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Sammanfattning 
Framtidens konflikter kommer att ändra karaktär, vilket ställer nya krav på militär kompetens och 
kapacitet. Det antas innebära en ständig förnyelse och uppdatering av militär utbildning eftersom 
kompetens inom olika roller och funktioner kan bli avgörande för att lösa uppgifter.  

Syftet med studien har varit att undersöka och besvara frågeställningarna; hur kravbilden för 
jägarsoldaten i Försvarsmakten svarar upp mot framtida behov ur ett genusperspektiv och om militära 
ledare bör anpassa militär träning i jägarförband med utgångspunkt från kvinnors fysiska förutsättningar, 
för att utbilda effektiva enheter med både män och kvinnor. En kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer och tematisk analys har tillämpats för att besvara frågeställningar och syfte. Sju individer har 
intervjuats. 

Med utgångspunkt från materialet identifierades kategorier och koder som skapade två övergripande 
teman. Temat ”organisatoriska aspekter” med kategorierna ”externa faktorer, ledarskap och grupp” har 
för avsikt att tydliggöra vilka faktorer som kan påverka kravbild och militär träning som inte har med den 
enskilda individen att göra. Externa faktorer kan vara hur framtida hot tar sig i uttryck, 
samhällsutveckling, politiska beslut och trender. Ledarskap lyfter fram hur arbetskultur skapas och färgas 
av befäl, instruktörer och soldater. Gruppens betydelse kan påverka trivsel och prestation. Temat 
”individuella aspekter” härrör faktorer som kan antas vara personliga, medfödda eller ett resultat av 
social konstruktion. Kategorierna under det temat utgår ifrån individens träningsbarhet och personliga 
egenskaper som kan anses vara nödvändiga för att bli jägarsoldat. 

Resultatet från den tematiska analysen visade att respondenterna ansåg att god grundfysik var en 
förutsättning för att klara av jägarutbildningen samtidigt som kritik riktades mot huruvida ren 
muskelstyrka var korrelerat med duglighet i fält. Moderniserade metoder och nya sätt att tänka kring 
evaluering av en individs förmåga att verka i fält efterfrågades, där egenskaper som mental robusthet och 
problemlösning föreslogs ingå i utvärderingen, vilket antogs kunna kompensera för brist på muskelmassa 
till viss del. 

Resultatet från den tematiska analysen indikerade också att om det fanns en stark förankring för ett 
jämlikt och inkluderande förhållningssätt oavsett kön, sexuella preferenser eller fysisk och psykisk 
förmåga i ledarskapets samtliga hierarkiska nivåer, samt att ledare gav stöd och support i utmanande 
situationer, upplevde kvinnliga underställda att ledarskap inte behövde anpassas med utgångspunkt från 
kvinnors fysiska förutsättningar. 

Resultatet har avslutningsvis diskuterats teoretiskt och metodologiskt och praktiska implikationer har 
föreslagits liksom förslag på framtida forskning.  

Nyckelord: militära jägarförband, kvinnliga elitsoldater, militär träning, mental robusthet. 
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Abstract 
When the nature of future conflicts and crisis change, new demands will require innovated military skills 
and capabilities. It is crucial that military training, with its various rolls and functions, constantly are 
updated to meet changing needs.  

The purpose of the study has been to explore and understand if requirements for “Special Operation 
Forces - Rangers” are relevant to the needs of the Armed Forces in the future. The purpose has also been 
to understand if military leaders should adjust military training based on women's physical conditions to 
create strong combat units with both men and women. A qualitative method with semi-structured 
interviews from seven interviewees and thematic analysis has been applied.  

Categories and codes were identified and created two overall themes. The theme "organizational 
aspects" with the categories "external factors, leadership and group" intends to clarify which factors can 
affect the requirements and military training from an organizational point of view. External factors could 
be future threats like social development, political decisions and trends. Leadership highlight how 
working ethics is created and influenced by commanders, instructors and soldiers. The importance of the 
group can affect well-being and performance. The theme of "individual aspects" are personal factors, 
innated or a result of social construction. The categories under the theme are based on the individual's 
ability for training progress and personal qualities that may be considered necessary to become a Ranger 
soldier. 

The results show that a high standard of physical strength is considered a prerequisite to accomplish 
military training. However, critics have challenged whether pure muscle strength is correlated with field 
performance. Modernized methods and new ways to evaluate an individual's performance in field service 
needs to be considered, where qualities such as mental robustness and problem solving are included in the 
evaluation and may compensate for lack of muscle mass to some extent. 

The results also indicate that if equal opportunities e.g. with respect to gender, sexual preferences or 
physical and mental capabilities, where embraced at all leadership levels, and support provided in 
challenging situations, female subordinates did not see a need to adapt the leadership based on physical 
conditions. 

The result has been discussed theoretically and methodologically and practical implications have been 
proposed as well as suggestions for future research. 

Keywords: Elite military training, female rangers, physical standard, mental robustness 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Har jägarsoldaten det som fordras för framtida konflikter och kriser? 

Konflikter och kriser i vår samtid kommer att ändra karaktär i takt med globalisering, tekniska 
innovationer och på det sätt som klimatet påverkar vår omvärld, både politiskt och mellanmänskligt 
(Anton, 2017; Rosa, 2013). Det går att förvänta sig olika kombinationer av konventionell, oregelbunden 
och asymmetrisk taktik och strategi där civila och militära mål attackeras (Burmaoglu & Sarıtas, 2017). 
En cyberattack kan slå ut ett lands valutasystem eller kontaminera färskvattnet utan att någon har lyft ett 
vapen. Under de senaste decennierna har terrorceller med flexibel, operativ förmåga åstadkommit stor 
skada i olika länder, vilket klargör att ”fienden” inte alltid är tydligt definierad (Kiras, Dalgaard-Nielsen, 
& Juul Nielsen, 2019). 

Att karaktären på framtidens konflikter förändras, ställer nya krav på militär kompetens och kapacitet. 
Det antas innebära en ständig förnyelse och uppdatering av militär utbildning eftersom kompetens inom 
olika funktioner kan bli avgörande (Burmaoglu & Sarıtas, 2017). Kvinnor har inte tidigare arbetat 
operativt som jägarsoldater i någon större omfattning, men det kan finnas funktioner där militärt tränade 
kvinnor förmodas behövas i sammanhang där män inte kan verka med sin fulla potential på grund av 
olika hinder. Det kan vara kulturella eller religiösa hinder, men även av mellanmänsklig karaktär där 
kvinnor har bättre förmåga att interagera med lokalbefolkningen för att få fram information (Steder & 
Rones, 2019).  

