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ABSTRACT: 

The aim of this study was to investigate the Norwegian Special Forces’ [FSK] experiences about 

how women in the All-female SR platoon [Jegertroppen] are seen as a contribution to special oper-

ations. The research questions were (1) what qualities and characteristics does FSK seek from can-

didates of the all-female SR platoon in the light of Spulaks’s theory?, (2) What are FSK’s experience 

with the performance of woman in the all-female SR platoon in relation to Spulak’s theory?, (3) 

How does FSK experience the performance of the all-female SR platoon compared to the male spe-

cial forces group? 

 

The data were collected using a qualitative approach, through interviews and was analyzed with a 

qualitative content of six analysis questions. A semi-structured interview guide containing three 

major themes was drawn up of (1) requested, (2) showed and (3) comparative to the male special 

forces group. The participants in this study were five respondents, from or related to FSK.  

 

The result revealed that FSK believes that women from the all-female SR platoon can contribute to 

special operations, regarding special reconnaissance, including the reporting of information. The 

conclusion of this study is that woman have attributes that can be valuable to special forces. 
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1. Inledning 

Den norska regeringen och försvarssektorn identifierade under insatser i Afghanistan och Irak 

viktiga strategiska utmaningar som visade hur betydelsefull människan som resurs var för mi-

litära operationer.1 En ny grund för kompetenspolitik inom försvarssektorn utformades därefter 

med fokus på försvarets mångfald för att bli konkurrenskraftig och flexibel i tillvägagångssätt 

för lösande av uppgifter. Norska regeringen och försvarssektorn påvisade att mångfald i norska 

försvaret skulle utveckla den djupkompetens och specialisering hos organisationens individer 

som efterfrågats av försvaret. Kritik lyftes från norska politiker rörande varför nya metoder inte 

implementerats i försvaret för att rekrytera fler kvinnor då traditionell integrering inte varit 

tillräckligt.2 Forsvarets specialkommando [FSK] startade således projektet Jegertroppen år 

2014 som är en specialutbildning för värnpliktiga kvinnor att bli jägarsoldater. Syftet med Je-

gertroppen är att kunna använda kvinnor för specialoperationer i internationella operationsmil-

jöer där män inte kan vistas på grund av kulturella skillnader i könssegregerade samhällen.3  

 

FSK etablerades år 1982 som ett resultat av norska regeringens beslut om att antiterrorkapacitet 

skulle finnas i det norska försvaret.4 FSK är en specialoperationsavdelning som löser nationella 

och internationella uppdrag, krishanteringar och är ansvariga för utbildningar av Jegertroppen, 

Fallskärmsjägartroppen och Specialjägare. Beslutet om införandet av Jegertroppen togs emot 

blandat inom FSK, huruvida FSK var rätt plats att genomföra projektet på och hur specialkom-

mandots förmåga skulle påverkas. Samtidigt fanns en lojalitet till uppdraget och FSK utformade 

en utbildningsplan med inspiration från fallskärmsjägarutbildningen.5 Utöver den politiska vil-

jan ville FSK också skapa en separat kapacitet med kvinnor vars egenskaper är av värde för 

specialoperationer i urbana miljöer som ökar den operativa effekten.6 

 

                                                 
1 Forsvarsdepartementet. Kompetanse for en ny tid. Forsvarsdepartementet, 2014, (Hämtad 2019-02-26). 
2 Nina Rones & Frank Brundtland Steder. Herregud, skal troppen ha bare jenter? Rapport för Forsvarets forsk-

ningsinstitutt: 122. Oslo: Forsvarets forskningsinstitut, 2017, 108. 
3 Forsvaret. Jegertroppen i Forsvarets specialkommando. Forsvaret, 2019, (Hämtad 2019-02-26). 
4 Forsvaret. Forsvarets specialkommando. Forsvaret, 2019, (Hämtad 2019-04-04). 
5 Respondent 2; Troppchef i Jegertroppen. Intervju 2019-04-04. 
6 Forsvaret. Jegertroppen i Forsvarets specialkommando, (Hämtad 2019-03-13). 
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1.1. Problemformulering   

I moderna konflikter används specialstyrkor i allt större utsträckning vilket ökar dess strategiska 

betydelse.7 Moderna konflikter karakteriseras huvudsakligen av gråzonsproblematik vilket stäl-

ler högre krav på hur specialkommandon ska operera för att inte provocera fram militära hand-

lingar. Specialrekognosering har därmed fått större betydelse för specialkommandon så strate-

giska och operationella målsättningar fortfarande kan uppnås8, att information inhämtas utan 

att bli upptäckt. Från insatser i Afghanistan och Irak har specialkommandon själva identifierat 

ett operativt behov av kvinnor i specialstyrkor som kan inhämta information. 9 Kvinnor som har 

förståelse, kompetenser samt färdigheter inom ramen för specialstyrkors kapacitet och kan 

stötta specialstyrkor vid internationella insatser. Även om kvinnor har identifierats som ett ope-

rativt behov finns det lite erfarenheter och kunskap inom området. Avsaknaden av kunskap om 

kvinnor i specialstyrkor väcker frågor och diskussioner avseende hur lämpliga kvinnor är för 

specialoperationer. Då fakta och kunskap är begränsad inom området är det mycket hypotetiska 

påståenden som förs rörande för- och nackdelar som saknar vetenskaplig grund.10 Kunskap om 

hur kvinnor kan bidrar till specialoperationer skulle öka förståelse för hur kvinnor kan användas 

och bidra till specialoperationer i moderna konflikter.  

1.2. Tidigare forskning  

Hur kvinnor presterar och påverkar specialoperationer är inte tillräckligt studerat för att kunna 

påvisa några distinkta slutsatser.11 Forskning om hur kvinnor påverkar den operativa effekten 

är begränsad samt varierar i fynd, forskare anser att fler studier behövs då forskningsläget är 

delat.  

 

Kvinnor har efterfrågats som ett resursbehov avseende underrättelseinhämtning och etablering 

av kontakt med civilbefolkning efter insatser i länder som Afghanistan och Irak.12 Kvinnor i 

militära enheter har en avgörande roll för att uppnå högre strategiska mål menar Egnell.13 I 

fredsbevarande operationer rapporterar FN att militära kvinnor genererar en positiv effekt hos 

                                                 
7 Robert Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF. Rapport för Joint Spe-

cial Operations University: 07-7. Florida: Joint Special Operations University, 2007, 3. 
8 Fredrik Sunde & Marius Kristiansen. Defying Stereotypes: The Untapped Potential of Integrating Female Re-

connaissance Operators Into Small State NATO SOF. Small wars Journal, 2018, (Hämtad 2019-04-10). 
9 Forsvarsdepartementet. Kompetanse for en ny tid, (Hämtad 2019-02-26). 
10 Dyan Mazurana. Do women matter in peacekeeping?: women in police, military and civilian peacekeeping. 

Canadian Woman Studies. Vol. 22, nr. 2, 2002: 64-71, 11. 
11 Mazurana. Do women matter in peacekeeping?: women in police, military and civilian peacekeeping, 11.   
12 Robert Egnell. Gender Perspectives and Fighting. Woman in battle. Vol. 43, nr. 2, 2013: 33-41, 39. 
13 Egnell. Gender Perspectives and Fighting, 35.  
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civilbefolkningen som kan vara helt avgörande för operationens framgång.14 Närvaron av mi-

litära kvinnor uppfattas som mindre hotfull, vilket tenderar i att civilbefolkningen känner sig 

mer bekväma att samarbeta.15 Kvinnor rapporteras inneha egenskaper som bättre förståelse för 

rådande lokala utmaningar samt kulturella skillnader.16 Samtidigt är det ingen garanti att relat-

ionen med civilbefolkningen automatiskt blir bättre för att militär personal med kvinnor finns 

på plats. Frånvarande av kvinnor i militära enheter har dock visat utmaningar vid upprättande 

av kontakt och samarbete med civilbefolkningen.17 

 

Likväl som militära kvinnor i stridande enheter kan vara en tillgång finns det empiri som indi-

kerar det motsatta. Fysiologiska skillnader finns vilket gör att tyngre tjänster blir mer utma-

nande för kvinnor då män generellt erhåller mer muskelmassa.18 Kvinnor i stridande enheter 

kräver ofta mer medicinsk hjälp och får fler skador i jämförelse med män i liknande tjänst eller 

kvinnor på icke stridande befattningar. Generellt är skador vanligare hos kvinnor vilket även är 

utfallet hos elitidrottare som utsätts för hög fysisk belastning.19  

Hilde K. Tienes studie fann däremot att kvinnor klarar krävande fältövningar med 

fysiska och psykiska utmaningar minst lika bra som män om inte bättre.20 Män tenderar att avta 

mer i muskelmassa under längre och tyngre fältövningar, då kvinnor oftast har högre fettprocent 

på kroppen. Individer med högre fettprocent tenderar att klara tyngre fältförhållanden under 

längre tid bättre då det tar längre tid för kroppen att inleda nedbrytning av muskler för att till-

godogöra energi. Tiene fann också att det tar längre tid för män att återhämta sin styrka i benen 

efter krävande fältövning.21 Diskussionen om fysiska kapaciteter rörande styrka och kondition 

bör därför riktas riktas om till individer snarare än könsskillnader.22  

 

 

                                                 
14 Egnell. Gender Perspectives and Fighting, 40.  
15 Mazurana. Do women matter in peacekeeping?: women in police, military and civilian peacekeeping, 1-2.  
16 Robert Egnell. Gender Perspectives and Military Effectiveness: Implementing UNSCR 1325 and the National 

Action Plan on Women, Peace, and Security. Prim. Vol. 6, nr. 1, 2016: 73-89, 77. 
17 Mazurana. Do women matter in peacekeeping?: women in police, military and civilian peacekeeping, 10.  
18 Ricardo Tarrasch, Orit Lurie, Ran Yanovich & Dan Moran. Psychological aspects of the integration of women 

into combat roles. Personality and Individual Differences. Vol. 50, nr. 2, 2011: 305-309, 306; Brittany L. Wal-

ter. Women in Special Operatins Forces: A Battle for Effectiviness Amidst the Pursuit of Effectiveness. Hei-

nOnline. Vol. 52, nr. 1, 2017, 183. 
19 Tarrasch, et al. Psychological aspects of the integration of women into combat roled, 306-307. 
20 Forsvarets forskningsinstitutt. Forsvarets forskningsinstitutt, 2018, (Hämtad 2019-03-12).  
21 Forsvarets forskningsinstitutt. Forsvarets forskningsinstitutt, (Hämtad 2019-03-12). 
22 Walter. Women in Special Operatins Forces: A Battle for Effectiviness Amidst the Pursuit of Effectiveness, 

183. 
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Utöver motsättningar rörande fysiologiska skillnaderna mellan kvinnor och män finns det stu-

dier som belyser den psykologiska differensen. I Sverige tenderar kvinnor att prestera bättre på 

begåvnings- och psykologtester medan män presterar signifikant bättre på muskelstyrka.23 

Emellertid visar en studie på israeliska soldater att kvinnor i stridande och icke stridande en-

heter (t.ex. logistik och sjukvård) har högre stressnivåer än män vid genomförande av samma 

uppgift.24 Samtidigt uppvisar kvinnor en benägenhet att vara mer lojala och engagerade till 

uppgifter, men upplever också uppgifterna som mer utmanande.25 Av de kvinnor och män som 

söker sig till stridande enheter visar psykologiska mätningar likande mentala egenskaper, det 

vill säga är det en viss personlighetstyp som söker sig till den kategorien av befattning.26 En 

undersökning av Israels försvarsmakt mellan år 2002 och 2005 fann att kvinnor ofta överträf-

fade sina manliga kollegor i disciplin, motivation, bibehållandet av uppmärksamhet, färdigheter 

i skytte, hantera uppgifter och organisation, kunskap och professionalism vid vapenanvänd-

ning.27 Utöver de fysiologiska och psykologiska meningsskiljaktigheterna som finns sinsemel-

lan forskare diskuteras även kvinnors inverkan på gruppsammanhållning och gruppers prestat-

ion.  

