intervju ska intervjuaren vara 

ifrågasättande och försöka se meningsskiljaktigheter i de svar som ges.
39

 Elitintervjuer 

genomförs med personer som har stor erfarenhet och expertis inom sitt ämne.
40

 Dessa 

intervjuer utformades delvis som semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform 

karaktäriseras av att intervjuaren har förberett frågor som ska behandlas, men är flexibel och 

öppen när det gäller ordningsföljden och möjligheten för informanten att utveckla sina svar.
41

 

Om jag i större utsträckning vågat gå utanför mina förberedda frågeställningar samt låtit 

informanterna utveckla sina svar genom att ställa fler följdfrågor hade jag sannolikt kommit åt 

ytterligare värdefullt empiriskt material.  

2.2.3 Aktionsforskning 
Denscombe förklarar att aktionsforskning för det mesta innebär praktisk forskning på mindre 

projekt. Aktionsforskning är ett forskningsmässigt tillvägagångssätt att förbättra och utveckla 

områden som till exempel organisationsutveckling, utbildning, hälsovård och social omsorg. 

Tanken med aktionsforskning är att metoden ska ge en bättre förståelse för problem som 

uppstår dagligen i verksamheter och bidra till förändring.
42

  

En fördel med aktionsforskning är att forskaren inriktar sig direkt på kärnfrågan kring ett 

misslyckande för att kunna få fram förbättringar. Nackdelar är att aktionsforskningen 

                                                 
37
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 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2009), sid 175-176 
40

 Ibid, sid 163 
41

 Denscombe, Martyn (2009), sid 234-235 
42

 Ibid, sid 169 



Försvarshögskolan  Självständigt arbete 

Flaggkadett Julia Hultberg  2014-08-09 

OP 11-14 

 

Sida 14 av 51 

 

begränsas till vad som är tillåtet och etiskt försvarsbart. Deltagarens inblandning begränsar 

forskningens omfattning och möjlighet att generalisera resultaten.
43

  

Då jag själv är en del av denna undersökning bedömer jag att aktionsforskning kan vara en 

lämplig metod att använda. Jag har valt att genomföra rekryttestet för att få en djupare 

förståelse för hur processen går till och om det kan finnas någon del i testet som försvårar 

eller underlättar för personer med Aspergers syndrom i antagningsprocessen. Jag kommer 

med hjälp av aktionsforskning försöka identifiera vad problemet är. 

2.3 Val och insamling av material samt källkritik 

En del av referensmaterialet i den här uppsatsen har jag hittat i en förteckning över litteratur 

och hemsidor som rekommenderas av Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland. Dessa 

tips på litteratur och hemsidor anser jag besitta äkthet och trovärdighet då de är granskade av 

sakkunniga och används i Habiliteringscentrums verksamhet. Jag har sökt på kombinationer 

av specifika nyckelord i olika biblioteks sökdatabaser för att få fram lämplig och aktuell 

litteratur och handböcker. Dessa nyckelord är bland annat: Aspergers syndrom, 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, aspie-kriterier, diskrimineringslagen, arbete, 

Försvarsmakten, grundläggande militär utbildning.  

De källor jag har använt mig av är författare, intervjupersoner, lagtext, statistik, styrdokument 

och hemsidor. Lagtexterna är av stor vikt för min uppsats, då det är dessa texter samt tidigare 

forskning jag tar avstamp ifrån. Lagtexterna anser jag vara högst trovärdiga då de är hämtade 

från Svensk författningssamling. Försvarsmaktens egna dokument har jag begärt ut från 

Försvarsmaktens högkvarter, vilket gör att jag utgår från att även dessa dokument är 

trovärdiga. De författare och intervjupersoner som jag använt mig av har jag bedömt som 

sakkunniga inom sina respektive områden. När det gäller hemsidor har jag framför allt använt 

mig av landstingsinformation.  

Rekryteringsmyndigheten har inte kunnat förse mig med statistik på ålder och kön på sökande 

till grundläggande militär utbildning och jag har inte efterfrågat någon förklaring till detta. På 

min fråga om hur många av dem som söker som har Aspergers syndrom har jag fått besked 

om att Rekryteringsmyndigheten inte har några uppgifter om detta. Det jag har kunnat få fram 

är hur många totalt som sökt grundläggande militär utbildning under en viss period, hur 

många av den totala summan som i rekryttestet hade kryssat i att de hade någon form av 
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”psykiskt funktionshinder” samt att ingen av dessa gick vidare i antagningsprocessen. Den 

begränsade informationen från Rekryteringsmyndigheten är ett exempel på när fallstudier 

medför svårigheter att införskaffa data.
44

 Begränsningen innebär att jag inte kan utgå från att 

det faktiskt finns personer med Aspergers syndrom som sökt grundläggande militär 

utbildning. 

3 Teori 
I det här kapitlet kommer jag beskriva mitt val av teori. Teorivalet ska hjälpa mig att 

problematisera mitt syfte och i slutändan kunna ge svar på mina frågeställningar. Jag har valt 

att utgå ifrån interventionsteorin såsom Evert Vedung, professor emeritus i statskunskap, 

beskriver den.  

3.1 Interventionsteori 
Vedung beskriver interventionsteorin som ett lämpligt verktyg för utvärdering i offentlig 

sektor.
45

 Utvärdering handlar om att bedöma en insats som leder till omvandling, och därefter 

bildar en produkt som tas emot och omsätts.
46

 Genom utvärdering görs en noggrann 

efterhandsbedömning som ska kunna ge vägledning framåt i praktiska beslut.
47

 Utvärderaren 

kan använda interventionsteorin för att utöka berörda aktörers insikt i den aktuella 

interventionen och ge ökad klarhet i svårigheter kring implementeringen.
48

  

 I förlängningen kan utvärderarens tolkning av interventionsteorin skapa diskussion hos 

berörda aktörer och stimulera till konkreta insatser för att förstärka implementeringen. 

Berörda aktörer kan också förkasta tolkningen som orimlig och bortse från 

implementeringen.
49

  

För att få ett användbart verktyg för utvärdering tolkas och struktureras den råa, oförädlade 

interventionsteorin i en systemmodell.
50

 Systemet består av intervention, förvaltning, 

slutprestationer och ett eller flera utfall, se figur 1 nedan.
51
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Figur 1. Vedungs systemmodell 

Intervention – är innehållet i ett beslut. Intervention skulle kunna jämföras med uttrycket 

beslut. En intervention brukar innehålla en problembeskrivning, mål och anvisningar om 

genomförande.
52

  

Förvaltning – kan likställas med uttrycken omvandling eller implementering. Förvaltning 

innefattar skedet från interventionsbeslutet fram till slutprestationen. Genom förvaltningen 

förädlas interventionen så att den kan levereras vidare till slutmottagarna.
53

 

Slutprestationer – är allt i ett interventionssystem som i sista hand kan påverka 

slutmottagarna. Med slutprestation menas det som i slutändan lämnar offentliga 

beslutssystem. Slutprestationer är produkter av förvaltningen och dess process.
54

 

Utfall – kan likställas med uttrycket effekt, förväntad eller oavsedd. Ett utfall kan handla om 

slutmottagarnas mottagande av själva interventionen.
55

 

                                                 
52

 Vedung, Evert (2009), sid 39 
53

 Ibid, sid 39-40 
54

 Ibid, sid 40 



Försvarshögskolan  Självständigt arbete 

Flaggkadett Julia Hultberg  2014-08-09 

OP 11-14 

 

Sida 17 av 51 

 

Jag drar slutsatsen att interventionsteorin är ett användbart redskap när jag vill studera hur 

Försvarsmakten implementerat diskrimineringslagen i antagningsprocessen till GMU.  

Vedung påtalar vikten av att utvärderaren gör en god rekonstruktion av tankeinnehållet i den 

oförädlade interventionsteorin men konstaterar samtidigt att det inte är möjligt att göra en 

exakt avspegling då det trots allt handlar om utvärderarens tolkning av innehållet.
56

 Då jag gör 

en egen konstruktion av interventionsteorin utifrån min förståelse av tankeinnehållet i 

interventionen och implementeringen av diskrimineringslagen innebär det också en osäkerhet 

vad gäller tolkningen.   