Att platsa i jägarförband kräver fysisk och psykisk förmåga utöver det vanliga (Alvinius, Starrin, & 
Larsson, 2016). I sin artikel ”Women in Special Operation Forces: A Battle for Effectiviness Admist the 
Pursuit of Equality” har Walter (2016) exemplifierat de traditionella kraven för jägarförband på följande 
sätt; jägarsoldaten ska bland annat kunna, oberoende av kön, marschera långa sträckor (längre än 20 
kilometer) med tung packning som väger 35-50 kilo, med egen mat, eget vatten, vapen och ammunition, i 
vilken terräng eller väder som helst, under dagar och nätter. Förutom taktisk och strategisk förmåga 
tillsammans med sin grupp kan discipliner som fallskärmshoppning, skidåkning, klättring eller stridsdyk 
förekomma beroende på specialisering. Soldaten bär oftast stridsutrustning tillsammans med andra 
taktiska redskap. Teammedlemmarna måste även vara beredda att bära skadade kollegor eller en skadad 
fånge. Eftersom jägarförbandens taktiska enheter är små, måste varje medlem, från den som leder 
gruppen till andra funktioner som navigatör, taktiker, kommunikation, sjukvård, vara fysiskt beredda på 
att manövrera och slåss tillsammans med resten av teamet i situationer som kräver det (Walter, 2017). En 
jägargrupp är verksamma i svårtillgängliga, väderutsatta eller känsliga områden där motståndaren 
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befinner sig. Strid och spaning är vanligt förekommande uppgifter (Försvarsmakten). Försvarsmaktens 
krav för sökande till jägarförband – se bilaga 1. 

 

1.1.2 Genusrelaterade förutsättningar och begränsande stereotyper 

De egenskaper som generellt kännetecknar militära organisationer är fysisk styrka, mod, 
självbehärskning, uthållighet och olika grad av aggressivitet (Wasserman, Varda, Dayan, & Ben-Ari, 
2018). Dessa egenskaper har beskrivits som exklusivt manliga, i vissa fall hypermaskulina, vilket innebär 
överdrivet manligt stereotypt beteende med betoning på fysisk styrka, aggression och sexualitet (Alvinius 
& Holmberg, 2019). Wasserman et al. (2018) och Alvinius et al. (2019) har redogjort för hur explicit män 
fostras i elitförbanden att bli hårda, maskulina, tuffa, lojala mot gruppen och inte visa sårbarhet eftersom 
det anses vara en ”feminin” egenskap. Cementerade genuskategoriseringar riskerar därmed, av naturliga 
skäl, att exkludera kvinnor per automatik eftersom de anses besitta mer ”mjuka och emotionella” 
egenskaper. Samtidigt har Försvarsmakten en vision som går ut på att både kvinnor och män kan 
utvecklas och bidra med sin fulla kapacitet till Försvarsmaktens operativa förmåga i en jämställd anda. 
Det kan tolkas som en förberedelse för att kunna hantera olika typer av konflikter i framtiden (Schröder, 
2017). 

Ett flertal vetenskapliga studier har undersökt och konstaterat skillnader i mäns och kvinnors fysiologi 
(Nindl, Jones, Van Arsdale, Kelly, & Kraemer, 2016; Sandbakk, Strøm Solli, & Holmberg, 2017). Män 
har generellt sätt större kroppsstorlek, mer muskelmassa och en lägre procentandel kroppsfett samt upp 
till 30% bättre syreupptagningsförmåga än kvinnor (Nindl et al., 2016). Det ger männen förutsättningar 
att bära och lyfta tyngre vikter, längre sträckor än kvinnor. Kvinnor har i sin tur bättre hydrodynamiska 
egenskaper än män vilket ger dem förutsättningar att till exempel simma längre tid i kyla (Sandbakk et al., 
2017). Enligt Sandbakk et al. (2017) och Nindl et al. (2016) har kvinnor över lag 25-40% lägre 
muskelmassa jämfört med män. Den stora skillnaden är mäns utvecklade förmåga att bygga muskler på 
överkroppen, något som anses centralt för de mer utmanande funktionerna i olika jägarförband. På 
elitnivå är den fysiska skillnaden mellan män och kvinnor mindre, beroende på vilka egenskaper som 
jämförs. Sandbakk et al. (2017) har kunnat påvisa att differensen i prestation mellan kvinnliga och 
manliga elitidrottare har legat på en relativt stabil nivå på cirka 8-12% det senaste decenniet, 
överkroppsmuskler undantaget (Schröder, 2017). 

Genusrelaterade skillnader i fysiologi är inte samma sak som att det skulle finnas skillnader i intelligens 
och kognitiv förmåga. Gina Rippon, brittisk neurovetare och professor vid Aston University i 
Birmingham, (Fox, G. The Guardian, 2019) förklarar att på grund av att hjärnan är plastisk kommer 
träning och erfarenhet att påverka en människas olika förmågor oavsett kön, genom åren. Män och 
kvinnors intelligens och kognitiva förmågor är mer lik än olik enligt Rippon.  
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Flescher Fauske konstaterar i ”Military Women, The achilles heel in Defence Politics” (Steder, 2015, s. 
90) att kvinnor underskattar sin fysiska förmåga jämfört med män som överskattar sin, trots att 
aspiranterna är fysiskt tränade oberoende kön. Stornæs och Fasting (Steder, 2015) riktar i sin tur 
uppmärksamhet på att den allmänna uppfattningen, både hos män och kvinnor, huruvida kvinnor passar in 
i en militär kontext, beror på om kvinnor kan prestera enligt de krav som erfordras, vilket i sig kan 
fungera som en barriär för kvinnors möjlighet att utvecklas i militären. Det illustreras genom att den 
kvinna som inte presterar enligt de krav som ställs anses samtidigt underminera de kvinnor som levererar 
enligt förväntningar.  

 

1.1.3 Träning och skador 

I artikeln ”Operational Physical Performance and Fitness in Military Women: Physiological, 
Musculoskeletal Injury, and Optimized Physical Training Considerations for Successfully Integrating 
Women Into Combat-Centric Military Occupations” (Nindl et al., 2016), tydliggör artikelförfattarna att; 
trots att kvinnor och män tränar hårt för att förbereda sig för de fysiskt och psykiskt utmanande uppdrag 
som kan vänta dem, är träningen sämre anpassad för kvinnors fysiska förutsättningar. Det medför att 
kvinnor löper större risk att bli skadade både under övning och ute på uppdrag (Nindl et al., 2016). Enligt 
Nindl et al. (2016) har studier visat att om den fysiska träningen anpassas, kan kvinnor öka möjligheten 
att bygga de överkroppsmuskler som krävs i militären i högre utsträckning. Artikelförfattarna menar 
därför att traditionella militära träningsprogram bör ses över och i större utsträckning inspireras av 
idrottsvetenskapliga paradigm för att skräddarsy individuella träningsprogram för de taktiska, militära 
kvinnliga och manliga atleterna (Nindl et al., 2016; BBC News, 2017; Politik, 2016). Nindl et al. (2016) 
betonar med emfas att kvinnliga militärer måste få möjlighet att träna överkroppsmuskler en längre tid för 
att klara av kravet att bära ”tungt” långa sträckor.  