 

Oro finns att kvinnor som inkluderas i stridande enheter, exempelvis specialstyrkor, där sam-

manhållning är en grundförutsättning påverkar denne varpå prestationen nedgår.28 Negativa 

tankar och tron om minskad effektivitet kan skada enhetens professionalism, dess effektivitet 

och prestation.29 Kvinnor i stridande enheter utmanar den existerande manskulturen och prin-

ciper som enheter länge levt efter vilket kan generera en negativ effekt på gruppsammanhåll-

ningen.30 I USA rapporteras det i större utsträckning konflikter, drama och smutskastning 

bakom ryggar i grupper med eller bara kvinnor.31 Samtidigt i Norge där projektet Jegertroppen 

undersöktes av Rones och Steder rapporterades förvånansvärt lite konflikter i grupper om bara 

kvinnor där gruppsammanhållningen var signifikant hög.32 Länge har kvinnor i icke stridande 

                                                 
23 Raina Medelius. Försvaret ser över sina krav på muskler. Sveriges radio, 2019, (Hämtad 2019-03-13). 
24 Tarrasch, et al. Psychological aspects of the integration of women into combat roled, 308.  
25 Ibid, 309. 
26 Ibid, 308. 
27 Paul Cawkill, Alison Rogers, Sarah Knight & Laura Spear. Women in Ground Close Combat Roles: The Expe-

riences of Other Nations and a Review of the Academic Literature. Defence Science and Technology Laboratory. 

2009, 92, (Hämtad 2019-04-20). 
28 Nina Rones & Frank Brundtland Steder. The Queen Bees and Women´s Team – A contextual examination of 

enmity and friendship between military women. Women, Gender & Research NO. Vol. 2, nr. 3, 2018: 32-49, 34. 
29 Tarrasch, et al. Psychological aspects of the integration of women into combat roled, 307. 
30 Egnell. Gender Perspectives and Fighting, 34.  
31 Rones & Steder. The Queen Bees and Women´s Team – A contextual examination of enmity and friendship 

between military women, 34. 
32 Ibid, 33. 
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enheter funnits där belägg eller rapporter inte återfinns som påvisar att kvinnor har en negativ 

effekt på gruppsammanhållning.33 Inom militära enheter visar ny forskning om lagsammanhåll-

ning att förmågor som prestation och professionalism följt av en framgångsrik prestation väger 

tyngre än könshomogenitet i grupper.34 Individers kompetens och förmåga att bidra till uppgift 

har större betydelse för sammanhållning än könstillhörighet. Är individen kompetent och bra 

tränad för sin uppgift kommer inte effektivitet eller gruppsammanhållning påverkas negativt.35 

Mot det påståendet finns belägg för hur homogena grupper är bättre för gruppsammanhållning 

då identifiering och den sociala förståelsen blir enklare.36  

 

I specialoperationer där okonventionella uppgifter hör till (t.ex. kroppsvisitering, husransakning 

och förhör) finns ett efterfrågat operativt behov av kvinnor när könsskillnad blir av betydelse. 

Kvinnor har potential att öka inhämtning av information då dem får tillgång till civilbefolknings 

kvinnor och barn i könssegregerade samhällen.37 Kvinnor har unika potentialer som kan använ-

das för att öka underrättelseinhämtningen och bidra till framgångsrika specialoperationer.38 Då 

kvinnor avviker från den stereotypa bilden av vilka som genomför specialoperationer, har där-

för kvinnor en lägre signatur vilket minskar risken för upptäckt i operationsområdet.39  

 

Även om forskning påvisar hur kvinnor kan bidra till internationella operationer ska special-

styrkor genomföra andra uppgifter utöver. Därav är argumentet om bidrag till internationella 

operationer inte tillräckligt starkt för att argumentera för kvinnors lämplighet i specialstyrkor. 

Specialstyrkor ska genomföra uppgifter inom ramen för strid, specialrekognosering, okonvent-

ionell krigföring, gisslan och fritagning etc.40 Specialstyrkor ska kunna verka i varierade oper-

ationsmiljöer som gråzonsproblematik och krig, vilket kräver unika kvalitéer och egenskaper.41  

                                                 
33 Egnell. Gender Perspectives and Military Effectiveness: Implementing UNSCR 1325 and the National Action 

Plan on Women, Peace, and Security, 79. 
34 Rones & Steder. The Queen Bees and Women´s Team – A contextual examination of enmity and friendship 

between military women, 35-36. 
35 Egnell. Gender Perspectives and Military Effectiveness: Implementing UNSCR 1325 and the National Action 

Plan on Women, Peace, and Security, 79.  
36 Rones & Steder. The Queen Bees and Women´s Team – A contextual examination of enmity and friendship 

between military women, 35. 
37 Egnell. Gender Perspectives and Fighting, 40. 
38 Ryan Gasca, Ryan Voneida & Ken Goedecke. Unique Capabilities of Women in Special Operations Forces. 

Special Operations Journal. Vol. 1, nr. 2, 2015: 105-111, 105-106. 
39 Sunde & Kristiansen. Defying Stereotypes: The Untapped Potential of Integrating Female Reconnaissance Op-

erators Into Small State NATO SOF, (Hämtad 2019-04-10). 
40 Chad Pillai. The Dark Arts: Applications of Special Operations in Joint Strategic and Operational Plans. Small 

wars Journal, 2018, (Hämtad 2019-04-30). 
41 Pillai. The Dark Arts: Applications of Special Operations in Joint Strategic and Operational Plans, (Hämtad 

2019-04-30).  
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Vilka kvalitéer och egenskaper som individer i specialstyrkor bör inneha för att uppnå fram-

gångsrika specialoperationer har försökts identifieras av forskare som McRaven, Searle och 

Spulak. Generella egenskaperna som forskarna är överens om är fysisk uthållighet, kognitiv 

stresshanterings, språk och kulturförståelse som bidrar till framgångsrika specialoperationer.42 

Forskarna är överens om att fysisk kapacitet inte är den viktigaste egenskapen att inneha, utan 

kognitiv kapacitet avseende mentala och psykologiska egenskaper har större betydelse.43  

 

McRavens teori The Theory of Special operations förklarar framgångsfaktorer i specialoperat-

ioner, hur en numerärt mindre anfallande styrka kan besegra en numerärt större motståndare 

genom att uppnå relativ överlägsenhet.44 McRaven menar att specialoperationers framgång be-

ror på om tillståndet relativ överlägsenhet uppnås för den numerärt mindre anfallande styrkan. 

Spulak utvecklar McRavens teori genom att också beskriva vad specialstyrkor strategiskt bidrar 

med som konventionella styrkor inte kan.  

 

Spulaks teori A Theory of Special Operation: the Origin, Qualities, and Use of SOF beskriver 

istället att specialoperationers framgång beror på om de risker som uppstår på grund av frikt-

ioner övervinns. Specialoperationer är komplexa och innefattar flera risker, därför kan endast 

specialstyrkor genomföra dem. Eftersom specialstyrkor består utav speciellt utvalda individer 

som är särskilt tränade mot uppgifter inom den kategorin.45 Risker som uppstår är för omfat-

tande att hantera för konventionella styrkor, då specifika egenskaper och kompetenser är nöd-

vändiga vilket endast specialstyrkor innehar. Risker är en del av specialoperationer och därför 

behövs specialstyrkor med kvalitéer som kompetenta soldater, kreativitet och flexibilitet. Dessa 

tre kvalitéer garanterar inte en specialoperations framgång, kombinationen av dessa däremot 

minskar sannolikheten för riskers uppkomst då friktionskällorna minskar.46  

Searles teori likt Spulaks förklara skillnader mellan specialstyrkor och konventionella 

styrkor, men fokuserar inte på de idealiserade uppfattningarna om vad som krävs för fram-

gångsrika specialoperationer som i Spulaks teori.47  

                                                 
42 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 10-11. 
43 Ibid, 14. 
44 William McRaven. The Theory of Special operations. Monterey: Naval Postgraduate School, 1993, 5. 
45 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 23. 
46 Ibid, 19.  
47 Tom Searle. Outside the Box: A New General Theory of Special Operations. Rapport för Joint Special Opera-

tions: 17-4. Florida: McDill Airforce Base, 2017, viii. 
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1.2.1. Forskningslucka  

Indikatorer visar på både för- och nackdelar beträffande kvinnor i militär kontext och special-

förband. Forskning tenderar att fokusera på hur kvinnor påverkar strukturella och principiella 

kulturer inom militära enheter. Hur internationella insatser påverkas samt de fysiologiska och 

psykologiska skillnaderna mellan kvinnor och män. Forskning berör huvudsakligen kvinnor 

som integreras i manliga specialstyrkor och i mindre utsträckning specialstyrkor om bara kvin-

nor. Vad som inte står i fokus i tidigare forskningen är vilka erfarenheter militära organisationer 

har som faktiskt inrättat särskilda kvinnliga specialförband. Hur specialkommandon själva upp-

lever vad det är som just kvinnorna kan och inte kan bidra med i relation till specialoperationers 

effektivitet och genomföranden.48 Forskare är överens om vilka generella kvalitéer och egen-

skaper som behövs inom specialstyrkor för framgångsrika specialoperationer. Emellertid sak-

nas det forskning som undersöker hur specialkommandon upplever om kvinnor i specialstyrkor 

innehar samma traditionella kvalitéer och egenskaper, eller om andra kvalitéer eftersöks som 

kan bidra till specialoperationer.49 Därför ämnar föreliggande arbete att undersöka ett special-

kommandos egna erfarenheter och upplevelser om hur kvinnor ska kunna bidra till specialop-

erationer. Om kvinnor innehar samma traditionella kvalitéer och egenskaper som tidigare forsk-

ning påvisat som nödvändiga eller om kvinnor upplevs inneha något annat som är av värde för 

specialoperationer. 

1.3. Syfte och frågeställning  

Kunskap om specialkommandons upplevelser rörande kvinnors i specialstyrkor är begränsad. 

Därmed är arbetets syfte att undersöka FSK erfarenheter om hur kvinnor i Jegertroppen upplevs 

ska kunna bidra till specialoperationer. Spulaks teori som beskriver vilka inneboende kvalitéer 

och egenskaper soldater i specialstyrkor bör inneha för framgångsrika specialoperationer. En 

teori som i tidigare forskningen applicerats på vad som kan betraktats som mer traditionella 

specialstyrkor, som i allmänhet består av enbart eller till största del av män. Spulaks teori an-

vänds som jämförelsepunkt för att undersöka mer specifikt vilka idéer och erfarenheter som 

FSK har av vilka kvalitéer och egenskaper som just kvinnor innehar. På nästa sida formuleras 

arbetets frågeställningar.  