Utifrån en oförädlad interventionsteori kommer jag att utveckla två förädlade 

interventionsteorier genom att kategorisera dem i ovanstående systemmodell (figur 1), en 

modell utifrån lagstiftarens önskade läge och en modell utifrån dagens faktiska läge.
57

 Jag 

kommer att utgå från diskrimineringslagen som en intervention från regeringen och se hur 

Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten i egenskap av mellanhänder implementerar 

lagen genom slutprestationer i form av styrdokument och rekryttest. Slutligen kommer jag att 

studera utfallet av implementeringen för slutmottagarna, det vill säga Försvarsmakten och 

personer med Aspergers syndrom som söker GMU.  

4 Empiri, resultat och analys 

4.1 Försvarsmaktens implementering av diskrimineringslagen och 

styrdokument 
- Hur har Försvarsmakten implementerat diskrimineringslagen och sitt 

styrdokument för jämställdhet och jämlikhet sett till sökande med Aspergers 

syndrom? 

Utifrån min första frågeställning har jag valt att studera vissa dokument närmare. 

Inledningsvis kommer jag presentera relevanta delar ur diskrimineringslagen och förarbetet 

till denna. Därefter kommer jag studera Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och 

jämlikhet för att undersöka hur Försvarsmakten valt att ta sig an diskrimineringslagen. 

Slutligen kommer jag redogöra för vad jag fått fram när jag varit i kontakt med 

Diskrimineringsombudsmannen. Jag har analyserat insamlade data i detta delkapitel genom en 

kvalitativ textanalys.   
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4.1.1 Diskrimineringslagen SFS 2008:567  
Sedan den 1 januari 2009 gäller en ny sammanhållen och gemensam diskrimineringslag för 

flera svenska samhällsområden. I samband med detta inrättades även en ny myndighet, 

Diskrimineringsombudsmannen, som har till uppgift att kontrollera att lagen följs. 

Diskrimineringslagen värnar om alla människors lika värde och rätten att bli behandlad på 

lika villkor utifrån sina individuella egenskaper och förutsättningar och efter egen förmåga 

och egna val.
58

 Själva lagtexten till diskrimineringslagen rörande funktionsnedsättning finns i 

utvalda delar att läsa i bilaga nr 1. 

I förarbetet till diskrimineringslagen beskrivs att den ”försvarspolitiska inriktningen för det 

fortsatta arbetet i fråga om jämlikhet och diskriminering är att forma ett försvar som – med 

respekt för mänskliga rättigheter – välkomnar och respekterar alla kvinnor och män och som 

främjar allas lika rättigheter och möjligheter.”
59

 I lagen beskrivs att diskriminering på grund 

av funktionsnedsättning är förbjuden vid antagningsprövning till grundläggande militär 

utbildning.
60

 

Tjänstgöring i Försvarsmakten kan ställa stora krav på fysiska eller psykiska egenskaper. 

Jägartjänster och röjdykartjänster har exempelvis mycket höga kravprofiler på både den 

fysiska och psykiska delen, medan kraven för andra befattningar istället kan vara inriktade på 

andra färdigheter. Detta kan till exempel vara ”tekniska kunskaper (motormekaniker och 

systemtekniker), kunskaper inom IT (stabsassistent och programmerare) eller språkkunskaper 

eller andra teoretiska kunskaper (tolk och informationssoldat)”.
61

 Lagstiftaren menar att en 

funktionsnedsättning inte alls behöver innebära ett hinder för att kunna fullgöra en 

meningsfull tjänstgöring inom Försvarsmakten, då kravprofilerna skiljer sig åt för olika 

tjänster. Därför anser regeringen att diskrimineringsförbudet inom Försvarsmakten ska gälla 

för diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.
62

 

Diskrimineringsbegreppet bygger i stort sett på att om flera personer söker samma anställning 

kan de åberopa diskrimineringsförbudet endast om de befinner sig i en med andra sökande 

jämförbar situation. Den sökande som inte anses ha sakliga förutsättningar för att kunna 

genomföra en tjänstgöring eller inte kan hävda sig i en konkurrenssituation vid 
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antagningsprövningen, kommer inte kunna åberopa diskrimineringsförbudet då den sökande 

inte är i en jämförbar situation med de andra. Regeringens avsikt är alltså inte att någon ska 

kunna åberopa diskrimineringsförbudet för att undantas från sedvanligt tillämpade 

kravprofiler.
63

 

4.1.2  Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 
I Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet beskrivs hur myndigheten 

tillämpar diskrimineringslagen. Försvarsmakten strävar efter att inte missgynna människor på 

grund av exempelvis en funktionsnedsättning. Genom att ha en bredd på rekryteringen 

främjas verksamheten och blir även mer effektiv. Dokumentet beskriver vidare att ”varje 

individ som söker eller innehar en anställning ska ha rätt att bedömas utifrån sina personliga 

egenskaper och förutsättningar och inte utifrån stereotypa uppfattningar om egenskaper som 

tillskrivs personer som tillhör en viss grupp.”
64

 För en fullständig version av relevanta delar ur 

Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet, se bilaga 2.  

4.1.3 Diskrimineringsombudsmannen 
Jag tog kontakt med Diskrimineringsombudsmannen för att ta reda på om det fanns tidigare 

fall av diskriminering sett utifrån Försvarsmaktens antagningsprocess i kombination med 

funktionsnedsättning. Genom informatör Susanna Lundmark och registrator Kristina 

Lauridsen fick jag ett urval handlingar som eventuellt kunde beröra ämnet. I handlingarna 

som jag erhöll fann jag inga ärenden som rörde antagningsprocessen eller 

funktionsnedsättning.  

4.1.4 Delanalys 
En ny gemensam diskrimineringslag trädde i kraft 1 januari 2009. I propositionen till 

diskrimineringslagen beskrivs att det finns olika kravprofiler och om den sökande inte 

uppfyller de krav som ställs i profilen så är man inte behörig till tjänsten. I Försvarsmakten 

finns det många kravprofiler, en del mer fysiskt utmanande medan andra profiler till exempel 

är inriktade på IT eller språk. Alltså, om det är två sökande till samma utbildning inom 

Försvarsmakten och bara den ena uppfyller samtliga krav, kan den som blir nekad platsen inte 

åberopa diskrimineringsförbudet.  
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Försvarsmakten har tolkat in diskrimineringslagen i sitt styrdokument för jämställdhet och 

jämlikhet. Dokumentet beskriver bland annat Försvarsmaktens syn på människors lika värde, 

och att ingen ska bli dömd utifrån stereotypa uppfattningar om egenskaper som tillskrivs vissa 

grupper. Alla människor har rätt att bli bedömda utifrån sina egenskaper och förutsättningar.  

Regeringen intervenerar diskrimineringslagen i syfte att främja människors lika värde. 

Försvarsmakten är skyldig att införa lagstiftningen i sin verksamhet, och deras ambition att ta 

sig an detta syns klart och tydligt i deras styrdokument. Av detta drar jag slutsatsen att 

Försvarsmakten i sitt styrdokument teoretiskt sett implementerat diskrimineringslagen och 

främjar en bred rekrytering för en bra personalsammansättning och strävar efter att inte 

missgynna personer på grund av funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i 

diskrimineringslagen samt Försvarsmaktens styrdokument ska det inte vara ett problem att 

söka och antas till GMU om man har Aspergers syndrom.  Tack vare Försvarsmaktens 

kravprofiler och diskrimineringslagens styrning ges Försvarsmakten möjlighet att ha en bredd 

på sin rekrytering vilket kan leda till en bredare kompetens hos personalen.  

4.2 Möjligheter och hinder vid ansökan till grundläggande militär 

utbildning 

- Vad finns det för möjligheter respektive hinder för personer med Aspergers 

syndrom att söka och antas till grundläggande militär utbildning? 

För att finna ett svar på min andra frågeställning har jag dels studerat Försvarsmaktens 

instruktion med antagningsordning till grundläggande militär utbildning och kompletterande 

militär utbildning, dels studerat Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder. Dessa två 

dokument ska ge mig en inblick i hur det går till när man söker GMU samt vilka medicinska 

aspekter som kan ligga till hinder i antagningsprocessen. Rekryttestet är det första momentet i 

antagningsprocessen. För att få en bättre förståelse och inblick i själva antagningsprocessen 

har jag valt att även genomföra rekryttestet praktiskt. Under studiens gång har jag varit i 

kontakt med Försvarsmaktens rekryteringslinje samt Rekryteringsmyndigheten. Den 

information jag blev delgiven därifrån kommer jag presentera i den här delen. Slutligen var 

jag också intresserad att få ställa frågor till en av utvecklarna av Försvarsmaktens medicinska 

bedömningsgrunder. Jag genomförde min intervju med docent Bo Berglund. Den metod jag 

använt när jag undersökt Försvarsmaktens instruktion med antagningsordning, 

Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder, Försvarsmaktens rekryteringslinje samt 

Rekryteringsmyndigheten är en kvalitativ textanalys. För att undersöka rekryttestet använde 
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jag mig av aktionsforskning. Jag genomförde min intervju med Berglund med utgångspunkt i 

en konfrontatorisk intervjuteknik.  