 

1.1.4 Skyddsutrustning, uniform och vapen anpassade för en manlig kropp 

Tritten (2016) redogör för arbetet med att ta fram alternativ skyddsutrustning och uniformer för den 
amerikanska militären som bättre passar kvinnokroppen eftersom allt fler kvinnor arbetar operativt inom 
militären. Det handlar främst om säkerhet, det vill säga att uniformens dåliga passform hindrar den 
kvinnliga soldatens effektivitet under operationen, eller att minsta storlekens herrkängor inte passar den 
kvinnliga soldatens fot och orsakar onödiga skavsår. Schröder (2017) uppmärksammar Försvarsmaktens 
samarbete med organisationen Human Factors Integration som tillsammans ska säkerställa att utrustning 
och uniformer anpassas efter både manliga och kvinnliga kroppsformer. Schröder (2017) understryker att; 
”materialen är direkt avgörande för vilka uppgifter personer kan utföra, hur väl soldater, sjömän och 
officerare presterar och för individers säkerhet. En hög hotbild kombinerat med en för stor hjälm, ett icke 



 10 

anpassat kroppsskydd, för stora eller för trånga kängor och ett vapen som inte är optimalt utformat anses 
allvarligt då det innebär onödiga risker samt fysisk och psykisk påfrestning”. 

 

1.1.5 Ledarskapets betydelse för att integrera kvinnor i jägarförband  

Det militära behovet av specialutbildade kvinnliga jägare har identifierats av flera länder, bland annat 
Norge. Det handlar om att ha tillgång till fysiskt och psykiskt förberedda kvinnor som kan agera 
självständigt, jämte sina manliga kollegor i situationer där kön kan ha avgörande betydelse (Rones & 
Steder, 2017; Gasca, Voneida, & Goedecke, 2015).  

Synen på kvinnors roll i jägarförband varierar beroende på vilken inställning högre hierarkiska nivåer har 
till kvinnor (Gasca et al., 2015, s. 108). Gasca et al., poängterar att den framgångsrika integrationen av 
kvinnor i jägarförband delvis beror på ledarskapets tilltro till dem. Om befälhavarna tror att kvinnor kan 
vara framgångsrika soldater och är lika kapabla som män, kommer de militära enheterna att acceptera 
kvinnliga rekryter i större utsträckning. Det är, av naturliga skäl, lättare att integrera kvinnor om deras 
högre befäl och ledning tror på dem och inte motarbetar dem, något som bekräftas i utredningen 
”Considerations for Integrating Women into Closed Occupations in the U.S. Special Operations Forces” 
(Szayna et al., 2015).  

Samtidigt går det inte att bortse ifrån att motståndet mot kvinnor i elitförband är påtaglig, vilket Walters 
(2017) exemplifierar med följande rader; ”SHE DOES NOT BELONG HERE!” Walters (2017) menar att 
den oro som ofta kommer till uttryck i debatten om kvinnor och elitförband handlar om att kvinnor 
kommer att sänka standarden och förstöra gruppsammanhållningen bland män. Det skulle i sin tur antas 
reducera förbandens stridsduglighet, något som även King (2015) problematiserar i artikeln från Armed 
Forces and Society; ”Women Warriors: Female Accession to Ground Combat”.  

I enlighet med Role Congruity Theory (RCM) förmodas fördomar uppstå när en individ i en specifik 
social grupp, intar en annan roll som anses vara oförenlig eller avvikande med gruppens förväntningar, 
något som kan resultera i negativ kritik (Eagly & Karau, 2002). Med andra ord, fördomar uppstår när det 
finns ett gap mellan vad som förväntas av en individ som uppfyller två motstridiga roller. Det kan 
exemplifieras på det sätt en kvinnlig militär måste leva upp till förväntningar som ”kvinna” eller 
”kvinnlighet”, något som kan ses som en motsättning mot de normer som gäller för militär verksamhet. 
Ur ledarskapssynpunkt kan det vara av vikt att förstå vilka osynliga faktorer kvinnliga militärer måste 
förhålla sig till, till skillnad från sina manliga motsvarigheter. 

Det finns forskningsstudier som både visar på negativt respektive positivt utfall av könsblandade enheter 
beroende på vilka parametrar som anses vara av vikt att mäta och jämföra. I en artikel i The Independent 
(2017) debatterar överstelöjtnant Harald Høiback med forskaren Nina Rones, Forsvarets 
Forskningsinstitutt, huruvida norska försvaret har förlorat sin uthållighetsförmåga i och med kvinnors 
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inträde i norska Försvarsmakten, något som Rones forskning kan motbevisa. Hon menar att debatten om 
kvinnors fysiska och psykiska förmåga jämfört med mäns ofta är känslostyrd. Det gör att andra viktiga 
faktorer som situationsförståelse, uthållighet och prickskytte där kvinnor bevisligen är lika bra eller bättre 
än män inte får något utrymme i debatten.  

Haugegaard (Kiras et al., 2017) argumenterar för en mer extensiv syn på elitförbandens uppdrag när 
framtidens konflikter tar sig nya uttryck. Elitförbanden behöver bredda och utveckla sina färdigheter och 
kompetenser. Haugegaard menar att kvinnor bidrar till att höja den intellektuella nivån samtidigt som de 
förbättrar underrättelseinsamlingen och interaktionen med lokalbefolkningen. Att tänka annorlunda och 
inkludera mångfald anses förstärka teamen generellt. 

I artikeln ”Why Make a Special Platoon for Women? An Assessment of the Jegertroppen at the 
Norwegian Special Operations Commando (NORSOC, 2019)” och rapporten ”Herregud, skal troppen ha 
bare jenter? En evaluering av Jegertroppen ved Forsvarets spesialkommando” (2017) redogör Steder och 
Rones för hur NORSOC har gått emot rådande konventioner och normer genom att skapa en unik 
öppning för kvinnliga sökanden till en jägartrupp enbart tillgänglig för kvinnor med godkänd fysisk och 
psykisk förmåga, då behovet av just kvinnor med militär jägarutbildning hade identifierats. 