 

                                                 
48 Gasca, Voneida & Goedecke. Unique Capabilities of Women in Special Operations Forces, 106. 
49 Ibid, 106-108. 
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Arbetets följande tre frågeställningar som ämnas besvara är:  

1. Vilka kvalitéer och egenskaper söker FSK till Jegertroppen i relation till Spulaks teori? 

 

2. Hur upplever FSK att kvinnor i Jegertroppen presterar under utbildningen i relation till 

Spulaks teori? 

 

3. Hur upplever FSK kvinnor i Jegertroppens prestation i jämförelse med manliga special-

styrkor? 

 

1.4. Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till Norge som är ett av de ledande länder inom forskning om kvin-

nor i specialstyrkor. Liknande projekt som Jegertroppen har genomförts i andra länder som 

Sydkorea, Kina, Ryssland, USA och Storbritannien men de projekten har högre hemlig klassi-

ficering.50 Tillgänglig empiri och underlag från andra länder som berör liknande projekt är så-

ledes begränsad. Jegertroppen är inte kvalificerat som ett specialförband utan består av värn-

pliktiga jägarsoldater som utbildas för uppgifter inom ramen för specialoperationer (specialre-

kognosering, antiterroroperationer, strid och underrättelseinhämtning etc.).51 Arbetet avgränsar 

ändå till Jegertroppen eftersom kvinnorna utbildas mot uppgifter som inrymmer kategorin spe-

cialoperationer. Vidare avgränsas fallet till att inhämta beskrivningar av erfarenheter och upp-

levelser från samtliga årskullar av Jegertroppen. Inkludering av erfarenheter från fem årskul-

larna möjliggör att tillräckligt mycket information inhämtas för att uppnå djupa analyser inom 

ämnet.   

  

                                                 
50 Rones & Steder. Herregud, skal troppen ha bare jenter, 10.  
51 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 15. 
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2. Teori 

Spulaks teori beskriver vilka grundläggande kvalitéer och egenskaper specialstyrkor borde in-

neha för att uppnå framgångsrika specialoperationer. Teorin förklarar varför specialoperationer 

endast kan genomföras av specialstyrkor och hur dessa skiljer sig från konventionella styrkor. 

Vanligen innefattar specialoperationer politiska eller militärstrategiska mål som vid genomfö-

randen medför stora risker för specialstyrkor. Risker uppstår och ökar i specialoperationer uti-

från tre friktioner: (1) människans begränsningar, (2) oförmågan att hantera oviseten samt brist 

på information och (3) förändring av stridens karaktär.52 Friktioner är de effekter som uppstår 

när oförutsägbara faktorer som inte planerats för uppkommer. Friktioner är en naturlig del av 

krig och kan aldrig helt kontrolleras eller elimineras då människans reaktionsmönster är oför-

utsägbara. Enligt Spulak innehar specialstyrkor kvalitéer och egenskaper som är direkt adres-

serade för att förhindra eller hantera de tre friktionskällorna som orsakar riskers uppkomst och 

existens. Således har specialstyrkor en operationell kapacitet som ökar enhetens förmåga att 

hantera och övervinna risker som konventionella styrkor inte besitter. Tre kvalitéerna skapar 

operationell kapacitet som minskar friktionskällorna och förekomsten av riskerna i specialop-

erationer, kvalitéerna är (a) elitsoldat, (b) kreativitet och (c) flexibilitet.  

2.1. Elitsoldat  

Innebär en högpresterande individ som specifikts valts för att genomföra uppgifter av högt stra-

tegiskt värde.53 En elitsoldat är speciellt tränad och utrustad för att nedkämpa en motståndare 

alternativ skapa rädsla att den kommer bli. En elitsoldat innehar kognitiva egenskaper som möj-

liggör att denne trots under stress och press i olika stridssituationer fortsätter genomföra speci-

aloperationen. Kognitiva egenskaper för en elitsoldat är integritet, mod, kompetens och kreati-

vitet. Egenskapen integritet innebär att elitsoldaten är tillförlitlig, kan hantera och undanhålla 

hemlig information från obehöriga. Mod innebär att elitsoldaten trots olika påfrestningar upp-

rätthåller sitt moraliska och psykologiska kurage. Att kompetens omfattande taktik och teknisk 

kunskap relevant för dennes uppgift är av högsta nivå. Att kunna hantera komplexa situationer 

utifrån kreativa tillvägagångssätt och därefter fortsätta genomföra specialoperationen är också 

viktigt.  

                                                 
52 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 39. 
53 Ibid, 14. 
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Friktionskällan avseende fysiska och kognitiva begränsning hos människor minskar i 

specialoperationer då individer som innehar dessa fyra egenskaperna genomgår noggrann se-

lektering. Specialstyrkor har således bra förmågor att hantera påfrestningar som stress, press 

och reagerar snabbt i stridssituationer.54  

2.2. Kreativitet 

Kreativitet är en grundförutsättning för framgångar i okonventionella uppgifter. 55 Kreativitet 

innebär förmågan att omedelbart ändra stridssätt om händelseutvecklingen i specialoperationer 

kräver det. För framgångsrika specialoperationer behöver hot som existerar balanseras med 

vilka risker specialstyrkor utsätter sig för. Specialstyrkor ska från en position kunna påverka 

eller nedkämpa motståndaren och samtidigt undvika ta för stora risker. Detta kräver att speci-

alstyrkor är kreativa i genomföranden av operationer samt är oförutsägbar för motståndaren.  

Således kan specialstyrkor utifrån kvalitén kreativitet övervinna risker som uppstår 

från friktionen av förändring i stridens karaktär. Eftersom specialstyrkor har förmåga att direkt 

anpassa sitt stridssätt kan balansen mellan att hantera hoten och utsätta enheten för risk upprätt-

hållas.56 

2.3. Flexibilitet  

Kvalitén flexibilitet innebär att specialstyrkor innehar flera olika typer av kapaciteter (t.ex. 

språk och kulturkunskaper) vilket resulterar i att enheten kan användas i olika specialoperat-

ioner.57 Flexibilitet har ett högt strategiskt värde då specialoperationers händelseförlopp snabbt 

kan utvecklas och vara oförutsägbara, vilket kräver att enheten är flexibel och kan anpassa sig 

därefter. Således är specialstyrkor en modulär enheter som kan användas i olika situationer och 

till flera uppgifter. Exempelvis till underrättelseinhämtning, spaning, strid, förhör och kropps-

visitation. Specialoperationer kan innefatta lite information och snabbt ändra karaktär, därmed 

behövs individer som är flexibla och kan hantera ovisshet och brist på information. 

Individer som är kreativa har förutsättningar att kunna genomföra olika uppgifter vil-

ket bidrar till flexibilitet i specialstyrkor. Flexibilitet minskar risken för att specialstyrkor inte 

kan fortsätta prestera i situationer där avsaknad eller brist på information förekommer. Egen-

skaper inom kategorin flexibilitet reducerar friktioner rörande individers oförmåga att hantera 

ovisshet och därmed friktionskällan.58 

                                                 
54 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 14-16. 
55 Ibid, 17. 
56 Ibid, 17-18. 
57 Ibid, 19. 
58 Ibid, 20. 
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2.4. Sammanfattning och kritik  

Sammantaget bildar Spulaks teori en idealbeskrivning av specialstyrkors grundläggande kvali-

téer och egenskaper som behövs för framgångsrika specialoperationer. De tre kvalitéerna som 

Spulak redogör för är generella begrepp vars innebörd är bred trots beskrivningar i teorin. 

Spulak menar att specialstyrkor rent teoretiskt inte systematiskt kan kategoriseras och precisa 

kvalitéer samt egenskaper som måste innehas kan heller inte identifieras.59 Därför är begrepp 

vida i definitioner för att kunna lämna utrymme för generella förklaringar om behövda kvalitéer 

och egenskaper. Begreppen är generella men beskrivs fortfarande som grundläggande och be-

hövda för specialstyrkor.  

Ytterligare kritik mot Spulaks teori är otydligheten i fördelningen av återkommande 

begrepp. Exempelvis beskrivs kreativitet både som en kvalité och egenskap utan att tydliggöra 

skillnaden. Därför likt tidigare kritik kan det svårt att använda begreppen i systematiska under-

sökningar då begreppen kan tolkas subjektivt.60 Huruvida kvalitéer och egenskaper i teorin är 

direkt adresserade för enskilda individer eller specialstyrkor som helhet är svårt att tyda.  

 

Kvalitéer och egenskaper i Spulaks teori går att upptäcka i konventionella styrkor och är därför 

inte unika för endast specialstyrkor. Det som gör specialstyrkor unik i förhållande till konvent-

ionella styrkor är att samtliga individer i styrkan mer eller mindre erhåller de kvalitéer och 

egenskaper. Konventionella styrkor kan ett fåtal individer som uppvisar samma höga kvalité av 

de behövda kvalitéerna och egenskaperna. Därmed innebär specialstyrkor ett annat strategiskt 

värde och tillgång för specialoperationerna.61  

  

                                                 
59 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 2. 
60 Ibid, 21. 
61 Ibid, 21. 
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3. Metod  

3.1. Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin fallstudie användes då föreliggande arbete ämnade att undersöka och samla 

in mycket information inom ett avgränsat område.62 Jegertroppen var ett strategiskt val av fall 

då projektet möjliggjorde goda förutsättningar för inhämtning av erfarenheter från ett special-

kommando. Andra fall hade högre hemlig klassificering vilket innebar begränsad tillgång av 

datamaterial. FSK erfarenheter och upplever kan också vara av större relevans för svenska För-

svarsmakten att ta del av på grund av likheter mellan de militära kulturerna än om ett fall från 

exempelvis Kina valts. 

För att besvara arbetets frågeställningar användes metoden intervju av kvalitativ ansats 

vilket möjliggjorde att erfarenheter, uppfattningar och beskrivningar inom fallet kom till ut-

tryck.63 Intervjumaterialet bearbetades utifrån metoden analys av meningsinnehåll då sex ana-

lysfrågeställningar ställdes mot materialet. 

3.2. Fallbeskrivning  

Jegertroppen startades som ett pilotprojekt år 2014 och skulle vara i tre år, projektets tidsram 

förlängdes sedan till fem år med anledning att FSK såg vilken potentiell resurs kvinnor blev. 

Projektets syfte är att utbilda och träna värnpliktiga kvinnor till jägarsoldater för specialoperat-

ioner där kön är av betydelse för uppgiften.64 Jägarsoldater i Jegertroppen ska lösa okonvent-

ionella operation inom ramen för uppgifter som exempelvis specialrekognosering i och runt 

bebyggelse i moderna konflikter.65 Jegertroppen erbjuder kvinnor utveckling av den djupkom-

petens och specialisering som krävs för jägartjänsten samt att projektets utformning ökar in-

tresset för kvinnor att söka sig mot jägartjänsten. Utbildningen är 12 månader där individen 

utmanas fysiskt och psykiskt samt befäster kärnkompetens inom jägartjänsten för att kunna 

genomföra specialoperationer.  