4.2.1 Försvarsmaktens instruktion med antagningsordning till grundläggande 

militär utbildning och kompletterande militär utbildning 

4.2.1.1 Antagningsordningen i teorin 

Målbilden med Försvarsmaktens rekryterings- och uttagningsprocess är att säkerställa urvalet 

och få in rätt individer på rätt plats i organisationen. Försvarsmakten strävar efter att få en 

jämn könsfördelning och en ökad mångfald vid rekryteringen.
65

 

Första steget i Försvarsmaktens antagningsprocess är idag helt elektronisk och den sökande 

självadministrerar sin ansökan och andra viktiga delar i antagningsprocessen genom en 

personlig portal. Rekryteringsmyndigheten tar, på uppdrag av Försvarsmakten, emot alla 

ansökningar och behandlar sedan dessa för att kontrollera om den sökande uppfyller kraven.  

Kraven är att den sökande ska vara svensk medborgare, minst 18 år gammal samt ha 

godkända betyg från vissa ämnen på gymnasienivå.
66

 Vid uppfyllande av dessa krav ges den 

sökande möjlighet att fylla i rekryttestet. Rekryttestet är en webbaserad självskattning i sju 

avsnitt där den sökande får svara på ett antal frågor om värdegrund, hälsa, fysik, livsstil, 

utbildningsnivå, intressen samt göra ett förstahandsval för vad man är intresserad av i 

Försvarsmakten.
67

 För att gå vidare till nästa steg efter genomfört rekryttest ska:  

- sökande uppfylla Försvarsmaktens grundläggande 

behörighetskrav 

- sökande bedömas vara lämplig som soldat, sjöman eller som 

hemvärnsman med hänsyn till personliga egenskaper och 

laglydnad, samt 

- sökande bedömas vara lämplig som soldat, sjöman eller som 

hemvärnsman med hänsyn till hälsotillstånd samt fysisk och 

psykisk status.
68

 

De sökande som uppfyller ovan nämnda krav kommer ges möjlighet att boka en 

antagningsprövning hos Rekryteringsmyndigheten. Under antagningsprövningen kommer den 

sökande prövas mot de krav som Försvarsmakten ställer fysiskt, psykiskt samt medicinskt. 
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Den sökande kommer att få samtala med psykolog och träffa sjuksköterska och läkare för att 

genomföra de psykologiska, fysiska och medicinska testerna.
69

 

Utifrån de resultat som den sökande får på ovanstående tester kommer denne få träffa en 

yrkesvägledare som matchar den sökandes resultat och intressen med Försvarsmaktens krav 

och behov. Det här är det sista steget vid antagningsprövningen, därefter ges beslut om 

antagning. Beslutet är överklagningsbart till Statens överklagandenämnd.
70

 

4.2.1.2 Rekryttestet i praktiken 

Jag kommer i denna del beskriva rekryttestet som jag genomförde med anledning av denna 

uppsats. De kommande beskrivna delarna är de avsnitt i rekryttestet som jag ansåg vara av 

intresse för min undersökning. 

Jag börjar med att försöka hitta den hemsida där jag kan påbörja min ansökan. Jag upplever 

detta som komplicerat. Jag hittar ingen länk från Försvarsmaktens hemsida, och tycker inte 

jag får upp någon matchande träff när jag använder en sökmotor och söker på nyckelord som 

rekryttest, ansökan och GMU. Jag provar också att kombinera sökorden. Efter en hel del 

klickande och sökande hamnar jag slutligen rätt på en sida hos Rekryteringsmyndigheten.
71

 

Nästa steg är att jag ska styrka att jag är jag. För att kunna göra detta behöver jag en e-

legitimation i någon form, till exempel ett BankID eller ett Mobilt BankID. Jag loggar in med 

hjälp av Mobilt BankID. Detta kräver både en applikation (app) till min mobiltelefon samt att 

jag måste gå in på min internetbank för att godkänna mitt nya mobila BankID. När jag väl 

ordnat med bank och app går det snabbt och smidigt att logga in. 

Inloggad på min personliga portal finns det tydliga hänvisningar till ansökan om 

grundläggande militär utbildning. Jag klickar mig vidare för att starta min ansökan, och innan 

jag sätter igång får jag läsa igenom vilka grundkrav som ställs på mig som sökande. Det är 

samma grundläggande krav som jag beskrivit i delkapitlet ovan.  
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Jag får fylla i kontaktuppgifter för att få uppdateringar om vad som händer med min ansökan. 

Jag kan välja att bli uppdaterad antingen via sms, e-post eller Facebook. Efter ifyllnad av 

dessa uppgifter är nu min ansökan registrerad och jag kan påbörja själva rekryttestet.  

Det webbaserade rekryttestet är uppdelat i sju delar och beräknas ta cirka 25 minuter. Nu 

måste jag också välja att antingen godkänna eller inte godkänna att personal inom 

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten får ta del av mina uppgifter. Jag klickar i JA 

för att godkänna detta, väljer jag NEJ avslutas min ansökan direkt. Jag får svara på frågor 

inom följande sju delar: 

- Försvarsmaktens värdegrund 

- Intresseanmälan 

- Hälsa 

- Fysisk förmåga 

- Personlighet 

- Behörighetskrav 

- Målgrupp 

Jag upplever att det är enkelt att klicka sig runt mellan de olika delarna. Jag kan välja att börja 

med vilken som helst av rubrikerna, och hinner jag inte göra klart testet vid detta tillfälle kan 

jag spara mina dittills ikryssade svar till nästa tillfälle.  

I hälsodelen ska jag markera om jag har någon/några av de sjukdomar, funktionsnedsättningar 

eller skador som radas upp. Aspergers syndrom hittar jag under rubriken ”psykiskt 

funktionshinder” tillsammans med diagnoser som ADHD, DAMP, autism och Tourettes 

syndrom. Även personer med nedsatt intellektuell förmåga och utvecklingsstörning hör 

hemma under den här rubriken. Hälsodelen i sin helhet återfinns i bilaga 3. 

Under rubriken målgrupp beskrivs bland annat att Försvarsmakten ser mångfald som en 

tillgång och välkomnar medarbetare av olika kön, etnicitet och bakgrund.  

4.2.2 Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder 
Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder, hädanefter förkortat FM MBG, har tagits 

fram för militärmedicinsk bedömning inför olika sorters utbildning och tjänstgöring, till 

exempel vid bedömning av sökande till GMU. Dokumentet började tillämpas år 2003.
72
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Diagnossättningen sker i enlighet med Socialstyrelsens svenska version ICD-10-SE, 

”Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem”. 

Diagnoserna anges med en så kallad diagnoskod, vilket är en treställig kod. Denna 

diagnoskod ska också kompletteras med en diagnosgradering för att ange sjukdomens eller 

tillståndets betydelse ur en militärmedicinsk synpunkt, ytterst förutsättningarna för 

tjänstgöring under krigslika förhållanden. Diagnosgraderingen är ett siffersystem från 0 till 8 

där 0 innebär att personen har ”synnerligen betydande nedsättning – Ej tjänstbar inom FM 

[…]”
73

 och 8 innebär ”ingen nedsättning – medicinskt betydelselös åkomma […]”
74

  

Diagnosen Aspergers syndrom har diagnoskoden F84.5
75

 och sorterar i Försvarsmaktens 

medicinska bedömningsgrunder under rubriken ”Störningar av psykisk utveckling” där den 

ges diagnosgraderingarna 0, 5-7. Graderingen 0 innebär att den sökande inte är tjänstbar inom 

Försvarsmakten. Graderingarna 5-7 innebär betydande, måttlig respektive lätt nedsättning av 

förutsättningarna till tjänstgöring under krigslika förhållanden och specialistutlåtande krävs 

om tjänstgöring är aktuell.
76

  För fullständig version av förorden till FM MBG, se bilaga 4. 