Med utgångspunkt av de studier som har redovisats ovan gällande skillnader i mäns och kvinnors fysiska 
förmåga, kan det vara av intresse att förstå hur militärt ledarskap och utbildning kan anpassas med hänsyn 
taget till kvinnliga rekryters fysiologi. Jegertroppen i Norge utgör ett intressant exempel på att tänka 
”utanför boxen” (Steder & Rones, 2019). En del av de framgångsfaktorer kring den norska kvinnliga 
jägartruppen som har redovisats av Steder och Rones (2019) i sin utvärdering, beskrivs vara en jämlik 
fördelning av resurser, instruktörer och utrustning. De kvinnliga jägarna har varit prioriterade på samma 
sätt som sina manliga motsvarigheter bland fjälljägarna. Av rapporten (Steder & Rones, 2019) framgår 
också att de manliga fjälljägarna och de kvinnliga jägarna har liknande inre egenskaper, där 
uppgiftsorientering ”task cohesion” framför relationsorientering ”social cohesion” är dominerande. Ingen 
av kvinnorna har haft tydligt framträdande ledaregenskaper utan har varit utpräglade lagspelare med stor 
inre motivation. De verkar ha gjort dem mer vänligt inställda till varandra. Kvinnorna har inte distanserat 
sig från varandra i det som kallas ”queen bee response” (Rones, & Steder, 2018). De har inte heller visat 
några större tendenser till avundsjuka vilket ger en uppfriskande signal att inte fastna i cementerade 
stereotyper om hur kvinnor är (Steder & Rones, 2017).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Om jägarförband ska träna och utveckla både manliga och kvinnliga elitsoldater för att kunna hantera 
framtidens kriser och konflikter kan det vara av vikt att utforska hur kravbilden för jägarsoldaten svarar 
upp mot framtidens behov ur ett genusperspektiv och om ledare behöver anpassa sitt ledarskap för att 
kunna utbilda effektiva enheter med både män och kvinnor. 

Syftet med studien är således att undersöka och besvara följande frågeställningar; 

• Hur upplevs kraven för jägarsoldaten möta framtida behov i Försvarsmakten, ur ett 
genusperspektiv? 

• På vilket sätt bör militära ledare anpassa militär träning i jägarförband med utgångspunkt från 
kvinnors fysiska förutsättningar för att utbilda effektiva enheter med både män och kvinnor. 

 

 

2 Metod 
 

2.1 Design och datainsamlingsmetod 

För att skapa utrymme för en djupare förståelse för respondenternas berättelser valdes den kvalitativa 
metoden med semi-strukturerade intervjuer som sedan utgjorde basen för den tematiska analysen 
Langemar (2008). Studien gjordes i explorativt syfte eftersom det verkade finnas vissa luckor inom 
forskningsfältet som integrerar träningskrav, kvinnors arbete i elitförband och ledarskapets inverkan ur ett 
genusperspektiv (Langemar, 2008). Tillvägagångssättet var induktivt vilket innebar att resultatet av 
intervjuerna skulle, om det var möjligt, generera ny kunskap (Bryman, 2011) och eventuellt dementera 
eller bekräfta tidigare teorier (Bryman, 2011). Det induktiva perspektivet utgick från den information som 
respondenterna gav vilket kan förklaras vara studiens empiri (Bryman, 2011). Intervjuförfarandet tog 
avstamp från datainsamlingsmetoden kring semi-strukturerade intervjuer där intervjuguiden fungerade 
som bas med ett antal breda frågeställningar och teman (Qu & Dumay, 2011). Konstruktionen av frågor i 
intervjuguiden var till stor del öppna och tog stöd ifrån teman kring kravbild för jägarutbildningen, 
träning och ledarskap. Under intervjuernas gång ställdes mestadels öppna frågor med tillhörande 
följdfrågor. Ibland ställdes ”ja och nej frågor” och i vissa fall även ledande frågor. En ledande följdfråga 
kunde ta sig i följande uttryck: ”Fanns det något slags mentorskap? Om det blev svårigheter, fanns det ett 
stöd då?” Detta blev en konsekvens av att intervjun fungerade mer som ett samtal. Denna medvetenhet 
om metodens eventuella svaghet diskuteras vidare i diskussionsdelen.  
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För att analysera materialet tillämpades metoden för tematisk analys med induktiv ansats. Syftet med 
studiens ena frågeställning var att undersöka hur kraven för jägarsoldaten i Försvarsmakten upplevdes 
möta framtidens behov, ur ett genusperspektiv. Den andra frågeställningen sökte svar på om militära 
ledare borde anpassa militär träning i jägarförband med utgångspunkt från kvinnors fysiska 
förutsättningar för att utbilda effektiva enheter med både män och kvinnor.  

 

2.2 Deltagare 

Av studiens sju respondenter hade sex av dem militär, operativ erfarenhet, antingen i rollen som chef, 
instruktör eller som soldat från en jägarbataljon i Sverige. Den sjunde respondenten var forskare vid 
Försvarets forskningsinstitut (fritt översatt) från ett av våra nordiska grannländer. Fem av respondenterna 
var kvinnor, två var män och samtliga sorterade i ett åldersspann mellan 20 och 50 år. För att försvara 
respondenternas rätt till anonymitet kommer de manliga respondenterna i den här studien att presenteras 
som respondent 1 och 2 eller som ”manlig respondent”. De kvinnliga respondenterna presenteras som 
respondent 3, 4, 5, 6 och 7 eller som ”kvinnlig respondent”. Samtliga respondenter var okända för mig 
som forskare vid starten för intervjuerna. De sju respondenterna valdes ut enligt det som kallas 
tillgänglighetsurval (Langemar, 2008, s. 69) där tillgång till respondenterna förmedlades via kontakter. 
Tillgänglighetsurval förklaras av Langemar (2008) vara tillgängliga personer som vill deltaga i studien 
och som även kan förmedla ytterligare kontakter. På grund av uppsatsarbetets tidsbegränsning 
begränsades antal respondenter att delta i studien. 

Den initiala kontakten med respondenterna togs via mail där de fick ta del av bakgrunden till studien, vad 
syftet var och vilka frågeställningar som var aktuella, via en kort sammanfattning kombinerad med en 
intervjuguide som är bilagd i slutet av dokumentet. Respondenterna blev informerade om att medverkan 
var frivillig och att intervjun kunde avslutas när som helst om respondenten så önskade. Därefter 
redogjordes för hur det inspelade materialet hanterades och när det skulle slängas. Samtliga blev 
informerade om rätten till anonymitet. Två av intervjuerna skedde genom personliga möten, de andra fem 
intervjuerna genomfördes via telefon då respondenterna befann sig på annan ort. Samtliga intervjuer 
spelades in med appen QuickTime och tog mellan 30 minuter och 60 minuter att genomföra mellan den 
11 november och 22 november 2019.  