Under uttagningen sker en positiv särbehandling och selektering för att rekrytera kvin-

nor som erhåller rätt förutsättningar att klara utbildningen. Varje år söker cirka 300-400 kvinnor 

till Jegertroppen, efter fem veckor av tester och noggrann selektering väljs cirka 16 kvinnor ut 

                                                 
62 Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Malmö: Liber, 

2003, 56.  
63 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns & Lena Wängnerud. Metodpraktikan. 5. uppl. 

Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, 262-263. 
64 Rones & Steder. Herregud, skal troppen ha bare jenter, 10.  
65 Forsvaret. Jegertroppen i Forsvarets specialkommando, (Hämtad 2019-03-13).  
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till utbildningen.66 Efter uttagningen upphör särbehandlingen och en progression av krav inleds 

och testas under utbildningens gång, de kvinnor som inte uppnår kraven rörande kompetens 

eller fysiknivå avskiljs från utbildningen.67 Utbildningen innehåller exempelvis patrullkurs, 

överlevnadskurs, skjutkurs, vinterövning, närkamp och urban specialrekognoseringskurs.68 Ef-

ter godkänd utbildning kan de kvinnliga jägarsoldaterna söka anställning vidare inom försvaret. 

Emellertid har ingen karriärstege etablerats för att lyckas behålla kvinnorna i försvaret eller 

FSK som en operativ enhet.69  

3.3. Material och metod  

Intervju var den lämpligaste metoden att använda för att samla in erfarenheter om FSK egna 

upplever om vad Jegertroppen kan bidra med.70 Arbetet undersöker således en mer tolkande 

ansats av idéer, uppfattningar och beskrivningar om Jegertroppen. Intervju möjliggjorde att pri-

märt datamaterial kunde inhämtas från FSK då författaren befann sig i Norge. Johannessen och 

Tufte menar att analys av meningsinnehåll är den bästa metoden för bearbetning av kvalitativa 

data.71 Analys av meningsinnehåll var av induktiv utgångspunkt för att finna meningsbärande 

element som svarade mot arbetets analysfrågeställningar.  

 

Övrigt textmaterial som användes i arbetet bestod utav vetenskapliga artiklar, rapporter, hem-

sidor och litteraturböcker. Textmaterialet värderades utefter de fyra källkritiska principerna in-

nan det valdes att användas.72 Textmaterialet inhämtades via Anna-Lindh biblioteket, Google 

Scholar FFI [Forsvarets forskningsinstitutt], ProQuest och Small wars Journal. Sökord som 

användes var women special forces, Norway special forces, women unique qualities, women 

special operations och Jegertroppen. Vidare diskussion om materialets styrkor och svagheter 

diskuteras under rubrik 3.4 Metoddiskussion och källkritik.  

                                                 
66 Respondent 2; Troppchef i Jegertroppen. Intervju 2019-04-04. 
67 Rones & Steder. Herregud, skal troppen ha bare jenter, 97. 
68 Forsvaret. Jegertroppen i Forsvarets specialkommando, (Hämtad 2019-03-13). 
69 Rones & Steder. Herregud, skal troppen ha bare jenter, 109. 
70 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. Metodpraktikan, 262. 
71 Ibid, 86.  
72 Torsten Turén. Källkritik. 3. uppl. Stockholm: Liber AB, 2013, 7-8.  
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3.3.1. Procedur   

Respondenterna (se Tabell 1.) valdes utifrån ett strategiskt urval genom snöbollsmetoden. Snö-

bollsmetoden innebar att de första respondenterna som författaren var i kontakt med rekom-

menderade vidare individer som hade relevant information om Jegertroppen.73 Trots att snö-

bollsmetoden användes behövde respondenterna inneha en lägsta nivå av erfarenhet om minst 

12 månader. Kriteriet grundades på utbildningens längd för att erhålla individer som minst ge-

nomfört alternativt följt en hel årskull. Undersökningens frågeställningar krävde att responden-

terna hade erfarenheter avseende urvalsprocessen och hela utbildningsperioden, för att kunna 

undersöka vad kvinnor i Jegertroppen upplevs ska kunna bidra med.  

Urvalet strävade efter spridning på respondenternas anknytning till Jegertroppen, re-

spondenterna var två tidigare soldater, en troppchef (sv. plutonchef), en tidigare troppchef och 

en forskare som studerat Jegertroppen från projektets start. Fördelningen var tre kvinnor och 

två män, de skiljde sig åt rörande befattning och hur länge de varit involverade i Jegertroppen.  

 

Tabell 1. Deltagaröversikt.  

Respondent  Befattning  Kön  Arbetat med Jegertroppen  

1 Soldat JT Kvinna 12 månader 

2 Plutonchef  Man  5 år 

3 Soldat JT Kvinna  12 månader  

4 Plutonchef  Kvinna 2 år 

5 Forskare Man  4 år 

 

Intervjuerna genomfördes i lokaler, klassrum och på kontor vid personliga möten, en intervju 

genomfördes via telefon då respondenten var utomlands. Samtliga respondenter blev delgivna 

ett informationsbrev skriftligt och muntligt innan medgivande gavs för deltagandet i undersök-

ningen. Intervjuerna genomfördes på svenska och norska, längden på intervjuerna varierade 

mellan 35 minuter till 1 timme och 47 minuter.  

 

Johannessen och Tufte anvisningar för hur bearbetning av kvalitativ data bör behandlas genom-

fördes utifrån följande process; De inspelade intervjuerna transkriberades och lästes igenom 

flertalet gånger för att skapa helhetsförståelse om intervjumaterialet. Analysverktyget om sex 

analysfrågeställningar ställdes mot respektive intervjumaterial där meningsbärande element 

                                                 
73 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 86.  
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bröts ut och tolkades. De meningsbärande elementen förtätades vilket gjorde texten hanterbar 

samtidigt som essensen i materialet behölls. Utifrån samtliga intervjuer skapades tre separata 

profiler utifrån arbetets tre frågeställningar med respektive analysfrågeställningar som teman. 

De meningsbärande elementen placerades in i de tre profilernas respektive teman. Abstrahering 

genomfördes, för varje meningsbärande element placerades en kod som representerade inne-

hållet (t.ex. stresshantering). Koder som liknade varandra från respektive intervjumaterial pa-

rades ihop och skapade underkategorier. Klusterindelningen av koderna genomfördes tills det 

att nya underkategorier inte kunde skapas. Meningsenheter som bäst representerade varje un-

derkategori sammanställdes i tabeller och skapade därmed en visuell sammanfattning om re-

spondenternas svar för respektive frågeställning. För att bibehålla essensen i materialet och 

styrka undersökningens giltighet redovisas citat i analyserna.74  

3.4. Operationalisering  

3.4.1. Intervjuguide  

En semi-strukturerad intervjuguide med 14 frågor konstruerades delvis baserad på Spulaks teori 

för att samla in information. En semi-strukturerad utformning möjliggjorde för respondenterna 

att fritt belysa sina erfarenheter och upplevelser samt att följdfrågor kunde ställas.75 Hade en 

strukturerad intervjuguide använts hade viktiga synpunkter eller kunskap riskerat mistas, på 

grund av begränsad flexibilitet att följa upp intressant information.76 Intervjuguiden konstrue-

rades utifrån introducerande och öppna frågor vars innehåll kunde vara specifika eller breda. 

Exempel på specifika frågor riktat mot underteman (stress, press, ovisshet etc.) från Spulaks 

teori var: Kan du beskriva moment i utbildningen där de kvinnliga jägarsoldaterna utsätts för 

press och stress? (se Bilaga 1. för hela intervjuguiden). Exempel på breda frågor för att andra 

kvalitéer och egenskaper utöver Spulaks teori kunde identifieras var: Vilka kvalitéer och egen-

skaper söker FSK hos kvinnor som rekryteras till Jegertroppen? Frågeställningarna var kate-

goriserade i tre teman: (1) efterfrågade kvalitéer och egenskaper till Jegertroppen, (2) kvalitéer 

och egenskaper som uppvisats under utbildning och övning, (3) Jegertroppens kvalitéer och 

egenskaper i jämförelse med Fallskärmsjägartroppen.  

 

                                                 
74 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 109-115. 
75 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. Metodpraktikan, 235-236.  
76 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 97.  
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Intervjuguiden avslutades med att ge respondenten möjlighet att utveckla eller tillägga inform-

ation som inte framkom under tidigare intervjufrågor. En pilotintervju genomfördes för att ana-

lysera om frågorna inhämtade rätt information, om någon fråga var otydlig eller behövde kor-

rigeras. Pilotintervjun valdes att behållas som datamaterial till arbetet då informationen som 

inhämtades bedömdes precisera mot arbetets undersökning men också på grund av bristande 

tillgång av deltagare.  

3.4.2. Analysverktyg  

För att svara på arbetets tre frågeställningar konstruerades ett analysverktyg om sex analysfrå-

geställningar. Analysverktyget ämnade bryta ut väsentlig information från datamaterialet vars 

innehåll preciserade mot analysfrågeställningarna.77 För att uppnå den jämförelsepunkten mel-

lan FSK upplevelser och Spulak teori utgjorde teoretiska begrepp från Spulaks teori grundbul-

ten i analyserna. Samtidigt som formuleringen på analysfrågeställningarna kunde bryta ut me-

ningsbärande element utöver de som återfanns i Spulaks teori.78 Analysverktygets sex analys-

frågeställningar var: 

 

Frågeställning 1  

• Vilka kvalitéer och egenskaper söker FSK som överensstämmer med Spulaks teori? 

• Vilka kvalitéer och egenskaper skiljer sig från Spulaks teori? 

Frågeställning 2 

• Vilka kvalitéer och egenskaper har uppvisats som FSK sökte? 

• Vilka kvalitéer och egenskaper har uppvisats som FSK inte sökte?  

Frågeställning 3  

• Vilka likheter finns i kvalitéer och egenskaper mellan Jegertroppen och Fallskärmsjä-

gartroppen?   

• Hur upplever FSK att Jegertroppen och Fallskärmsjägartroppen skiljer sig åt? 

 

En egenkonstruerad tabell (se Tabell 2.) bearbetades fram baserat på Spulaks beskrivning och 

utgjorde jämförelsepunkten i analyserna om frågeställning 1 och 2. Tabellens syfte var att an-

ordna en visuell redogörelse för teorins beskrivning om traditionella uppfattningar om special-

styrkors grundläggande kvalitéer och egenskaper.   

                                                 
77 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. Metodpraktikan, 137. 
78 Ibid, 137. 
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Tabell 2. Spulak teori om kvalitéer och egenskaper.  

 

Analysfrågeställningarna för frågeställning 3 var inte direkt kopplat till Spulaks teori. Istället 

bidrog analysfrågeställningarna till att fånga in aspekter och erfarenheter som annars kunde 

förlorats om analysen enbart utgått från Spulaks teori.  

3.5. Metoddiskussion och källkritik 

Forskningsstrategin flerfallsstudier hade ökat förståelsen om hur specialkommandon upplever 

kvinnors kvalitéer och egenskaper i ett större sammanhang. Resultatets externa validitet hade 

varit högre och mer generaliserbart om fler fall inkluderats och olika fynd jämförts.79 Liknande 

fall erhöll högre hemlig klassificering vilket hade begränsat att det unika i respektive fall skulle 

funnits.  