4.2.3 Försvarsmaktens rekryteringslinje och Rekryteringsmyndigheten 
Försvarsmaktens rekryteringslinje är en informationsverksamhet som kan svara på frågor 

angående rekrytering.
77

 Jag kontaktade rekryteringslinjen och fick tala med informatören Lia. 

Till henne ställde jag frågan om en person med Aspergers syndrom kan söka GMU. Svaret jag 

fick var att alla som uppfyller de grundläggande kraven kan söka GMU genom att göra ett 

webbaserat rekryttest. Detta skickas in till Rekryteringsmyndigheten där alla sökande bedöms 

individuellt av en handläggare. Vidare berättade informatören att om den sökande har kryssat 

i något som avviker, i detta fall Aspergers syndrom, brukar denne sållas bort redan vid den 

individuella handläggningen av testet. Ofta är det olika typer av sjukdomar och allergier som 

sätter stopp för den sökande.
78
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För att få en uppfattning om hur många det är som söker GMU per år och hur många av dessa 

som har Aspergers syndrom tog jag kontakt med Ingvar Ahlstrand, statistiker på 

Rekryteringsmyndigheten. De siffror jag var intresserad av var: 

- hur många med en psykisk funktionsnedsättning som söker GMU per år 

- hur många av dessa går vidare i antagningsprocessen 

- hur många av dem som anger att de har en psykisk funktionsnedsättning har just 

diagnosen Aspergers syndrom  

- kön och ålder på de sökande 

Ingvar lät sin chefsläkare och chefspsykolog titta på min begäran och de kom fram till att 

det inte fanns så mycket information de kunde delge mig. Det enda jag kunde få ut var hur 

många som i rekryttestet angett psykiskt funktionshinder, det fanns inte någon indelning i 

vilken typ av psykiskt funktionshinder det rörde sig om. E-postsvaret jag fick var följande:  

Hej! 

Nu har jag tagit fram uppgifter för det senaste året. 

Uppgifterna gäller svar på rekryttestet GMU 3 2013, GMU 4-5 

2013, GMU 1 2014, GMU 2 2014. 

Totalt har 283 angett psykisk sjukdom av de 24506 som svarat 

(1,15 %) 

Ingen av dessa har förstås gått vidare i processen eftersom svaret 

är diskvalificerande.  

Hälsningar 

Ingvar
79

 

4.2.4 Intervju med Bo Berglund 
Bo Berglund är docent och arbetar på Produktionsledningens Logistik- och förbandsavdelning 

under Försvarsmedicinsektionen (PROD LOG Fömed) vid Försvarsmaktens högkvarter. 

Berglund har varit delaktig i beslutet att införa Försvarsmaktens medicinska 

bedömningsgrunder (FM MBG). Jag har tagit i beaktning att Berglund inte har Aspergers 

syndrom som sitt specialområde, vilket kan ha påverkat svaren i intervjun. 

När jag frågar Berglund om hur användandet av FM MBG går till berättar han att om den 

sökande fyllt i något som är avvikande i rekryttestet kommer den personen bedömas med 
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hjälp av FM MBG. Oavsett vilken diagnos eller sjukdom den sökande har används FM MBG 

på samma sätt på alla personer för att göra en bedömning om lämplighet. Berglund poängterar 

flera gånger under vår intervju vikten av att man som en del av Försvarsmakten måste fungera 

i grupp, och att soldaten eller sjömannen inte ska bli till ett hinder. Till exempel kan det ställa 

till problem om en person måste ta medicin vid ett visst klockslag varje dag. Vad händer om 

detta inte är genomförbart? Blir det en extra risk för gruppen?  

När jag berättar för Berglund hur det webbaserade rekryttestet går till idag anser han att det är 

mindre bra att det generaliseras i så stor utsträckning när det kommer till psykiskt 

funktionshinder. Berglund asner också att det kan vara svårt att som handläggare få en 

uppfattning om vem som finns bakom krysset ”psykiskt funktionshinder”, då det kan handla 

om antingen en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en utvecklingsstörning. Han anser 

att det vore lämpligt att som sökande kunna ges möjlighet att skicka med ett 

specialistutlåtande eller journalkopior, då detta kan påverka om Försvarsmakten är 

intresserade av den sökande. Berglund tillägger att det vore klokt att inte sortera ut personer 

med Aspergers syndrom redan från början, och han berättar vidare att det diskuteras hur testet 

kan göras annorlunda och bli bättre.  

Berglund beskriver hur svårt det kan vara för personer med funktionsnedsättning att verka i 

ett militärt yrke och återkommer till hur viktigt det är att fungera bra i grupp. Han beskriver 

att olika typer av sjukdomar kan bli en belastning för förbandet och påverka gruppen negativt. 

Vidare förklarar Berglund att det kan finnas ”genvägar” för personer med till exempel 

Aspergers syndrom att komma in i försvaret. Försvarsmakten kan utfärda dispens till personer 

med en funktionsnedsättning om myndigheten söker efter just den specifika kompetens och 

expertkunskap som den sökande kanske besitter.  

 Det som Berglund ser som en utmaning framöver är att diagnostiseringen av 

funktionsnedsättningar ökar på barn. Som Berglund förklarar det så växer en del barn ifrån sin 

diagnos, de tillfrisknar när de blir äldre. Diagnosen kan dock komma att påverka deras 

ansökan till GMU då det finns med i deras journal från att de var barn att de har en 

funktionsnedsättning. Även om den sökande i vuxen ålder inte påverkas nämnvärt av sin 

funktionsnedsättning, ställer diagnosen till problem vid ansökan till GMU.
80
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4.2.5 Delanalys 

Försvarsmakten beskriver i sin instruktion med antagningsordning en tydlig process från 

rekryttest till beslut om antagning. Antagningsprocessen är framtagen för att rätt person ska 

hamna på rätt plats. Försvarsmakten vill med antagningsprocessen sträva efter mångfald på 

arbetsplatsen. FM MBG ligger till grund för att fastställa tjänstbarhet ur militärmedicinsk 

synpunkt i Försvarsmakten. Efter att ha studerat dessa dokument har jag uppfattat att en 

person med diagnosen Aspergers syndrom har möjlighet att söka och antas till GMU.  

I FM MBG finner man Aspergers syndrom under rubriken ”störningar av psykisk utveckling”. 

Den sökande kan bli graderad med en nolla, ej tjänstbar, men också med en sjua, vilket 

innebär lätt nedsättning av tjänstbarhet under krigslika förhållanden. En person med 

diagnosen utvecklingsstörning, vilken ligger under samma kategori som Aspergers syndrom i 

rekryttestet, kan endast ges en nolla enligt FM MBG. Med andra ord inte tjänstbar inom 

Försvarsmakten. Att dessa olika diagnoser ligger under samma rubrik i testet ser jag som ett 

problem.  

När jag kontaktar Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmaktens rekryteringslinje för att 

höra mig för om hur möjligheterna för dessa personer ser ut får jag svar som är i motsats till 

vad jag kunnat läsa ut av ovanstående dokument. På rekryteringslinjen berättar de att en 

sökande som lämnar avvikande svar med största sannolikhet kommer åka ut redan efter 

rekryttestet. Ingvar Ahlstrand på Rekryteringsmyndigheten förklarar att ”psykiskt 

funktionshinder” är en diskvalificerande punkt i rekryttestet. Han bekräftar alltså det jag fick 

höra redan på rekryteringslinjen. Det är inte möjligt för den sökande att överklaga detta 

beslut. Överklagningar kan däremot göras efter fullgjord antagningsprocess, men så långt 

kommer alltså inte personer med Aspergers syndrom. 

Det som kan läsas i FM MBG samt Försvarsmaktens instruktion med antagningsordning 

stämmer inte överens med den information jag fått från Rekryteringsmyndigheten och 

rekryteringslinjen. Jag uppfattar dessa delar som motsägelsefulla.   

Det motsägelsefulla intryck jag fått stärks efter genomförandet av rekryttestet där jag 

uppmärksammar att både Aspergers syndrom och utvecklingsstörning ligger under samma 

rubrik: ”psykiskt funktionshinder”. Utvecklingsstörning är en diskvalificerande diagnos, 

samtidigt som Aspergers syndrom inte behöver vara det. Ändå paras dessa diagnoser ihop och 

det är omöjligt för handläggaren på Rekryteringsmyndigheten att avgöra vilken av 
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diagnoserna den sökande kan tänkas ha. Berglund var inte medveten om att testet var utformat 

på detta sätt och ansåg att det vore klokt att inte sortera ut personer med Aspergers syndrom 

redan från början. 