 

2.3 Databearbetning 

Det insamlade materialet i form av inspelade intervjuer lyssnades igenom ett antal gånger och 
transkriberades. Bryman (2011) förklarar att ord eller fraser som upprepas ofta eller återkommande 
beskrivningar kan utgöra basen för koder, kategorier och teman. För att identifiera mönster markerades 
återkommande ord och beskrivningar i transkriptionens marginal. Det kunde röra sig om ord eller 
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meningar som kunde kopplas till frågeställningarna. Exempel på ett citat som lade grunden till koden 
”framtida hot” var; ”Framtidens hot är mycket mer än fysisk. Det är highttech. Hybridkrig”.  

Efter genomgång och tolkning av det transkriberade materialet kunde ett antal kodord fastställas. De 
överfördes på postitlappar för att sedan analyseras, tolkas och sorteras in i olika kluster. Utgångspunkt för 
analysen utgick ifrån studiens huvudfrågor där kravbild för jägare och anpassat ledarskap utifrån fysiska 
förutsättningar var vägledande. Bryman (2011) har beskrivit att forskaren bör uppmärksamma repetitioner 
av ord och meningar, typologier, metaforer, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar och 
data som upplevs saknas vid analysarbetet.  

Kategorier kunde utkristalliseras genom respondenternas sätt att beskriva kodordens faktiska betydelse 
och på vilket sätt orden förmodades korrelerade med varandra. Efter att koderna hade sorterats in under 
kategorierna; externa faktorer, ledarskap, grupp, träningsbarhet och personliga egenskaper kunde två 
övergripande teman urskiljas; organisatoriska aspekter samt individuella aspekter (Braun & Clarke, 
2006). Dessa kommer att utvecklas utförligare i studiens resultatdel. 

 

2.4 Tillförlitlighet och giltighet 

För att pröva studiens validitet kan begrepp som empirisk förankring, kvalitativ generaliserbarhet, och 
meningsfullhet fungera som utgångspunkt för bedömning (Langemar, 2008, s. 106). Empirisk förankring 
utgår ifrån att data har blivit insamlad på ett tillförlitligt sätt och att urvalet av respondenter kan anses 
vara pålitligt. Respondenterna hade erfarenhet av militär kontext i jägarförband vilket förmodas stärka 
grunden för empirisk förankring. Alla intervjuer präglades av uppriktighet och öppenhet. Privata 
förtroenden har dock utelämnats vid transkriberingen av respekt för att skydda informanternas 
anonymitet. Kvalitativ generaliserbarhet kan däremot ifrågasättas då manliga soldater inte har intervjuats. 
Resultatet kan anses fördjupa förståelsen för vad kvinnor kan tillföra stridsenheter vilket antas ge stöd åt 
studiens meningsfullhet.  

 

2.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet har följts (Bryman, 2011). Samtliga informanter har frivilligt samtyckt att medverka i 
studien och de har blivit garanterade att all information som har genererats via intervjuerna enbart skall 
användas i den här studien vilket är en förutsättning för nyttjandekravet. Personliga uppgifter har kodats 
och materialet har förvarats säkert enligt konfidentialitetskravet. Informationskravet har uppfyllts via det 
introduktionsmail som skickades till samtliga respondenter. 
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3 Resultat  
Följande avsnitt redogör för resultatet av den tematiska analysen och på vilket sätt respondenterna har 
bidragit med innehåll för de övergripande teman med dess underkategorier. Två övergripande teman har 
skapat strukturen när mönstret i kategorier och koder hade identifierats. Det första temat ”organisatoriska 
aspekter” med kategorierna ”externa faktorer, ledarskap och grupp” har för avsikt att tydliggöra vilka 
faktorer som kan påverka kravbild och militär träning som inte har med den enskilda individen att göra. 
Externa faktorer kan vara hur framtida hot tar sig i uttryck, samhällsutveckling, politiska beslut och 
trender. Ledarskap lyfter fram hur arbetskultur skapas och färgas av befäl, instruktörer och soldater. 
Gruppens betydelse kan påverka trivsel och prestation. Temat ”individuella aspekter” härrör faktorer som 
kan antas vara personliga, medfödda eller ett resultat av social konstruktion. Kategorierna under det temat 
utgår ifrån individens träningsbarhet och personliga egenskaper som kan anses vara nödvändiga för att bli 
jägarsoldat. Tabellen nedan tydliggör de två övergripande teman, dess kategorier och enskilda koder vilket 
kommer att beskrivas i följande avsnitt. Resultatdelens citat är anonymiserade av etiska skäl. 
Respondenternas roll, kön och ålder kommer således inte att redogöras för, i någon större utsträckning. 

 

3.1 Tema: Organisatoriska aspekter 

Temat organisatoriska aspekter utgörs som beskrivits ovan av yttre faktorer som rekryten inte kan styra 
över själv. Det kan vara politiska beslut, samhällsutveckling och trender som i sin tur påverkar 
organisationer och ställer krav på organisationsmedlemmar. 

KATEGORI EXTERNA FAKTORER LEDARSKAP GRUPP
Koder Framtida hot Ledarskapets påverkan Inkludering/Exkludering

Samhällsutveckling Motstånd/Acceptans Stöd och support
Kravprofil för jägare

KATEGORI TRÄNINGSBARHET PERSONLIGA EGENSKAPER
Koder Fysiologiska egenskaper Mental robusthet

Kompetens Uppgiftsorientering (Task Cohesion)
Förberedelse Relationsorientering (Social Cohesion)
Skador

Tema Organisatoriska aspekter 

Tema Individuella aspekter 
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3.1.1 Externa faktorer 

Framtida hot 

Med framtida hot avses, som beskrevs i inledningen, konflikter och kriser som i takt med globalisering, 
tekniska innovationer och på det sätt som klimatet påverkar vår omvärld, både politiskt och 
mellanmänskligt, ändrar karaktär. En av respondenterna menade att även om framtida hot kunde komma 
att se annorlunda ut krävdes fysiskt vältränade soldater eftersom utrustningen vägde mycket mer nu än 
förr. En av respondenterna ansåg däremot att framtidens konflikter skulle kräva en annan typ av soldat. 
Den fysiska förmågan antogs få mindre betydelse till förmån för intellektuell kapacitet där 
situationsförståelse och problemlösning stod i fokus.  