 

 

 

 

                                                 
79 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. Metodpraktikan, 154. 
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Intervjuguiden och analysverktyget var egenkonstruerade vilket gör det svårt att säkerställa mä-

tinstrumentens tillförlitlighet och därmed resultatets validitet80, att frågorna preciserade mot 

information som efterfrågades samtidigt som formuleringen inte påverkade riktningen i sva-

ren.81 En pilotintervju genomfördes vilket ökade mätinstrumentets tillförlitlighet, det gav för-

fattaren möjlighet att undersöka intervjuguidens precision eller om justeringar behövdes göras. 

Eftersträvansvärt hade varit två pilotintervjuer som kunnat jämföras, därmed hade intervjugui-

dens reliabilitet ytterligare ökat.82 Eftersom det var brist på tillgång av deltagare genomfördes 

en pilotintervju. Då intervjuguiden var semi-strukturerad hade jämförelsen mellan två pilotin-

tervjuer nödvändigtvis inte betytt mer för mätinstrumentets reliabilitet då intervjuerna inte blir 

identiska.83 Intervjuguidens teman användes som riktlinjer så att frågor kunde anpassas utefter 

respondentens svar. Styrkan i intervjuguide var dess flexibilitet där följdfrågor kunde ställas 

om betydelsefull information framkom som annars hade mistats.84 

 

Slumpmässiga fel som feltolkning av intervjumaterial, transkriberingsfel, missförstånd, hörfel 

och författarens påverkan av respondenternas svar kan påverka resultatets giltighet.85 Intervju-

erna genomfördes på svenska och norska vilket kunde ökade risken för missförstånd och hörfel. 

Risk för slumpmässiga fel hade fortfarande förekommit om intervjuerna genomfördes på eng-

elska. Fördelen med norska och svenska var att respondenterna inte blev begränsade att uttrycka 

sig på grund av språksvårigheter och därmed kunde mer information förmodligen inhämtas 

vilket talar för resultatets trovärdighet. Transkriberingen kontrollerades och jämfördes mot de 

inspelade intervjuerna. Analys av meningsinnehåll genomfördes utifrån Johannessen och Tuf-

tes riktlinjer för att bearbetningen av datamaterialet skulle bli så noggrant som möjligt och 

minska förekomsten av slumpmässiga fel.  

 

Undersökningens svaghet är antalet respondenter som deltog i undersökningen vilket påverkar 

resultatets interna validitet. Fler deltagare från FSK hade inneburit fler erfarenheter och upple-

velser vilket hade ökat resultatets trovärdighet.  FSK är ett specialkommando med hög sekretess 

vilket gjorde det svårt att rekrytera deltagare. Genom snöbollsmetoden kunde respondenter med 

                                                 
80 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. Metodpraktikan, 59. 
81 Ann-Marie Ekengren & Jonas Hinnfors. Uppsatshandbok [hur du lyckas med din uppsats]. 2. uppl. Lund: Stu-

dentlitteratur, 2012, 84.   
82 Ibid, 75-76. 
83 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 98. 
84 Ibid, 97-98. 
85 Ibid, 98. 
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hög relevans för undersökningen tillfrågas till undersökningen som hade relevant information. 

Styrkan med urvalet är variationen och spridningen på respondenternas befattning och tid de 

arbetat med eller i Jegertroppen. Spridningen på respondenterna gav en fyllig och allsidig be-

skrivning om olika upplevelser avseende Jegertroppen och flera perspektiv kunde inkluderas.86 

Trots spridningen på deltagarna inhämtades liknande erfarenheter och upplevelser vilket kan 

argumentera för att fler deltagare inte hade ändrat resultatets utfall. När svaren upplevs uppre-

pas och intervjuerna inte tillför någon ny information kan antalet deltagare bedömas som till-

räcklig. Med det sagt betyder inte det att resultatets generaliserbarhet har ökat, fortfarande kvar-

står argumentet att fler deltagare hade ökat resultatets interna validitet.87 Det som talar för 

undersökningens validitet däremot är att respondenternas erfarenheter från Jegertroppen över-

lappar varandra och täcker hela projektets tidsram. Att erfarenheter och upplevelser från samt-

liga årskullar kunde inhämtas.  

 

Styrkor med textmaterialet som inhämtades var att författaren värderade dennes källor utifrån 

de fyra källkritiska principerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.88 Primärkällor och 

sekundärkällor användes i undersökningen, arbetet försökte i stor utsträckning förhålla sig till 

primärkällor som rapporter och undersökningar från FFI och textmaterial som genomgått peer-

review. Textmaterialet som först granskades och bedömdes innehålla trovärdig information 

kunde sättas i relation till undersökningens fynd och öka resultatens legitimitet.  

3.6. Forskningsetiska överväganden  

Hänsyn togs till de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet vid planering, utförande och efterarbete av intervjupro-

cesserna.89 Tillstånd för intervjuer mottogs från Norsk senter for forskningsdata [NSD] samt 

från norska försvarets forskning och utbildningsavdelning [FoU] efter att avdelningarna grans-

kat undersökningens syfte och tillvägagagångssätt. Syfte var att NSD och FoU skulle säker-

ställa att de forskningsetiska principerna följdes och integriteten av norska försvarets personal 

i undersökningen skyddades. Respektive respondent blev informerad och delgiven ett inform-

ationsbrev (se Bilaga 2.). Respondenterna gav därefter sitt medgivande till att dem tagit del av 

informationsbrevet och förstod sina rättigheter i undersökningen med signatur (se Bilaga 3.). 

Respondenterna erbjöds ta del av undersökningens resultat efteråt och få arbetet delgivet. 

                                                 
86 Turén. Källkritik, 85. 
87 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. Metodpraktikan, 155. 
88 Ibid, 292-296. 
89 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 61.  
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4. Analys 

Arbetets tre frågeställningar analyseras enskilt utifrån analysverktygets utformning och avslu-

tas med en sammanfattning. För att stärka analysernas innebörd och giltighet redovisas citat 

från respondenterna.  

4.1. Sökande kvalitéer och egenskaper  

Spulaks teori identifierar tre kvalitéer om sex egenskaper av kognitiva karaktärer som är behövs 

i specialstyrkor.90 Fysisk kapacitet beskrivs som betydelsefull men viktigast för specialstyrkor 

är de mentala och psykologiska kvalitéerna.91 Respondenter från FSK delar samma uppfattning 

om att de mentala kvalitéerna och egenskaperna är viktigare då den fysiska förmågan kan tränas 

upp. Inneboende kvalitéer är svårare att påverka, därmed fokuserar FSK under urvalsprocessen 

till Jegertroppen att söka kvinnor som möter de mentala egenskaperna.  

 

Men vilja, attityder, ehm de är lite sånna generella kanske, de inneboende 

kvalitéerna, det är för mig det allra viktigaste. Många tror att det är så himla 

viktigt med de fysiska /…/ för de visar vilja att gå det dubbla avståndet efter 

det att de är helt nere, det är dem vi vill ha! Det är dem som vi är ute efter. 

Och de handlar inte i regel om fysik, men de handlar om mental styrka, de… 

de är det jag tror på.92 

 

4.1.1. Kvalitéer och egenskaper som överensstämmer  

När respondenterna fick utveckla sina svar om vilka specifika mentala kvalitéer och egenskaper 

som FSK söker nämnde alla fem respondenter motivation och stresshantering. Motivation av-

seende att kvinnor visar vilja och vågar pressa sig till det yttersta för att lösa uppgiften trots 

påfrestande förhållanden. Kvinnor med bra stresshanteringsförmåga som kan bibehålla lugn 

och fortsätta prestera i stressade situationer. 

Fyra respondenterna beskrev att FSK söker kvinnor som kan hantera ovisshet och är 

anpassningsbara till de situationer som uppstår. En respondent förtydligade hur FSK testar 

kvinnors förmåga till anpassning och hantering av ovisshet: 

 

                                                 
90 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 14-20.  
91 Ibid, 14. 
92 Respondent 2, Intervju 2019-04-04. 
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Under alla de uttagningarna är de ju noll feedback under urvalet, där ehm… 

som innebär att kandidaten må vara trygg i sig själv, i mån tåla att de aldrig 

få veta, av någon vuxen under urvalet om det de gör är bra eller dåligt.93  

 

Spulaks teori beskriver att individer i specialstyrkor bör inneha kvalitéer och egenskaper som 

trots under olika påfrestningar kan fortsätta prestera.94 Individer ska kunna hantera ovisshet och 

snabbt anpassa sig utefter uppkomna hot och utmaningar. Kompetens är en egenskap som in-

nebär att individen bemästrar högsta nivån av taktisk och teknisk kunskap som är relevant för 

uppgiften.95 Liknande beskrivning av sökande egenskap nämnde tre av respondenterna som 

menar att FSK söker kvinnor med hög intellektuell kapacitet, kvinnor som snabbt kan ta till sig 

ny kunskap och bemästra färdigheter inom yrket.  

4.1.2. Kvalitéer och egenskaper som skiljer  

En egenskap som FSK söker som inte motsvarar Spulaks teori är hög inlärningsförmåga. Re-

spondenterna beskrev att hög inlärningsförmåga är nödvändigt på grund av det höga utbild-

ningstempot i Jegertroppen. Vidare förklaring var att sannolikheten ökar för kvinnorna efter 

Jegertroppen att bli antagna till utbildningar (t.ex. befälsskola eller officersutbildning) om de 

presterar högt på begåvningstester. Hög inlärningsförmåga menar respondenterna generera att 

kvinnor i Jegertroppen bättre tar till sig kunskap under utbildningstiden och resulterar i högre 

kvalité av jägarsoldater. Vid frågan varför inlärningsförmåga ansågs som viktig svarade en av 

respondenterna:  

 

/… alltså den egenskapen för åhh… för de är viktigt för underrättelseoperat-

ioner att, desto högre kognitivkrav du sätter, bättre kvalité får du på den typen 

av arbete.96 

 

Andra egenskaper som respondenterna beskrev att FSK söker är bra attityder och självförtro-

ende. Bra attityder redogjordes av fyra respondenter vilket beskrevs som att kvinnorna bör ha 

god inställning över tid samt bidra till positiv stämningen i gruppen. Självförtroende beskrevs 

utav två respondenter som tro på sin egen förmåga och att kvinnorna känner trygghet i att agera 

                                                 
93 Respondent 4; Tidigare troppchef i Jegertroppen. Intervju 2019-04-11. 
94 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 14-16.  
95 Ibid, 16. 
96 Respondent 4, Intervju 2019-04-11.  
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självständigt samt har självdisciplin. Även förmåga att samarbeta med andra och sätta gruppens 

behov framför sitt eget.     

 

FSK önskar kvinnor med intellekt och hög inlärningsförmåga, bra attityder och självförtroende 

då FSK upplever att egenskaperna bidrar till bättre kvalité i utförandet och resultatet av uppgif-

terna genomförs av Jegertroppen. Egenskaperna upplevs av respondenterna påvisa huruvida 

kvinnor som söker till Jegertroppen är motiverade och erhåller den vilja som krävs.  

 

Du ser ofta ett sammanhang för att ehm, är du villig att lära och lär dig snabbt 

så visar du ofta tillbaka på kanske ehm, självdisciplin, förmåga till att moti-

vera dig själv och tänka att detta är viktigt. Alltså, det är en helt sånt paket då. 