Rekryttestet är första steget i antagningsprocessen. Går den sökande vidare från detta test ska 

denne testas på Rekryteringsmyndigheten. Rekryttestet är helt elektroniskt, så här ges ingen 

möjlighet för den sökande att skicka med extra information som till exempel ett 

specialistutlåtande eller journalkopior från läkare eller psykolog. Enligt FM MBG och 

Berglund kan sådana dokument ge stöd i bedömningen av en sökande som lämnar avvikande 

svar i rekryttestet.  

Berglund berättar att han är osäker över personer med Aspergers syndroms förmåga att 

fungera i grupp, och att en persons sjukdom eller diagnos inte får påverka gruppen negativt. 

Dessa tankar är i enlighet med de erfarenheter som Meyer beskriver, där personer med 

Aspergers syndrom inte kunnat arbeta kvar inom det amerikanska försvaret på grund av 

svårigheter att fungera i grupp.  

Ur intervjun kan jag också tolka att Berglund anser att rekryttestet behöver ses över. Han 

påpekar problematiken i att handläggaren på Rekryteringsmyndigheten inte vet vad det är för 

person bakom krysset ”psykiskt funktionshinder”, och att detta gallrar ut sökande som hade 

kunnat vara lämpliga för GMU i ett alldeles för tidigt skede. Vidare ser Berglund framöver en 

utmaning i den ökade diagnostiseringen som idag sker på unga människor. Min reflektion är 

att eftersom antalet diagnostiserade personer ökar kommer med stor sannolikhet även antalet 

sökande med funktionsnedsättning öka till GMU. Samtidigt beskriver Försvarsmakten i sitt 

styrdokument för jämställdhet och jämlikhet att de vill vara en spegling av det svenska 

samhället. Detta innebär att Försvarsmakten kan behöva se över sin antagningsprocess då den 

målgrupp som blir utesluten från GMU just nu ökar stadigt.  

Enligt de medicinska bedömningsgrunderna har en person med Aspergers syndrom teoretiskt 

sett en möjlighet att komma in i Försvarsmakten. Bidragande till denna möjlighet är 

diskrimineringslagen och dess implementering i Försvarsmakten. Men då de placeras in under 

samma kategori som diagnoser som är helt diskvalificerande blir personerna med Aspergers 

syndrom per automatik uteslutna.   
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Jag drar slutsatsen att det finns en teoretisk möjlighet för personer med Asperger syndrom att 

söka och antas till GMU. De sökande med Aspergers syndrom stöter dock på ett hinder redan 

i rekryttestet och tillåts därmed inte komma vidare till antagningsprövning.  

4.3 Styrkor och svårigheter att ta hänsyn till i antagningsprocessen 
- Vilka styrkor och svårigheter skulle Försvarsmakten kunna ta hänsyn till i 

antagningsprocessen till grundläggande militär utbildning för personer med 

Aspergers syndrom? 

För att ytterligare bättra på min kunskap om diagnosen Aspergers syndrom valde jag att 

genomföra en intervju med Kerstin Kwarnmark. Min förhoppning var att hon skulle kunna 

upplysa mig om styrkor och svårigheter personer med Aspergers syndrom kan ha på en 

arbetsplats. Den typ av intervju jag genomförde med Kwarnmark var en intervju av elit. 

4.3.1 Intervju med Kerstin Kwarnmark 
Kerstin Kwarnmark arbetar som psykolog vid enheten för neuropsykiatri på 

Habiliteringscentrum vid Landstinget Västmanland. Kwarnmark har över 15 års erfarenhet av 

arbete med personer som diagnostiserats med Aspergers syndrom. Jag valde att intervjua 

Kwarnmark med anledning av hennes långa erfarenhet inom området samt att jag ville få en 

bild av hur diagnosen uppfattas i den civila världen. Jag var också intresserad av att höra en 

psykologs tankar om ett arbetsliv inom Försvarsmakten för en person med Aspergers syndrom 

Viktigt att ta i beaktning är att Kwarnmark inte har någon erfarenhet av militär verksamhet, 

vilket hon också klargjorde under intervjun. De antaganden hon gör är alltså utifrån hennes 

uppfattning av militär verksamhet.  

En diagnos som Aspergers syndrom är ingen sjukdom utan är, som Kwarnmark beskriver det, 

ett livslångt tillstånd. Man kan med åren lära sig att hantera sina svårigheter och anpassa sin 

vardag utefter sina behov. En funktionsnedsättning är alltså ingenting man kan bli 

friskförklarad ifrån, men man kan lära sig att hantera sin diagnos.  

Kwarnmark beskriver hur skolans utveckling har gjort att fler barn blir diagnostiserade med 

Aspergers syndrom redan i grundskolan. Förr i tiden skulle barnen sitta i skolbänken och de 

fick tydliga instruktioner från läraren om till exempel vilka tal som skulle räknas och att de 

skulle vara färdigräknade om en timme. Idag ska eleverna redan i tidig ålder börja samarbeta i 

grupp, söka information självständigt på internet för att sedan sammanställa informationen 

och göra en muntlig presentation inför klassen ett par veckor senare. För en person med 
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Aspergers syndrom kan detta ställa till problem då planering kan vara svårt. Ett schema att 

följa brukar underlätta. 

Kwarnmark beskriver vidare hur det kan uppstå missförstånd i en grupp som består av både 

personer med Aspergers syndrom och personer utan denna diagnos. Personer med Aspergers 

syndrom är ofta helt ärliga när de pratar med andra, och de tolkar även det som sägs 

bokstavligt. När en person med Aspergers syndrom får tillsägelsen att ”hoppa över maten” 

kan detta bli svårtolkat. Missförstånd kan uppstå från båda håll. 

När Kwarnmark förklarar hur hon tror att en person med Aspergers syndrom skulle passa i 

Försvarsmakten menar hon att man kanske inte ska placera den här personen i en stridande 

grupp, utan istället tilldela personen specialiserade uppgifter som inte kräver så stort socialt 

engagemang. En person med Aspergers syndrom kan med fördel jobba med uppgifter som 

handlar om att göra samma sak om och om igen. Även om en person med Aspergers syndrom 

är högt begåvad rent kognitivt behöver denne inte bli uttråkad av att syssla med 

rutinuppgifter. I sammanhang då en person som inte har Aspergers syndrom tröttnar och vill 

prova en annan uppgift efter ett tag eller kanske ta en rast, uppskattar istället personen med 

Aspergers syndrom att få fokusera på en och samma sak under en längre period utan att bli 

störd och avbruten. Ännu en styrka hos personer med Aspergers syndrom är att de kan ha en 

förmåga att se på problem och uppgifter på ett annat sätt än personer utan diagnosen kan. 

I min intervju med Kwarnmark förklarar jag vilka diagnoser som finns under rubriken 

”psykiskt funktionshinder” i rekryttestet. Detta för att få en förklaring på om samtliga 

diagnoser är av liknande karaktär och därför hör hemma under samma rubrik? Kwarnmark 

beskriver Aspergers syndrom som en typ av autism men där alla personer med denna diagnos 

är normalbegåvade. Diagnosen autism i stort kan ställas på både personer som är 

utvecklingsstörda och normalbegåvade. ADHD, DAMP och Tourettes syndrom är också de 

diagnoser där personen oftast är normalbegåvad. En utvecklingsstörning förutsätter däremot 

att individen har nedsatt begåvning.  

Kwarnmark förklarar att många personer med Aspergers syndrom klarar att hantera sociala 

sammanhang, men att det kan vara mycket ansträngande. Ett arbete som kräver sociala 

kontakter kan innebära att personen med Aspergers syndrom till exempel inte mäktar med att 

jobba heltid då det tar mycket på krafterna att hantera det sociala spelet.  
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Vad som enligt Kwarnmark vidare kan vara problematiskt för en person med Aspergers 

syndrom men som inte är ett av kriterierna för att bli diagnostiserad, är motoriken. En del 

personer kan ha svårt med koordinationen av sina kroppsdelar, framförallt om det uppstår en 

stressig situation där det sker oväntade saker och man måste göra flera saker samtidigt. 