”Framtidens hot är mycket mer än fysisk. Det erfordras viktiga kognitiva förmågor att klara framtidens 

hot. Det är highttech. Hybridkrig”.  

Samhällsutveckling 

De båda manliga respondenterna hade tagit del av demografiska rapporter som redovisade att det föds 
färre barn generellt i västvärlden. Respondenterna ansågs att det var ett av skälen till att kvinnor behövdes 
i jägarförbanden. En av respondenterna reflekterade över att yngre årskullar utbildade sig i högre 
utsträckning och högutbildade var traditionellt sätt mindre intresserade av Försvaret. En av 
respondenterna resonerade kring att unga människor var kroppsligt mindre aktiva nu än förr, vilket i sig 
reducerade antalet av fysiskt vältränade som kunde kvalificera sig för den tuffa utbildningen.  

”Dagens unga människor är mer binära än tidigare, antingen gör du ingenting eller så är du 

crossfitutövare. Ingenting emellan”. 

Kravprofil för jägare 

Med kravprofil som begrepp avsågs de befintliga fysiska och psykiska krav som ställdes av 
rekryteringsmyndigheten och jägarbataljonen för att vara behörig att söka utbildningen. 
(Rekryteringsmyndighetens krav är bilagda i slutet av dokumentet). Samtliga respondenter förde ett 
resonemang kring jägarutbildningens fysiska krav och på vilket sätt ett godkänt resultat i tester kunde 
likställas med verklighetens behov i fält.  

Respondent 6 bekräftade att jägartjänsten var mycket fysiskt krävande.  

”Under en infiltrering rör man sig från ett säkert område och ska bakom motståndarens linjer. Då går 

man väldigt tungt, och har tung packning och utrustning och behöver röra sig förhållandevis snabbt och 

dolt vilket är väldigt psykiskt påfrestande. Sedan under spaningsuppdrag kan vara statiskt under ett antal 

dygn där man i princip inte kan röra sig alls…”  
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Respondent 3 problematiserade kring varför fysik styrka ansågs vara den viktigaste mätbara faktorn som 
kopplades samman med vad som krävdes vid konflikt och krig.  

”Jag har funderat ganska mycket kring varför det är så många kvinnor som fastnar i de där fysiska 

kraven och vad är det för krav? Vem har kommit på dom? Och hur vet man att det är dom som 

korrelerar mot krigets krav. Jag ställer mig fortfarande frågande till att det är just de där antal minuter på 

milen eller antalet armhävningar – hur vet man att det är det som krävs och behövs? Försvarsmakten ska 

hantera många olika konflikter i framtiden och förbereda sig för att kunna göra det och då tänker jag i 

vilken utsträckning är konflikthantering med allt vad det innebär en fråga om muskelstyrka?” 

Respondent 4 berättade att hon ”kom in från vänster” och skulle aldrig ha klarat de formella fysiska 
kraven, men under sin tjänstgöring hade det aldrig varit några problem. ”Bristen på det fysiska väger jag 

upp med mitt pannben”. 

Respondent 5 menade att de fysiska kraven var något överskattade eftersom förmågan att göra antalet 
chins inte korrelerar med verkligheten i fält. Hon ansåg att uthållighet och initiativförmåga under 
påfrestande förhållanden var utslagsgivande. 

”Vi hade många män som klarade alla jägarkrav, alltså jätteduktiga i spandex och göra chins och allting, 

och så fort vi kom utanför grindarna, så var det 1000-mila blick, dom kunde inte hjälpa till i gruppen. I 

kriget, vem vill man ha med då? Någon som klarar fyskraven eller som har koll på sin skit och har med 

sig grejer och löser uppgiften? Och med det sagt så är det viktigt med fyskrav. För även om kvinnan ha 

koll på sin skit och löser uppgiften så måste hon fysiskt kunna hänga med gruppen när vi är på marsch”. 

Respondent 1 beskrev hur Jegertroppen i Norge, ett jägarförband som enbart är öppet för kvinnor, fick 
mer tid än sina manliga motsvarigheter i fallskärmsjägartroppen att prestera enligt den kravprofil för 
fysisk styrka som gällde för jägarförband och att det fanns utrymme för kontinuerlig fysisk progression 
under hela utbildningen. Fysiskt progressionskrav för Jegertroppen i Norge är bilagd i slutet av 
dokumentet. 

 

3.1.2 Ledarskap 

I kategorin ”ledarskap” redogjordes för olika faktorer där ledarskapets värdegrund påverkade acceptans 
eller motstånd, hur väl kvinnor blev inkluderade eller exkluderade i en grupp, samt om det fanns ett 
tydligt support- och stödsystem vid utmaningar. Samtliga kvinnliga respondenterna har befunnit sig i 
minoritet oberoende roll på jägarförbandet och har haft varierande upplevelser av ledarskapets olika 
dimensioner.  
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Ledarskapets påverkan 

Tre av de kvinnliga respondenterna menade att jägarbataljonens ledarskap utgjordes av starka 
personligheter som hade värderat män och kvinnor likvärdigt och inte gjort skillnad på kön. Ledarna 
ansågs ha blivit kulturbärare och ambassadörer för en jämlik verksamhet. En av de kvinnliga 
respondenterna förklarade; 

”Jag blev väldigt väl mottagen när jag kom hit. Det förvånade mig kommer jag ihåg. Jag har känt mig 

verkligen uppskattad för den jag är. Jag tycker att det har fokuserats väldigt lite att jag har varit kvinna. 

Säkert har folk tänkt på det såklart men jag upplever inte att det har varit viktigt eller det främsta. Jag 

har blivit behandlad som individ”.  

En annan respondent menade att; 

”Vår bataljonschef har gjort ett himla bra jobb. Just att få in mer tjejer. Oftast trivs tjejerna som kommer 

hit väldigt bra! Jag kan säga så här, jag vill inte jobba på något annat ställe”. 

När respondenterna fick reflektera över sitt eget ledarskap lyftes kommunikation upp som ett viktigt 
verktyg att få gruppen att fullfölja sin uppgift. Respondent 3 menade att det var väsentligt att inte 
uppfattas som lynnig eller subjektiv. Om ledarskapet var stabilt och tryggt skulle gruppen kunna handla i 
den andan även om hon som ledare inte var närvarande.  

Två av de kvinnliga respondenterna förklarade att de hade ett nära ledarskap till sina anställda och 
upplevde sig som relativt flexibla jämfört med en del manliga ledare som ansågs vara ”fyrkantiga”.  

”Jag tror att andra förväntar sig att jag ska vara att ledare på ett visst sätt. Jag faller nog in under det som 

folk generellt tänker om kvinnligt ledarskap. Lite mjukare, kanske inte så fyrkantig som några manliga 

kollegor...” 