/…/ För att du vet hur du ska pusha dig själv... ställer krav på sig själv och 

ja… Du ser att de tingen här ofta hänger samman utan att vi från sidan behö-

ver driva på.97  

 

4.1.3. Sammanfattning 

Tabell 3 är en sammanfattning av vilka kvalitéer och egenskaper som respondenterna upplever 

att FSK söker. Samtliga traditionella kvalitéer och egenskaper som Spulaks teori beskriver åter-

finns i tabellen. Kvalitéer och egenskaper utöver de som beskrivs i Spulaks teori som FSK söker 

är hög inlärningsförmåga, bra attityder och självförtroende. 

                                                 
97 Respondent 4, Intervju 2019-04-11. 
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Tabell 3. Sökande kvalitéer och egenskaper FSK (n=5). 

Fotnot. Antalet respondenter som beskrev innehållet markeras inom parenteser med siffror.  

4.2. FSK upplevelser om Jegertroppens prestation 

Föregående analys visar likheter och skillnader i kvalitéer och egenskaper som FSK söker i 

relation till Spulaks teori. Denna analys behandlar huruvida kvinnor i Jegertroppen uppvisar de 

faktiska kvalitéer och egenskaper som FSK söker.   

4.2.1. Uppvisade kvalitéer och egenskaper  

Spulaks teori beskriver att specialstyrkor består utav högpresterande individer som valts speci-

fikts för att genomföra uppgifter av högt strategiskt värde.98 FSK har en noggrann urvalsprocess 

under fem veckors tid för att identifiera de kvalitéer och egenskaper som söks. Kvinnor som 

blir antagna upplevs av respondenterna uppvisa det som FSK söker och uppnår både fysiska 

och mentala krav som fastställts under utbildningen. 

 

/…år två, tre, fyra och fem för övrigt också, så var det aldrig någon som föll 

ut, det var bara det första året som det skedde… så precis, har alla som har 

blivit uttagna efter fem veckor genomfört utbildningen liksom, gått igenom. 

                                                 
98 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 14. 
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Under urvalsprocessen och utbildningen beskrev respondenterna att kvinnor uppvisar motivat-

ion, hög inlärningsförmåga, bra stresshantering, goda attityder, flexibilitet och kompets. På 

grund av noggranna selekteringen som Spulak argumenterar för som viktig, kan FSK säker-

ställa kvinnor som blir antagna till Jegertroppen innehar de kvalitéerna och egenskaper som 

söks. På frågan om hur kvinnor i Jegertroppen upplevs möta det som efterfrågats beskrev samt-

liga respondenter att kvinnorna överträffar projektets förväntningar. 

4.2.2. Uppvisade kvalitéer och egenskaper som inte söktes  

Andra uppvisade egenskaper enligt respondenterna som FSK eller Spulaks inte beskrivit tidi-

gare är att kvinnor uppvisar analytiska egenskaper. Analytisk egenskap har upptäckts vara av 

värde för FSK och de uppgifter som utförs av Jegertroppen. Att information som inhämtas ana-

lyseras och brukas korrekt, kloka avvägningar görs vilket genererar högre kvalité av resultaten 

i uppgifterna. 

 

Samtidigt så, vi har goda färdigheter till att, till att hämta in information då 

till att analysera information och bruka den korrekt sättet…/.99 

 

Ja alltså de vi såg under utbildningen var som så att de var mycket bättre på 

att få med sig alla detaljerna på SR rollen. Och de var mycket duktigare på att 

beskriva på ett objektivt sätt…/.100 

 

Spulak teori redogör inte för analytisk ordagrant som en behövd egenskap för specialstyrkor. 

Beskrivningen av egenskapen kreativitet i teorin förklarar att vid komplexa utmaningar, med 

kreativa lösningar kunna hantera situationen och fortsätta lösa uppgiften.101 Som en konsekvens 

av teorins breda definitioner kan benämningen av kreativa lösningar jämföras mot egenskapen 

analytisk som FSK upplever att kvinnor uppvisa.     

 

Kvinnor i Jegertroppen upplevs uppvisa egenskaper av negativ karaktär under utbildningen som 

hantera ovisshet och självkritisk. Spulaks teori beskriver förmågan att hantera ovisshet och brist 

på information som en grundförutsättning då specialoperationer ofta innefattar de dimension-

erna.102 I början av utbildningar visar kvinnor i Jegertroppen tendens till svårigheter att hantera 

                                                 
99 Respondent 2, 2019-04-04. 
100 Respondent 4, Intervju 2019-04-11. 
101 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 16. 
102 Ibid, 19-20. 
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ovisshet då de gärna söker efter information när lite delgavs. Därav är ovisshet en stor del av 

utbildningen och ska spegla specialoperationers karaktär, att kvinnorna inte alltid vet vad som 

kan väntar framme vid målet av uppgiften.   

 

/…veckoprogram, så står det detaljer på måndagen och så på tisdagen så står det 

”övning”, ingen mer information. De tror jag gör väldigt gott för dem då, och 

möta en situation… och så löser du den när du står i situationen. För de lägger 

vi lite träning på. De önskar att få veta allt hela tiden, för då känner de att de är i 

kontroll /…/ så då önskar jag att träna dem på det som dem inte är så bra på, inte 

sant? Så de övar vi visst en del ting på, så… spelar lite på ovissheten för de gör 

dem bättre, inte sant? ”Du är tillräckligt bra! Möt upp så ordnar det sig, du må 

förstå att du har förutsättningar.” /…/ de blir väldigt osäkra i en sådan situation 

så då må du träna dem i osäkerheten.103 

 

Kvinnorna i Jegertroppen har en tendens att vara självkritiska till sin prestation och kapacitet 

beskrev respondenterna. Individer med självförtroende beskrivs inte av Spulak men sökes av 

FSK, men upplever en utmaning att få kvinnor i Jegertroppen att erhålla tro på sin egen för-

måga. Under utbildningen fokuserar troppchefer och instruktörer på att bygga upp självförtro-

endet och minska den självkritiska egenskapen. 

 

/… vi jobbar ju väldigt mycket med självtillit då på kvinnorna. För de är väl-

digt självkritisk till sig själva och sin prestation, så feedbacken vår är kanske 

lite mer sån positiv/…/ de är så självkritiska att kommer vi och säger ”du har 

gjort ett dåligt jobb” så vet dem de sen längesen och har alla redan alla brutit 

ner sig på grund av att de tänker negativa tankar, och då behöver de kanske 

byggas upp lite så du blir bra.  

 

 

 

                                                 
103 Respondent 2; Troppchef i Jegertroppen. Intervju 2019-04-04.  
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4.2.3. Sammanfattning 

Analysen visar att de kvalitéerna och egenskaper som FSK söker hos kvinnor uppvisas under 

utbildningen. Respondenterna upplever att ovisshet och självkritik uppvisas under utbildningen 

vilket påverkar FSK troppchefer och instruktörer i utbildningspedagogik. Under utbildning 

uppvisar kvinnor en analytisk förmåga som varken FSK eller Spulak identifierat som nödvän-

dig. Analytisk egenskap har under utbildningen genererat goda effekter på resultat av de upp-

gifter som Jegertroppen genomför. De kvalitéer och egenskaper som FSK upplever att kvinnor 

uppvisar under utbildningen redogörs i Tabell 4.   

 

Tabell 4. Uppvisade kvalitéer och egenskaper Jegertroppen (n=5). 

 

Fotnot. Antalet respondenter som beskrev innehållet markeras inom parenteser med siffror. 

Egenskaper som upplevs är av negativ karaktär markeras med (-).  
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4.3. Jegertroppens prestation jämfört med Fallskärmsjägartroppen  

Sista analysen undersöker hur FSK upplever Jegertroppens prestation i jämförelse med manliga 

specialstyrkor. Fallskärmsjägartroppen i FSK som för tillfället endast består utav män kommer 

utgöra analysens jämförelsepunkt, därmed är analysen inte direkt kopplad till Spulaks teori. 

Således finns potential att fånga in aspekter om erfarenheter hur kvinnor upplevs kunna bidra 

till specialoperationer i jämförelse med manliga specialstyrkor. 

4.3.1. Likheter i kvalitéer och egenskaper  

De kvinnliga och manliga individer som söker sig till FSK uppvisar i stora drag samma person-

lighetstyp och innehar en stor vilja. Respondenterna beskrev att likheter finns mellan Jegertrop-

pen och Fallskärmsjägartroppen rörande attityder och motivation.  

 

/…vi fann större skillnad mellan Jegertropps-kvinnorna och andra killar, och 

Jegertroppen kvinnor och andra tjejer, än Jegertropps kvinnorna och fall-

skärmsjägare killarna. De var egentligen ganska lika ehm, attityder och sina 

förhållningar som var, de väldigt intresserade av de, okonventionella operat-

ionerna, de gör dem annorlunda, gör något som väldigt få klarar. De har, de 

är ju vinnarskalle allihopa för att säga de rätt ut, och den attityden det är att 

liksom levererar 100 % annars är de inte nöjda.104    

 

Respondenterna upplever både avdelningarna som kompetenta, drivna och tävlingsinriktade 

vilket ger uppfattningen om att kvinnor och män på FSK är lika inom flera områden. Likheter 

upplevs finnas mellan kvinnor och männen men skillnader uttrycktes också. 

4.3.2. Skillnad mellan Jegertroppen och Fallskärmsjägartroppen 

Respondenterna upplever att under utbildning och övning producerade Jegertroppen oftast 

bättre rapporter och bilder med bättre detaljupplösning än Fallskärmsjägarna. Anledningen till 

skillnaden uppgav respondenter kan bero på olika inneboende egenskaper som upplevts uppvi-

sats. Kvinnor upplevs mer detaljfokuserade och analytiska, vidare upplevs kvinnor medföra en 

annan flexibilitet i hur uppgifter kan genomföras som Fallskärmsjägartroppen inte kan.  

 

                                                 
104 Respondent 5; Forskar. Intervju 2019-04-12. 
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De man ser genomgående är att kvinnor är mycket mer, mycket duktigare på 

inrapportering och då speciellt för det med detaljgrad, bildtagning, och de 

vara nöjda med rapporterna och att komma på riktiga tider.105 

 

/… att kvinnorna är i huvudsak mer grundlig i arbetet, de väljer i uppdrag att 

göra det riktigt hela tiden. /…/ de generella kan vi se har kvinnorna en högre 

detaljupplösning i arbetet sitt, de lägger ner mer tid och jobbar mer på att höja 

den totala nivån på allt de dem gör.106 

 

Utbildningarnas utformning är olika då Jegertroppen avsätter mer tid på att öva på inrapporte-

ring och den kategorin uppgifter. Respondenterna menar att utbildningens utformning kan vara 

en anledning till skillnad men upplever fortfarande kvinnor som generellt mer detaljerade och 

analytiska.  

 

Att kvinnor bidrar till flexibilitet nämnde fyra respondenter som en effekt FSK erfarit under 

övning. Hur kvinnor inte passar in på den klassiska bilden av stora muskulösa män som bedriver 

underrättelseinhämtning, detta upplever respondenterna och FSK vara av stort värde för speci-

alkommandons flexibilitet rörande inhämtning av information.  