Kwarnmark har under sin karriär träffat personer med Aspergers syndrom som har gjort 

militärtjänstgöring. Detta har gått olika bra från person till person.
81

 

4.3.2 Delanalys 
Kwarnmarks erfarenheter överensstämmer till viss del med Meyers beskrivningar under 

rubriken 1.4.1 ”Det militära arbetslivet” och hon bekräftar också en del av de styrkor och 

svårigheter som beskrivs under rubriken 1.5.3 ”Aspergers syndrom”. Attwood menar att ett 

yrke inom det militära kan vara lämpligt för en person med Aspergers syndrom då de inte 

upplever stress på samma sätt som personer utan diagnos. Meyer håller med om att ett yrke i 

det militära kan passa bra, men inte i en stridande befattning då en del personer med 

Aspergers syndrom enligt Meyer inte hanterar stress så bra. Kwarnmark håller även hon med 

om att ett yrke i Försvarsmakten hade kunnat passa bra på många sätt, men inte på grund av 

ett annorlunda sätt att hantera stress. Kwarnmark vill trycka på personer med Aspergers 

syndroms förmåga att fokusera på en uppgift och genomföra den till 100 % utan att slarva 

med detaljer. De har inga problem att sitta långa perioder i sträck med samma uppgift, detta 

kan snarare vara uppskattat bland personer med Aspergers syndrom. Meyer framhåller också 

just fokuseringsförmågan men också specialkunnandet som styrkor hos dessa personer.  

Bristen på förmåga att hantera teamarbete, stress och förändringar är något som både 

Kwarnmark och Meyer iakttagit som skulle kunna bli problematiskt för personer med 

Aspergers syndrom i ett militärt yrke. Intressant är att Meyer beskriver hur läkare och 

psykologer inom det amerikanska försvaret fått en ökad medvetenhet om hur arbetsmiljön kan 

anpassas för att underlätta för anställda med Aspergers syndrom. Han konstaterar att den 

militära kulturen i sig passar dessa anställda väl, men nämner tyvärr inget konkret om vilka 

anpassningar som i övrigt vore hjälpsamma. 

Attwood beskriver att personer med Aspergers syndrom kan ha en begåvning för att tillägna 

sig främmande språk utan brytning. Jag kan tänka mig att denna förmåga skulle vara 

fördelaktig i en tjänst som tolk i Försvarsmakten. 

                                                 
81
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Utifrån tidigare forskning och intervjun med Kwarnmark drar jag slutsatsen att 

Försvarsmakten skulle kunna ta hänsyn till följande styrkor och svårigheter hos sökande med 

Aspergers syndrom: 

- Fokuseringsförmåga 

- Specialkunnande 

- Noggrannhet 

- Uthållighet 

- Stresskänslighet 

- Annorlunda tänkande 

- Förmåga att hantera teamarbete 

- Förmåga att hantera förändringar 

- Motorik  

- Förmåga att tillägna sig främmande språk 

5 Diskussion och slutsatser 
Mitt vetenskapliga problem som ligger till grund för denna uppsats är att granska 

antagningsprocessen till GMU sett utifrån funktionsnedsättningen Aspergers syndrom. Min 

iakttagelse är att Försvarsmakten tillämpar diskrimineringslagen i sina styrdokument men 

verkar samtidigt inte ha implementerat lagen fullt ut i antagningsprocessen.  

Jag har genomfört en teoriprövande fallstudie där jag genom deduktion omsatt tidigare 

forskning och Vedungs interventionsteori på empiri i form av lagtext, styrdokument, 

rekryttest samt intervjuer för att söka förklaringar till min iakttagelse. Jag har gjort en 

kvalitativ textanalys av lagtext och styrdokument för att se vilka principer Försvarsmakten 

styrs av. Genom aktionsforskning på rekryttestet har jag sökt en djupare förståelse för denna 

del i antagningsprocessen till GMU. Genom intervjuer har jag breddat mitt empiriska 

underlag med hjälp av reflektioner och erfarenheter från expertis inom försvarsmedicin och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har varit en utmaning för mig att hantera ett flertal 

metoder och en bredd av källor men spännvidden har förhoppningsvis bidragit till ökad 

trovärdighet och rimlighet i uppsatsens slutsatser. Samtidigt kan just trovärdigheten vara den 

största svagheten med de generaliseringar som görs i en fallstudie.  

Jag har provat att systematisera implementeringen av diskrimineringslagen, Försvarsmaktens 

styrdokument samt antagningsprocess till GMU i enlighet med Vedungs interventionsteori.  
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Jag har undersökt: 

- hur Försvarsmakten har implementerat diskrimineringslagen  

- om det finns möjligheter och hinder för personer med Aspergers syndrom att söka 

och antas till GMU 

- vilka styrkor och svårigheter Försvarsmakten kan ta hänsyn till i 

antagningsprocessen gällande personer med Aspergers syndrom 

 

Jag drar slutsatsen att regeringen infört regler i diskrimineringslagen rörande förbud mot att 

diskriminera personer med funktionsnedsättning i antagningsprocessen till GMU, detta som 

en intervention för att säkerställa att Försvarsmakten välkomnar alla kvinnor och män och 

främjar deras lika rättigheter och möjligheter. Utgångspunkten är att en funktionsnedsättning 

inte per automatik behöver utgöra ett hinder för meningsfull tjänstgöring i Försvarsmakten.  

 

Försvarsmakten har implementerat diskrimineringslagen i ett styrdokument för jämställdhet 

och jämlikhet där man poängterar allas rätt att bedömas utifrån sina personliga egenskaper 

och förutsättningar, inte utifrån en förutfattad bild av personer som tillhör en viss grupp. 

Försvarsmakten betraktar sig som en normgivare med myndighetsuppdrag att ha en 

personalsammansättning som återspeglar det svenska samhället. Jag betraktar detta dokument 

tillsammans med de verktyg som används under ansökningsprocessen, såsom rekryttest, 

antagningsordning och medicinska bedömningsgrunder som slutprestationer som 

påverkar utfallet för slutmottagarna, det vill säga effekten för Försvarsmakten och den som 

söker GMU.  

 

Jag uppfattar att det är utformningen av rekryttestet och Rekryteringsmyndighetens hantering 

av avvikande svar som blir till ett hinder i implementeringen av diskrimineringslagen. När jag 

utifrån aktionsforskning genomför rekryttestet i praktiken uppfattar jag att man utifrån testets 

hälsodel bedömer en individ med ”psykiskt funktionshinder” i så pass generella drag att 

personens egenskaper och förutsättningar aldrig framträder utan i stället faller in under en 

förutfattad bedömning av en hel grupp. Jag ser detta som en kritisk punkt där en 

funktionsnedsättning plötsligt blir till ett funktionshinder i mötet med ett alltför trubbigt test. 

Är Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten medvetna om att FM MBG och hälsodelen 

i rekryttestet inte förefaller stämma överens när det gäller bedömningen av diagnosen 

Aspergers syndrom? 
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Jag har provat att åskådliggöra ovanstående utvärdering av Försvarsmaktens implementering 

av diskrimineringslagen i två förädlade interventionsteorier, en modell (figur 2) för hur jag 

uppfattat att lagstiftaren önskat att interventionen och implementeringen ska fungera och en 

modell (figur 3) för hur jag uppfattat att det fungerar i dagsläget. 

 

 

Figur 2 
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Figur 3 

Meyer menar på att det finns odiagnostiserade personer med Aspergers syndrom i det 

amerikanska försvaret. Jag kan tänka mig att så även är fallet i Försvarsmakten. Om det 

fungerat bra på arbetsplatsen har det inte funnits någon anledning att överväga utredning och 

diagnostisering. Utan att tänka på det har säkert både kollegorna och den odiagnostiserade 

personen med Aspergers syndrom gjort anpassningar för att få arbetet att flyta på. Meyer 

beskriver att den militära kulturen i sig kan bidra till en arbetsmiljö som passar dessa anställda 

väl. Utifrån min erfarenhet i Försvarsmakten vet jag att det är en strukturerad och rutinstyrd 

arbetsplats. Det finns tydliga scheman med information om tid, plats, klädsel, utrustning med 

mera. Det innebär att en person med Aspergers syndrom inte behöver tänka så mycket på 

dessa frågor som annars kan ta mycket energi. Även Kwarnmark berättar om fördelar med 

tydliga scheman över aktiviteter. 
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Utifrån vad jag har kunnat tolka från min litteraturstudie, mina intervjuer och min nyvunna 

kunskap om diagnosen Aspergers syndrom kan jag se både för- och nackdelar med ett 

yrkesliv inom Försvarsmakten. Jag har kommit till lärdom att ingen person med denna 

diagnos är den andra lik. Det går inte att förutsätta att en person med Aspergers syndrom 

kommer passa bra eller dåligt in i Försvarsmakten. Dessa personer bör ges en möjlighet till 

individuell bedömning genom att Rekryteringsmyndigheten ber att få ta del av 

specialistutlåtanden. Jag instämmer med Meyers ställningstagande att diagnosen inte bör vara 

diskvalificerande per automatik.  