De flesta av respondenterna ansåg sig inte anpassa sitt ledarskap i någon större utsträckning för att leda 
kvinnor kontra leda män. De manliga respondenterna reflekterade dock över att kvinnor generellt sätt 
ställde fler frågor för att bilda sig förståelse och situationsuppfattning än män innan de verkställde. ”Män 
lyder bara. Kvinnor ställer frågor först”.  

Motstånd/acceptans 

Med motstånd och acceptans avsågs fördomar och skepticism eller acceptans ur ett genusperspektiv. Alla 
respondenter var mer eller mindre bekanta med att det förekom skepticism och attityder gentemot kvinnor 
i jägarförband men ingen av respondenterna lyfte fram det som en tongivande faktor. De kvinnor som 
deltog i studien vittnade om att de hade bevisat sin duglighet och fått respekt för det. En av 
respondenterna menade att acceptans av andra oberoende kön berodde på att den starka 
ledarskapsutövningen var tydligt förankrat hos underordnade ledare, instruktörer och befäl.  
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”Jag var beredd på att möta en machokultur häruppe, men så möter jag något helt annat. Vare sig vi är män 

eller kvinnor, mörka eller vilken sexuell läggning, det är samma lika. Det går inte att fundera så mycket 

kring det andra. Det handlar om vem du är och vad du tillför”.  

En respondent ansåg dock att det fanns en viss ovana bland instruktörer att leda kvinnor och vittnade om 
att det hände att instruktörer kunde använda manligt kodade ord eller könsord för att tagga igång gruppen. 
Detta hade dock sakta förändrats i takt att fler kvinnliga instruktörer och befäl började arbeta på 
bataljonen. 

En annan av respondenterna resonerade kring attityden att det endast fanns en plats bland soldaterna att 
vara ”den duktiga tjejen” vilket kunde resultera i oönskad konkurrens tjejer emellan. 

Kring resonemanget varför det var så få kvinnor som sökte sig till jägarförband svarade en av 
respondenterna att det till stor del handlade om normer, vad som förmedlades och vem man identifierade 
sig med;  

”Det är äventyrligt att söka till jägare. Det är det häftigaste och coolaste man kan söka… men tyvärr är 

det också många tjejer som kanske tror… ja man blir kanske rädd för att det är liksom för tufft”.  

 

3.1.3 Grupp 

Inkludering/exkludering 

Begreppen inkludering och exkludering har att göra med gruppdynamik och på vilket sätt gruppen som 
företeelse antingen inkluderar individer oberoende kön, sexuella preferenser eller fysisk och psykisk 
förmåga eller exkluderar individer från gruppen för att de anses som avvikande. 

Att gruppen hade stor betydelse och att exkludering från gruppen kunde påverka hur väl en uppgift kunde 
lösas var samtliga respondenter eniga om. Det hade inneburit en medvetenhet om att alla gruppens 
medlemmar bidrog med olika saker till gruppen. Respondenternas erfarenhet av inkludering och 
exkludering särskilde sig från varandra. 

En kvinnlig respondent förklarade att hon hade känt sig väldigt inkluderad. Hon var gruppchef och blev 
även vald till gruppens förtroenderepresentant. Hon kände gruppens stöd.  

En annan av de kvinnliga respondenterna menade att; 

”…i fråga om inkludering är min upplevelse och min erfarenhet är att det har gått väldigt bra. En 

framgångsfaktor för mig i de enheter jag har varit i kontakt med är att allt har varit på lika villkor”. 
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En av de kvinnliga respondenterna problematiserade kring begreppet inkludering och exkludering. Hon 
menade att de som inte hade jägarbakgrund eller inte presterade på topp blev ”lite satta på undantag”. 

Stöd och support 

Stöd och support syftade på om ledare, befäl eller andra soldater gav stöd, bekräftelse och uppmuntran till 
den enskilda soldaten i hens olika utmaningar. Två av de kvinnliga respondenterna betonade med emfas 
hur viktigt stödet var för att lyckas med utbildningen, speciellt då fokus på resultat i tävlingar var centralt 
för hur man uppfattades av kollegor. 

En kvinnlig respondent förklarade; 

”Alla resultatlistor publicerades offentligt i korridorerna. Dom underkända var rödmarkerade. Att 

ständigt se sig själv längst ner på den där listan ibland kanske godkänd, ibland kanske underkänd, det är 

tungt!” 

En annan av de kvinnliga respondenterna sa; 

”Det kan ju finnas kollegor och kamrater som gärna ser att jag misslyckas. Som tycker att deras 

jägarbåge är värd mer om det inte är så många tjejer som har den här jägarbågen. Och vetskapen om att 

en del inte unnar mig det här, ja den fanns ju där tycker jag. Samtidigt var det några som verkligen ville 

att jag skulle lyckas. Jag kände verkligen stödet av dom”. 

En respondent ansåg att kvinnor ofta undervärderade sig själva och män övervärderade sig själva även om 
män hade ”liknande rädslor” som kvinnor hade. ”Män visar det bara inte”. Hon menade att oberoende kön 
hade alla behov av bekräftelse och stöd. 

 

3.2 Tema: Individuella aspekter 

3.2.1 Träningsbarhet 

Fysiologiska egenskaper 

Fysiologiska egenskaper inbegriper rekrytens biologiska, fysiska och psykiska styrka och hens 
förutsättningar för utveckling. Samtliga respondenter bekräftade den fysiska skillnaden mellan män och 
kvinnor. Männen förklarades ha generellt mer muskelmassa än kvinnorna. Män ansågs vara både mer 
aggressiva och explosiva. Deras muskelprogression visade sig snabbare än hos kvinnorna. Men, trots 
skillnader i fysiologi utifrån kön ansåg respondenterna att förutsättningarna att klara av utbildningen 
handlade om ens träningsbarhet och träningsbarheten hade en hel del att göra med förberedelser eller 
tidigare idrottsbakgrund. 
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”Män har mer muskelmassa än kvinnor, vilket gör att dom här 19 åriga värnpliktiga männen, om dom är 

normaltränade, har en ganska god chans att ta sig igenom en jägarutbildning. Dom kommer inte att vara 

bäst – dom kanske ligger precis med näsan över vattenytan, men dom kommer att ta sig igenom. 

Kvinnor kan inte göra det! Om du som kvinna är normaltränad men inte har specifikt tränat för din 

jägartjänst, då kommer du ha det jättesvårt att ta dig igenom. Att vara fysiskt förberedd eller ha 

idrottsbakgrund är viktigt”. 