 

/…kvinnorna kommer närmre än killarna. Det har vi erfarit, så det fungerar. 

De ser oskyldiga ut då, så det är väldigt bra med en liten ”oskyldig kvinna”, 

som är kraftig, kan militära färdigheter och kan, lösa uppdragen då. Så, ja då 

har vi gjort jobb på… så jag tror på det. 

 

Att hantera ovisshet upplever fyra respondenter skiljer kvinnor i Jegertroppen mot män i Fall-

skärmsjägartroppen. Att kvinnor har ett större behov av information och är mer frågande. 

 

Kvinnor har ett större informationsbehov än männen, och de tror jag beror på 

den grundligheten, inte sant? De grundliga i de som… de vill göra, du vill 

alltid göra de bästa, och när det ges få förutsättningar i förhand så känner de 

                                                 
105 Respondent 5, Intervju 2019-04-12. 
106 Respondent 4, Intervju 2019-04-11. 
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att de mister kontrollen. Så kvinnorna, visst vi har inte hängt upp veckopro-

gram, för nästa vecka på fredagen. Så tänker grabbar ”de kommer säkert på 

måndag” medans kvinnorna inte kan ta helg förrän de fått veckoprogram-

met.107  

 

Även om hantering av ovisshet upplevs som utmanande för kvinnor i Jegertroppen sker en 

progressionskurva i positiv riktning under utbildningen. En respondent utvecklade sitt svar yt-

terligare:  

 

Vi ser det i loppet av året, så blir de… bättre på att acceptera ovissheten. För 

det känner att ”Ähh, de är en del av gamet” inte sant? Så vi ser en utveckling 

men speciellt i starten av året så är de lite som… ”ehm, vad är det som sker 

nu?” Vissa har ordnat ett veckoprogram som är lite i detaljupplösning, så får 

vi alltid kontrollbehovs frågor ”Vad är det som sker här?” I slutet av året så 

känner de, när de får ett sånt så ”Ähh”.108  

 

Vidare nämndes pedagogiken för hur feedback förmedlas olika inom avdelningarna. Kvinnor 

uppvisar större benägenhet att vara självkritisk till sin prestation och kapacitet, därmed fokuse-

rar FSK på att delge positiv feedback som istället kan öka kvinnors självförtroende. 

 

/… vi jobbar ju väldigt mycket med självtillit då på kvinnorna. För de är väl-

digt självkritisk till sig själva och sin prestation, så feedbacken vår är kanske 

lite mer sån positiv/…/ de är så självkritiska att kommer vi och säger ”du har 

gjort ett dåligt jobb” så vet dem de sen längesen och har alla redan alla brutit 

ner sig på grund av att de tänker negativa tankar, och då behöver de kanske 

byggas upp lite så du blir bra.109  

 

 

 

 

                                                 
107 Respondent 2, Intervju 2019-04-04. 
108 Ibid, Intervju 2019-04-04. 
109 Ibid, Intervju 2019-04-04. 
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Respondenterna upplever också skillnad i fysisk kapacitet mellan avdelningarna, män går 

längre och snabbare med ryggsäck än kvinnorna.  

 

/…ett exempel på de är att grabbar går t.ex. fortare än vad vi gör på en övning. 

Men vår rapportering var mycket bättre än grabbarnas då. De kan ju, kan ha 

andra faktorer som spelar in men, ja. Jag tror de är ett exempel på vad som 

skiljer oss då.110 

4.3.3. Sammanfattning 

Jegertroppens prestation i jämförelse med Fallskärmsjägartroppens upplevs prestera bättre på 

uppgifter som omfattar inhämtning av information, inrapportering av rapporter och bilder. För-

flyttning till fots med ryggsäck längre sträckor går fortare för män i Fallskärmsjägarna. Tabell 

5 visar vilka kvalitéer och egenskaper som Jegertroppen upplevs inneha som utmärker kvinnor 

i jämförelse med Fallskärmsjägarna. 

 

Tabell 5. Jegertroppens kvalitéer och egenskaper jämförelse med Fallskärmsjägartroppen (n=5).  

 

Fotnot. Antalet respondenter som beskrev innehållet markeras inom parenteser med siffror. 

Egenskaper som upplevs är av negativ karaktär markeras med (-). 

 

 

                                                 
110 Respondent 3; Tidigare soldat i Jegertroppen. Intervju 2019-04-08.  
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5. Avslutning  

5.1. Resultat frågeställningar 

Resultatet för respektive frågeställning redogörs i fallande ordning. Arbetets tre frågeställningar 

var: 

 

1. Vilka kvalitéer och egenskaper söker FSK till Jegertroppen i relation till Spulaks teori? 

 

2. Hur upplever FSK att kvinnor i Jegertroppen presterar under utbildningen i relation till 

Spulaks teori? 

 

3. Hur upplever FSK kvinnor i Jegertroppens prestation i jämförelse med manliga specialstyr-

kor? 

5.1.1. Frågeställning 1  

FSK söker kvinnor till Jegertroppen som innehar samma traditionella grundläggande kvalitéer 

och egenskaper som återfinns i Spulaks teori. Kvalitéer som mental robusthet, flexibilitet och 

kompetens samt egenskaperna motivation, stresshantering, hantera ovisshet, anpassningsbar, 

samarbete och intellektuell. Utöver Spulaks teori söker FSK kvinnor som innehar hög inlär-

ningsförmåga, bra attityder och självförtroende som anses behövas i Jegertroppen.  

5.1.2. Frågeställning 2 

Kvinnor i Jegertroppen upplevs prestera framgångsrikt under utbildningen och uppvisar goda 

resultat vid genomförandet av uppgifter som inhämtning av information, inrapportering av rap-

porter och bilder. Kvinnor uppvisar en analytisk förmåga som FSK värderar som värdefull för 

Jegertroppens uppgifter, egenskapen beskrivs inte i Spulaks teori. I början på utbildningen har 

kvinnor svårt att hantera ovisshet. Hantera ovisshet förekommer i Spulaks teori och belyses 

som en nödvändig egenskap för specialoperationer. Även om negativa egenskaper som hante-

ring av ovisshet och självkritisk uppfattas kvinnor i Jegertroppen prestera framgångsrikt enligt 

FSK.    
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5.1.3. Frågeställning 3 

Jegertroppen upplevs prestera på samma höga nivå som Fallskärmsjägarna då avdelningarna 

erhåller liknande kvalitéer och egenskaper. Jegertroppen upplevs prestera bättre på uppgifter 

rörande inhämtning av information, inrapportering av rapporter och bilder. Fallskärmsjägarna 

presterar bättre på fysiska mått som exempelvis gå med ryggsäck längre sträckor. Utifrån Je-

gertroppens prestation upplever FSK en flexibilitet i hur enheten kan användas för underrättel-

seoperationer för framtida specialoperationer.     

5.2. Diskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka FSK erfarenheter om hur kvinnor i Jegertroppen upplevs 

ska kunna bidra till specialoperationer. FSK upplever att kvinnor i Jegertroppen levererar goda 

resultaten under utbildning avseende inhämtning av information, inrapportering av rapporter 

och bilder. Undersökningens resultat visade att kvinnor i Jegertroppen upplevs uppvisa tradit-

ionella kvalitéer och egenskaper som beskrivs i Spulaks teori, varav ovisshet var av negativ 

karaktär. Utöver beskrevs egenskaper som analytisk, detaljerad och självkritisk som skiljde sig 

åt det som FSK söker samt i Spulaks teori. Jegertroppen tränas för att genomföra uppgifter inom 

ramen för specialrekognosering i moderna konflikter, utifrån FSK erfarenheter och upplevelser 

är detta uppgifter kvinnorna skulle kunna bidra till. 

 

Resultaten visade att kvinnor kan inneha de traditionella kvalitéerna och egenskaperna som 

tidigare forskning indikerar är grundläggande. Tarrasch et al. menar att individer av liknande 

karaktär söker sig till den typen av befattning och därför inte ett oväntat resultat att likheter 

upplevdes finnas.111 Trots undersökningens fynd finns påståenden att kvinnor i specialoperat-

ioner genererar en negativ effekt rörande professionalism, vilket undersökningens resultat mot-

strider.112  

 

Spulaks teori innefattar inte egenskaperna analytisk och detaljerad vilket kan bero på att teorin 

är konstruerad utifrån traditionella specialstyrkors som oftast bara bestått av män. Därmed in-

dikerar resultatet på att Spulaks teori skulle behöva utvecklas om teorin ska bli applicerbar på 

specialstyrkor i en större kontext, att beskrivning och förklaring om behövda kvalitéer och 

egenskaper för kvinnor också kan förstås.  

                                                 
111 Tarrasch, et al. Psychological aspects of the integration of women into combat roled, 308. 
112 Sunde & Kristiansen. Defying Stereotypes: The Untapped Potential of Integrating Female Reconnaissance 

Operators Into Small State NATO SOF, (Hämtad 2019-04-10). 
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Vidare visade resultaten att ovisshet och självförtroende var egenskaper av negativ karaktär 

som behövdes arbetas mycket med under utbildningen för att vända till positiv karaktär. Fynden 

skulle utifrån Spulaks teori betyda att kvinnor i sådant fall inte är optimalt för att använda i 

specialoperationer. Då större delen av specialoperationer innefattar hantering av ovisshet och 

brist på information.113 I slutet av utbildningen upplevdes kvinnor i Jegertroppen emellertid 

uppvisa bättre förmåga att hantera ovisshet och brist på information. Detta skulle kunna betyda 

att kvinnor behöver utsättas och tränas mer för situationer som präglas av informationsbrist och 

ovisshet.  

 

Resultaten bekräftar Tarrasch et al. fynd om skillnad i fysiska kapaciteter då män i Fallskärms-

jägartroppen går längre och snabbare med ryggsäck. Vilket innebär att kvinnor och män i spe-

cialstyrkor skulle kunna användas för olika uppgifter inom kategorin specialoperationer för att 

uppnå bättre effekt. Män genomför specialoperationer som omfattar längre och tyngre förflytt-

ningar, kvinnor används för uppgifter som kräver analytiska och detaljerade färdigheter (t.ex. 

rapporter).  

 

Ytterligare visar resultatet att kvinnor kan öka flexibiliteten för specialkommandon då kvinnor 

inte passar in på den traditionella bilden av specialstyrkor. Vilket innebär att kvinnor som ge-

nomför specialrekognosering kan inhämta mer information som ökar specialoperationers effek-

tivitet vilket styrks av Sunde och Kristiansen.114 Sunde och Kristiansen menar att kvinnor är 

mer lämpliga att använda i uppdrag om specialrekognosering då kvinnor erhåller en lägre sig-

natur, då dem inte passar in på den stereotypa bilden av specialstyrkor som exempelvis Spulak 

teori beskriver.115 Kvinnor kan därmed vara ett bättre alternativ för specialkommandon att an-

vända i urbana miljöer, men i moderna konflikter i könssegregerade samhällen skulle detta 

kunna vara problem. Likaväl som män inte kan vistas i vissa områden i könssegregerade sam-

hällen gäller även detta för kvinnor. En stor fördel för FSK blir däremot att beroende på speci-

aloperationens karaktär och operationsmiljön, kan specialkommandot välja vilken avdelning 

som bäst lämpar sig för operationen. Då Jegertroppen och Fallskärmsjägartroppen innebär olika 

möjligheter då avdelningarna innehar olika kvalitéer, skulle FSK ändå kunna uppnå strategiska 

och operativa mål i könssegregerade samhällen och vara framgångsrika i moderna konflikter.  