Jag ser fördelarna med att bredda rekryteringen och få in personer med Aspergers syndrom då 

jag tror att detta skulle gynna Försvarsmakten i stort. Försvarsmakten får inte bara in en 

person som är hängiven, ärlig och fokuserad på sin arbetsuppgift, utan breddar även sitt intag 

ur den svenska befolkningen, då diagnostisering av Aspergers syndrom under de senaste åren 

ökat. Samtidigt kan detta kräva att Försvarsmakten lägger ner resurser på anpassningar som 

kan underlätta för dessa personer. Är Försvarsmakten beredd att göra en sådan satsning?  

5.1 Bidrag till tidigare forskning 

Denscombe beskriver hur aktionsforskning kan bidra till utveckling och förbättringar i en 

organisation. Vedung lyfter fram hur interventionsteorin kan ge ökad klarhet i svårigheter 

kring implementeringen av en intervention men också hur utvärderarens, i detta fall min, 

tolkning kan förefalla orimlig och förkastas av berörd organisation.  

Med hjälp av en förädlad interventionsteori av dagens faktiska läge, figur 3, har jag 

identifierat att rekryttestet blir ett hinder i antagningsprocessen till GMU. Jag hoppas att detta 

kan vara ett bidrag till tidigare forskning om Aspergers syndrom i ett militärt sammanhang. 

Som jag ser det är det ett hinder som är lätt att åtgärda om ambitionen finns att fullt ut följa 

lagstiftarens intentioner. Om rekryttestets fråga kring psykiska funktionsnedsättningar vore 

mer nyanserad med möjlighet att närmare precisera funktionsnedsättningen och bifoga 

dokument som kan beskriva styrkor och svårigheter hade det bidragit till en mer rättvisande 

jämförelse mellan en sökande med Aspergers syndrom och en sökande utan diagnosen. I 

rekryttestet åker alltså sökande med Aspergers syndrom ut ur antagningsprocessen utan att ha 

kunnat visa sin person bakom diagnosen, att de är mer än sin funktionsnedsättning.  
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Sannolikt kommer det vara långt ifrån alla med Aspergers syndrom som kan motsvara kraven 

för tjänstgöring i Försvarsmakten, men med en förändring av rekryttestet så ges dessa 

personer i alla fall en möjlighet att antagningsprövas. Dagens hantering av rekryttestet främjar 

varken Försvarsmaktens ambition att uppnå en personalsammansättning som återspeglar 

samhället eller den sökandes möjlighet att bidra med sina förmågor genom tjänstgöring i 

Försvarsmakten. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Min idé till fortsatt forskning är att Försvarsmakten i framtiden skulle kunna ge personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning möjlighet att ta plats i Försvarsmakten genom att ha 

intag med fokus på dessa funktionsnedsättningar. Jag tänker mig något i likhet med 

förberedande militär utbildning, ett projekt där personer med bakgrund utanför EU under tio 

veckor får prova på Försvarsmaktens verksamhet parallellt med studier av något kärnämne på 

gymnasienivå.
82

 Det hade varit mycket intressant att forska på utfallet av ett sådant projekt.  

  

                                                 
82
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7 Bilagor 
Bilaga 1 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Lagens ändamål 

1 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

1 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). 

[…] 

Diskriminering 

4 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ I denna lag avses med 

diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att 

behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller 

skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom 

tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande 

identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller 

annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används 

är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, […] 

4 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ I denna lag avses med 

diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att 

behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller 

skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
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2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom 

tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande 

identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller 

annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används 

är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, […] 

 

/Rubriken upphör att gälla U:2015-01-01/ 

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder 

/Rubriken träder i kraft I:2015-01-01/ 

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

5 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ I denna lag avses med 

[…] 

4. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga 

som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, […] 

5 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ I denna lag avses med 

[…] 

4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga 

som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, […] 

 

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier 

Värnplikt och civilplikt 

Värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning 

inom Försvarsmakten 

15 § Diskriminering är förbjuden 

1. vid mönstring eller annan utredning om personliga förhållanden 

enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid 

inskrivning för och under fullgörande av värnplikt eller civilplikt, 

samt 
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2. vid antagningsprövning till samt under fullgörande av annan 

motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten. […]
83
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Bilaga 2 

Förord Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 

FÖRORD 

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och 

respekteras i Sverige och utomlands. 

 

Öppenhet – var öppen och ärlig 

Resultat – ta initiativ och uppnå resultat 

Ansvar – ta ansvar och var pålitlig 

 

Försvarsmaktens vision och värdegrund bygger på vårt uppdrag 

kopplat till alla människors lika värde vilket är en av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och en förutsättning 

fördemokrati. Det är även vad jämställdhet och jämlikhet i 

grunden handlar om – att vi alla har rätt att arbeta i en miljö där 

var och en av oss respekteras för vår kompetens och kunskap. Men 

det betyder mer än så – våra olikheter medverkar till 

Försvarsmaktens utveckling och gör oss till en mer effektiv, 

utvecklingsorienterad och trovärdig myndighet. 

En positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö ligger i allas 

ansvar och intresse och det förutsätter att jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiven är integrerade i vår ordinarie verksamhet. 

Därför prioriterar försvarsmaktens ledning det strategiska arbetet i 

syfte att uppnå en hög operationell effekt i all verksamhet. Att 

verka för en mer jämställd och jämlik organisation är alla chefers 

och medarbetares ansvar men i allt utvecklingsarbete har chefer ett 

särskilt ansvar eftersom de leder verksamheten. 

Försvarsmakten anser att verksamheten blir mer effektiv med en 

jämnare könsfördelning och en breddad rekrytering. Trakasserier 

och annan diskriminering förekommer sällan i miljöer med en bred 

personalsammansättning. Våra urvalstester och intervjuer utgör 

tillsammans med kravprofilerna viktiga instrument för en allsidig 

kompetensförsörjning. De blir därmed även en viktig del i att 

uppnå en mer heterogen personalsammansättning och även en del 

av Försvarsmaktens likabehandlingsarbete. 

Försvarsmaktens uppdrag är att försvara demokratin och de 

mänskliga rättigheterna – ytterst med vapen, både i vårt eget land 

men också i andra delar av världen där vår hjälp efterfrågas. Därför 

har alla vi som arbetar och verkar inom Försvarsmakten ett 

gemensamt ansvar att tydligt gestalta vad ett demokratiskt 
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samhälle står för. Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet är viktiga 

områden i vårt arbete med att försvara demokratiska värderingar 

och mänskliga rättigheter, såväl nationellt och internationellt. 

Vi har alla rätt till värdighet och respekt i arbetslivet. 

Sverker Göranson
84

 

Inledning till Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och 

jämlikhet 

INLEDNING   

Allt arbete för jämställdhet och jämlikhet tar sin utgångspunkt i 

grundtesen om alla människors lika värde och rättigheter som är en 

av de grundläggande mänskliga rättigheterna och en förutsättning 

för demokrati. Att missgynna personer på grund av deras kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder strider mot principen om jämställdhet och jämlikhet samt 

diskrimineringslagen. En arbetsmiljö fri från diskriminering höjer 

kvaliteten på arbetet och skapar förtroende i samhället för våra 

uppgifter, såväl på det ekonomiska, sociala som politiska området.   

Ett aktivt främjande arbete är en viktig förutsättning för att 

attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens inom 

Försvarsmakten. En övergripande målsättning inom svensk 

diskrimineringslag är att varje individ som söker eller innehar en 

anställning ska ha rätt att bedömas utifrån sina personliga 

egenskaper och förutsättningar och inte utifrån stereotypa 

uppfattningar om egenskaper som tillskrivs personer som tillhör en 

viss grupp. I vår roll som normgivare är det viktigt att vår 

personalsammansättning speglar det svenska samhället, det är även 

en del av vårt myndighetsuppdrag. 

Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet styr 

samt beskriver inriktning och fokusområden för förband, skolor 

och centra i utformandet av lokala åtgärdsplaner. Styrdokumentet 

bidrar till att vi kan överblicka åtgärderna genom att systematiskt 

arbeta med att leda, stödja och följa upp vårt främjande arbete. 

Dokument innehåller mål på tre års sikt, under denna period skall 

ledningen skapa förutsättningar så att vi kan genomföra åtgärder 

inom all verksamhet såväl på central och lokal nivå, de är så vi når 

de uppställda målen.   

Försvarsmaktens jämställdhets- och jämlikhetsarbete måste 

bedrivas både planmässigt och målinriktat och pågå fortlöpande 

för att bli framgångsrikt. En positiv nationell utveckling förstärker 

vår roll som företrädare för jämställdhet och jämlikhet i våra 
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internationella uppdrag i enlighet med regeringens handlingsplan 

för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om 

kvinnor, fred och säkerhet.   

Det finns operativt stöd för det lokala arbetet på förband, skolor 

och centra från Försvarsmaktens HR Centrum och MHS Karlberg.   

Styrdokumentet för jämställdhet och jämlikhet gäller samtliga 

personalgrupper enligt PersI.   

I styrdokumentet benämns förband, skolor och centra som 

organisationsenhet. Chef för organisationsenhet benämns 

förbandschef
85

 

Rekrytering i Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och 

jämlikhet 

Rekrytering  

Försvarsmaktens målsättning är att vara och uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare och för det krävs att vi synliggör vårt 

uppdrag utifrån de demokratiska principerna där jämställdhet och 

jämlikhet är viktiga komponenter.   

Vi värdesätter kompetens och förmågor oavsett exempelvis kön, 

etnicitet eller religiös bakgrund. Försvarsmakten förmedlar detta 

budskap i syfte att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal 

med rätt kompetens. Därför är det viktigt att Försvarsmakten 

säkerställer att de externt anlitade konsulterna inom 

kommunikationsområdet har relevant genuskompetens. Våra 

urvalstester och intervjuer utgör tillsammans med kravprofilerna 

viktiga instrument för en allsidig kompetensförsörjning och en 

heterogen personalsammansättning.
86

 

  

                                                 
85

 Försvarsmakten. Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet, sid 4 
86

 Ibid, sid 6 



Försvarshögskolan  Självständigt arbete 

Flaggkadett Julia Hultberg  2014-08-09 

OP 11-14 

 

Sida 48 av 51 

 

Bilaga 3 

Hälsodel i rekryttestet 

HÄLSA 
Markera om du har någon/några av följande sjukdomar, 

funktionshinder eller skador. 

  

 

Glutenintolerans 

Markera här bara om du måste äta glutenfri kost. 

 

 

Diabetes 

Det finns olika typer av diabetessjukdom. Du ska markera 

här oavsett om din diabetes kräver insulin eller inte. 

 

 

Högt blodtryck 

Markera här om du har högt blodtryck som kräver 

medicinska kontroller. 

 

 

Kronisk tarmsjukdom 

Markera här om du har Ulcerös colit, Morbus Crohn eller 

någon annan kronisk tarmsjukdom som påverkar ditt dagliga 

liv. 

 

 

Reumatisk eller annan inflammatorisk ledsjukdom 

Markera här om du har en konstaterad reumatisk ledsjukdom 

eller annan inflammatorisk ledsjukdom. 

 

 

Multipel skleros (MS) 

 

 

Epilepsi 

Markera här om du haft epileptiska anfall och fått diagnosen epilepsi 

ellertagit medicin för epilepsi under de senaste två 

(2) åren. 

 

 

Annan neurologisk sjukdom 

Markera här om du har någon annan sjukdom i nervsystemet 

som medför till exempel förlamningar eller att din muskulatur 

inte är normalt utvecklad. 

 

 

Infektionsjukdom 

Markera här om du har någon allvarlig infektionssjukdom, till exempel  

hiv,tbc eller smittsam hepatit. 

 

 

Blödarsjuka 

Markera här om du har en konstaterad rubbning i blodets 

förmåga att levra sig. 
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Hjärtsjukdom 

Markera här om du har eller har haft någon hjärtsjukdom 

som kräver att du kontrolleras regelbundet av läkare. 

 

 

Njursjukdom 

Markera här om du har en njursjukdom som kräver 

medicinska kontroller. 

 

 

Pneumothorax 

Pneumothorax innebär att luft trängt in i lungsäcken och att 

lungan fallit samman helt eller delvis. Markera här om detta 

skett utan att någon skada på bröstkorgen varit orsaken. 

 

 

Allvarlig allergi  

Markera här om du har allvarlig allergi som medför andningssvårigheter, 

medvetslöshet eller att du måste behandlas med adrenalininjektioner  

(Epipen eller liknande) eller kortisontabletter (till exempel Betapred). 

 

 

Eksem eller psoriasis 

Markera här om du har så stora besvär på händer, fötter eller 

hals eller i ansikte eller hårbotten att de kräver daglig 

behandling. 

 

 

Ögonsjukdom  

Markera här om du har en konstaterad ögonsjukdom (inte 

nedsatt syn) som kräver regelbundna läkarkontroller. 

 

 

Blindhet, allvarligt nedsatt syn 

Markera här om du är blind på ett öga eller båda ögonen. 

Markera även här om du har en konstaterad synnedsättning 

som inte kan rättas till med glasögon eller linser. 

 

 

Öronsjukdom  

Markera här om du har en konstaterad öronsjukdom (inte 

nedsatt hörsel) som du har sökt vård för eller som kräver regelbundna 

läkarkontroller, exempelvis tinnitus. 

 

 

Hörselnedsättning 

Markera om du har en konstaterad och bestående 

hörselnedsättning som innebär att du är tvungen att  

använda hörselhjälpmedel i det vardagliga livet. 

 

 

Psykiskt funktionshinder  

Här menar vi till exempel diagnostiserad adhd, damp, 

autism, Aspergers eller Touretts syndrom. Hit räknas även 

till exempel nedsatt intellektuell förmåga eller 

utvecklingsstörning. 
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Andra psykiska besvär  

Markera här om du har till exempel depression, ångest, 

psykos eller ätstörning som inneburit att du det senaste året 

varit i kontakt med läkare, psykolog eller kurator och/eller behandlats med 

läkemedel. 

 

 

Annan allvarlig sjukdom, missbildning, skada eller besvär efter tidigare skada 

Markera här om du har en annan allvarlig sjukdom, 

missbildning, skada eller påtagliga besvär efter tidigare skada, 

till exempel efter en fraktur i någon skelettdel. 

 

 

Jag har ingen av ovanstående sjukdomar, funktionshinder eller skador
87
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Bilaga 4 

Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder 

Förord 

Militär verksamhet ställer särskilda krav på hälsotillståndet. Detta 

innebär att all personal skall genomgå militärmedicinsk 

undersökning och bedömning inför utbildning till och fullgörande 

av olika typer av militär tjänstgöring. Syftet är att den enskilde inte 

skall verka i ett sammanhang som för denne eller annan personal 

innebär ökad risk för ohälsa eller skada samt att vederbörande skall 

ha medicinska förutsättningar att fullgöra avsedd befattning. Som 

besluts- och bedömningsgrund för dessa bedömningar ligger 

Försvarsmaktens (FM) medicinska bedömningsgrunder (FM 

MBG). 

För fastställande av tjänstbarhet ur militärmedicins synpunkt skall 

FM MBG användas vid bedömning av sökande till grundläggande 

militär utbildning (GMU/motsvarande. […] FM MBG är 

beslutsgrund endast vid de diagnoser där endast en graderingssiffra 

anges och i andra fall bedömningsgrund vid gradering av 

medicinska diagnoser, som kan påverka den militära tjänstbarheten. 

Avsteg ifrån angivna graderingar skall motiveras och dokumenteras 

i FM eller Rekryteringsmyndigheten [sic] (TRM) respektive 

datoriserade journalhanteringssystem. Ur journalen skall status och 

bedömning gjord av läkare och i förekommande fall 

psykolog/beteendevetare framgå. För att förbättra det medicinska 

bedömningsunderlaget skall i vissa fall specialistutlåtanden 

inhämtas om uttagning är aktuell […].
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