                                                 
113 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 20. 
114 Sunde & Kristiansen. Defying Stereotypes: The Untapped Potential of Integrating Female Reconnaissance 

Operators Into Small State NATO SOF, (Hämtad 2019-04-10). 
115 Ibid, (Hämtad 2019-04-10). 
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5.2.1. Slutsatser  

Arbetets slutsatser blir således att kvinnor i Jegertroppen bör användas till uppgifter inom spe-

cialoperationer som kräver analytiska och detaljerade egenskaper. Jegertroppen bör kunna vid 

specialrekognosering då kvinnor uppfattas ha lägre signatur och kan bidrar med hög kvalité i 

inrapportering.  

Ytterligare slutsats är att det kan finnas skillnader mellan kvinnor i Jegertroppen och 

män i Fallskärmsjägartroppen. Även om avdelningarna på flera områden uppvisade liknande 

kvalitéer och egenskaper finns en anmärkningsvärd skillnad menar FSK. Likaväl finns en 

skillnad i hur utbildningspedagogiken bör vara för respektive avdelning, så bästa slutproduk-

ten av jägarsoldater och fallskärmsjägare kan uppnås. Genom att acceptera olikheterna mellan 

avdelningarna som FSK gjort, kan skillnaderna användas till fördel i specialoperationer som 

optimera resultatets utfall. Således lyfts slutsatsen till en högre nivå om att skillnader kan vara 

värdefulla för specialoperationer istället för att försöka eliminera dem.  

5.3. Relevans för yrkesprofessionen  

Även om undersökningen behandlar specialstyrkor kan arbetets fynd vara relevant för övriga 

militära avdelningar i Försvarsmakten att ta del av. Påståenden finns att könsskillnader i mili-

tära operationer inte borde beaktas, att införa militära operationer är vi alla lika och utefter det 

ska individer också behandlas.116 Om det nu finns en skillnad mellan kvinnor och män som 

ignoreras, kanske Försvarsmakten går miste om potentiella effekter som hade kunnat vara vär-

defulla för organisationen. Istället för att se skillnader som något oacceptabelt bör Försvars-

makten använda olikheter till en fördel i militära operationer likt hur FSK gjort avseende spe-

cialstyrkor. Med det sagt betyder inte det att samtliga avdelningar och förband i Försvarsmakten 

ska börja anpassa eller förändra utbildningar för individers skull, utan fokus ska vara på militär 

verksamhet. För mindre förband (t.ex. jägarförband och specialförband) kan den militära verk-

samheten möjligtvis effektiviseras om skillnader accepteras och likheter samt skillnader mellan 

individer utnyttjas. I specialstyrkor är skillnader något positivt enligt FSK, som visar att högre 

effekter kan uppnås om dessa accepteras och utnyttjas. Därmed blir undersökningen relevant 

för övriga militära avdelningar att reflektera över hur Försvarsmakten ser på likheter och skill-

nader. 

                                                 
116 Egnell. Gender Perspectives and Military Effectiveness: Implementing UNSCR 1325 and the National Action 

Plan on Women, Peace, and Security, 79.  
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5.4. Framtida forskning 

Likt tidigare forskning indikerar resultat på för- och nackdelar om hur kvinnor möjligen kan 

bidra till specialoperationer. Därmed bekräftar undersökningen att mer forskning behövs då 

FSK upplevelser inte fullt ut stämde överens med Spulaks teori. Arbetet har endast undersökt 

ett specialkommandos upplevelser och kan därför inte generalisera resultatet eller yttra sig om 

hur kvinnor ska kunna bidra till specialoperationer utanför FSK ramar. Förslag på framtida 

forskning är således flerfallsstudie som undersöker flera specialkommandons upplevelser i en 

större kontext om hur kvinnor ska kunna bidra till specialoperationer. Även efterfrågas en jäm-

förande flerfallstudie mellan kvinnor och män i specialstyrkor för att undersöka om det faktiskt 

finns skillnader i kvalitéer och egenskaper som påverkar resultaten av uppgifter.  

 

Förslag på ytterligare vidare forskning är en teoriprövande alternativ teoriutvecklande under-

sökning av Spulaks teori. Spulaks teori har identifierat grundläggande kvalitéer och egenskaper 

men definitionernas precision är inte bristfällig vilket medför utmaningar för systematiska 

undersökningar. För att identifiera vilka faktiska kvalitéer och egenskaper som behövs i speci-

alförband omfattande kvinnor och män hade teorin behövt utvecklas.  

För att förstå specialstyrkors betydelse i moderna konflikter är det viktigt att definiera 

specialstyrkor, vilka bestämda kapaciteter individer måste inneha och upprätthålla för fram-

gångsrika specialoperationer.117 Likväl en teori som förklarar vilka institutionella funktioner 

som hindrar alternativt effektiviserar specialstyrkor som kan bidra till strategisk fördel för spe-

cialoperationen.   

                                                 
117 Spulak. A Theory of Special Operations: the Origin, Qualities and Use of SOF, 4. 
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6.1. Bilagor 

6.1.1. Bilaga 1.  

Intervjuguide Kvinnor i Jegertroppen 

Bakgrund 

Jag fokuserar på att undersöka vilka kvalitéer och egenskaper norska Forsvarets specialkom-

mando (FSK) upplever att kvinnor i Jegertroppen uppvisat under utbildningen som kan påverka 

genomförandet av okonventionella operationer? Syftet med min uppsats är att undersöka vilka 

kvalitéer och egenskaper kvinnor i specialstyrkor upplevs inneha enligt FSK som kan påverka 

genomförandet av specialoperationer. 

 

Uppvärmningsfrågor  

Vill du beskriva er bakgrund till Jegertroppen?  

Hur länge har du arbetat i/med Jegertroppen?  

Hur kom du i kontakt med Jegertroppen från första början? 

Hur ställde sig FSK till projektet att det skulle genomföras? 

 

1. Vilka generella kvalitéer och egenskaper söker FSK hos kvinnor som rekryteras till 

Jegertroppen?  

 

2. Hur testar FSK kvinnorna under urvalsprocessen?  

 

3. Vilka egenskaper tittar ni på under selektionsprocessen? 

 

4. För vilka uppgifter utbildas Jegertroppen för? 

- Utbildas Jegertroppen och männen i FSK för samma uppgifter?  

- Varför i så fall? 

 

5. Hur är utbildningen utformad mot dessa kvalitéer och egenskaper?  

 

6. Hur levde kvinnorna upp till de efterfrågade kvalitéer och egenskaperna? 
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7. Du nämnde egenskaper som… Kan du beskriva situationer/scenarion då du upplever 

dessa egenskaper uppvisas hos kvinnor i Jegertroppen? 

 

8. Kan du beskriva moment i utbildningen där de kvinnliga jägarsoldaterna utsätts för 

press och stress? 

- Om ja, finns det några generella mönster ni kan se på hur kvinnor reagerar? 

 

9. Hur hanterar kvinnorna ovisshet och informationsbrist på övningar? 

- Några generella mönster som syns?  

 

10. Vad upplever du att just speciellt kvinnor kan bidra med för egenskaper till specialop-

erationer?  

 

11. Hur ser du på att ha separata enheter om kvinnor och män i FSK?  

 

12. Skiljer det sig mellan kvinnor och män de i egenskaper och kvalitéer ni söker till 

FSK? 

- Kan du beskriva ett exempel? 

 

13. Finns det moment då kvinnor och män i FSK genomför samma uppgift men separat?  

- Kan du beskriva skillnad eller likheter i genomförandena?  

- Vad tror du det beror på? 

 

 Avslutande frågor 

14. Hur ser FSK på projektet idag jämförelse till när projektet infördes? 

Avslutningsvis  

Sammanfatta intervjun 

- Är det något ni vill tillägga i intervjun som vi pratat om?  

 

Sandra Widén  

Officersprogrammet 16-19 

Försvarshögskolan, Stockholm  
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6.1.2. Bilaga 2.  

Informationsbrev 

Tidigare forskning visar på meningsskiljaktigheter rörande hur kvinnor i specialoperationsstyr-

kor påverkar genomförandet av okonventionella operationer (specialrekognosering, spaning, 

underrättelseinhämtning etc.), hur kvinnor generellt är lämpliga för att genomföra specialoper-

ationer. Jag fokuserar på att undersöka vilka kvalitéer och egenskaper norska Forsvarets speci-

alkommando (FSK) upplever att kvinnor i Jegertroppen uppvisat under övning och utbild-

ningen. 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka vilka kvalitéer och egenskaper kvinnor i specialoper-

ationsstyrkor upplevs inneha som kan påverka genomförandet av specialoperationer enligt 

FSK. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i undersökningen och du kan när som helst avbryta din med-

verkan utan att behöva ange orsak. Du har även rätt att ta del av resultatet och uppsatsen efteråt, 

kontakta i så fall mig eller min handledare enligt kontaktuppgifterna nedan. Alla deltagare kom-

mer vara anonyma i uppsatsen och döpas till exempelvis Instruktör FSK, Soldat Jegertroppen 

och Troppchef. 

 

De som kommer ta del av intervjumaterialet är jag, min handledare samt examinatorn för upp-

satsen. Intervjumaterialet kommer att analyseras och redovisas i uppsatsen och behandlas med 

sedvanlig konfidentialitet under hela processen.  

 

Jag heter Sandra Widén och studerar på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan i Stock-

holm. I utbildningen ingår att skriva ett självständigt arbete inom ämnet krigsvetenskap, vilket 

är anledningen till denna intervjustudie. Har Du några frågor kontakta gärna mig eller min 

handledare.   

 

Student: Sandra Widén    Handledare: Kristin Ljungkvist  

Mejl: sandra.widen@student.fhs.se  Mejl: kristin.ljungkvist@fhs.se 

Mobil: 0709-88 88 85  
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Sandra Widén  2019-05-08  

1OP415 

Sida 44 av 44 

 

6.1.3. Bilaga 3. 

Medgivande till intervju 

Nedan ger Du ditt samtycke till att delta i undersökningen som undersöker vilka kvalitéer och 

egenskaper FSK upplever att kvinnor i Jegertroppen uppvisar vid övningar och utbildningar. 

Läs igenom följande punkter noga innan Du ger ditt medgivande och skriver under med din 

namnteckning längst ned. 

 

Medgivande  

• Jag har tagit del av informationen kring undersökningen och är medveten om hur det 

kommer gå till, dess syfte och hur materialet kommer användas i uppsatsen.  

• Jag har fått tillfälle att ställa frågor angående undersökningen innan den påbörjas och 

har blivit informerad om vem jag ska vända mig till vid eventuella frågor.  

• Jag är medveten om att medverkan i undersökningen är helt frivillig och att jag när 

som helst kan avbryta utan att behöva förklara varför.  

• Jag ger mitt medgivande till att informationen jag ger i intervjun kommer analyseras 

och presenteras i uppsatsen.  

• Jag ger mitt medgivande för att intervjun spelas in.  

 

Oslo, den ___-___-2019 

 

 

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Namnförteckning deltagare   Namnförtydligande  

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 