Kompetens 

Begreppet kompetens härrörde olika vetenskapliga discipliner, kognitiv förmåga och emotionell 
intelligens som kunde komma att krävas för att lösa uppgiften i framtida operationer. Respondenterna 
menade att fysisk förmåga hade ansetts vara avgörande för att kunna lösa uppgiften men kognitiv förmåga 
ansågs av några väga upp brister i fysisk styrka. Här särskilde sig dock respondenternas svar i fråga om de 
fysiska kravens relevans. Respondent 2 förklarade; 

”För jägarsoldaten jobbar vi hårt med att få till anpassad utrustning, multifunktion, lite batterier med, 

små grejer så att man slipper bära med en jättedator när man är ute på övning. Det kommer likt 

förbannat handla om hårda soldater som ligger ute länge och som kan lösa sin uppgift. Jag tror inte 

heller att man kan ersätta det med robotar, eller drönare eller så där. Det måste vara en människa. Det är 

vår utgångspunkt”.  

Förberedelser 

Med förberedelser avsågs främst hur rekryter tränade sig fysiskt och hur länge de hade gjort det. De 
respondenter som antingen hade fått anställning eller var antagna till utbildningen på jägarförbandet hade 
förberett sig på olika sätt. Alla respondenter hade inte idrottsbakgrund, men underströk att det var en 
förutsättning att ha en mycket god grundfysik. 

Två av de kvinnliga respondenterna resonerade kring huruvida individuellt utformade träningsprogram 
kunde vara behjälplig för att stärka specifika muskelgrupper som behövdes i fält oberoende om man var 
kvinna eller man. 

”Jag tycker att man ska titta på vilka förutsättningar som kvinnor har och män har, och skapa 

träningsprogram för hur kvinnor behöver träna kontra hur män behöver träna för att – ja både kvinnor 

och män kan behöva träna där de är svaga”. 

En respondent menade att det var viktigt att förbereda sig genom att träna på ett sätt som var 
verksamhetslikt, vilket förklarades vara att gå olika långa sträckor med ryggsäck och last i kombination 
med gymträning, backträning och intervaller. 
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Respondent 4 reflekterade över hur träningen hade präglats utifrån en maskulin kravbild vilket hade 
reducerat glädjen kring träning.  

”Jag sprang inte för att det var gött att springa. Jag sprang för att jag måste. Prestation försämrades av 

kraven. Nu är jag värsta löparen, men det har kommit efteråt för nu är det kravlöst. Nu springer jag för 

att jag vill”. 

Skador 

Med skador avsågs befintliga skador som kunde slås upp igen eller skador som uppkom via träning eller 
övning. Samtliga respondenter var medvetna om att det fanns ett samband mellan skadefrekvens och 
fysiska övningar och betonade vikten av att vara hel i kroppen som en förutsättning för att klara 
utbildningen. Utrustning som inte var rätt anpassad till kroppen kunde också påverka frekvensen av 
skador. Belastningsskador som stressfrakturer och överbelastning i fötter var vanligt förekommande, men 
togs om hand om av ett hälsovårdsteam. 

 

3.2.2 Personliga egenskaper 

Kategorin ”personliga egenskaper” avsåg att tydliggöra de specifika inre egenskaper som angavs vara 
fördelaktiga för att klara de krav som jägarrollen ställde. 

Mental robusthet 

De egenskaper som en del respondenter lyfte fram som särskiljande egenskaper mellan män och kvinnor 
var kvinnors något större förmåga till inre motivation, drivkraft och uthållighet.  

Respondent 5 menade att;  

”…kvinnor har en större inre motivation att genomföra utbildningen jämfört med män som kanske inte 

har reflekterat lika mycket varför de ska göra den som jägare…Så det tror jag är en stor psykisk fördel 

för kvinnor. Dom har tänkt igenom det och har en motivation”.  

Respondent 7 förklarade på liknande sätt att:  

”…de kvinnor som kommer in på jägarutbildningen har ett försteg med motivationen för de vet att de 

ligger efter i muskelvolym. De tvingar tjejerna att ha ett tufft mind-set för att klara utbildningen”. 

En av respondenterna poängterade att forskning visade att egenskaper som traditionellt sett var kopplat 
till manlighet, hade i större utsträckning att göra med individen och inte kön.  
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”Det vi såg då var att de där maskulina ”traits” är egentligen egenskaper i personlighetsdrag. Det är 

ingenting annat. Det finns både kvinnor och män som är starka och klarar av mycket saker, tar initiativ 

och är envisa, ja, you name it. Där är det ingen skillnad på kvinnor och män”. 

Både respondent 5 och respondent 7 menar att kvinnor var mer uthålligare än män ute i fält vilket ofta 
hade visat sig efter två dygn då bristen på mat blev påtaglig. Respondenterna var eniga om att kvinnor 
presterade bättre än männen trots lite mat. Kvinnorna tenderade att behålla sin förmåga att tänka klart, 
medan männen med stora muskelgrupper som var vana vid mycket mat ”säckade ihop”.  

Respondent 1 problematiserade dock kring begreppet uthållighet i förhållande till kost och genus, där 
brist på kost gav utslag på båda könens uthållighet och handlingskraft. Men respondenten ansåg trots det 
att kvinnor behövde mindre mat än män för att bibehålla drivkraft och uthållighet. 

En av respondenterna förklarade att egenskapen ”uthållighet” var utvecklingsbar både hos män och 
kvinnor. Som ledare ansågs det vara en utmaning att förstå hur en soldats gränser, oavsett kön, kunde 
prövas och flyttas framåt och inse när det var uppenbart att det förekom risk för att soldaten hade nått sin 
yttersta gräns, något som kunde medföra svåra konsekvenser.  

Samtliga respondenter vittnade om att ödmjukhet, vilja, envishet i form av ”pannben” och styrka var 
egenskaper som kunde anses vara generella hos de som arbetade i jägarförbandet oberoende kön.  

Uppgiftsorientering (Task cohesion) 

Uppgiftsorientering har att göra med hur fokuserad en individ eller grupp är att lösa en uppgift utan att bli 
hindrad eller störd av olika inre eller yttre faktorer. Bekräftelse av andra blir mindre centralt. 
Respondenterna redogjorde för förmågan att ”lösa uppgiften” oberoende uppgiftens storlek eller 
svårighetsgrad. Att ha en analytisk förmåga och kunna lösa uppgiften med bibehållen drivkraft, 
uthållighet och fokus förklarades vara ett starkt mått på skicklighet i fält.  

”Att vara fältstark innebär förmågan att kunna lösa uppgiften och då handlar det om att kunna 

identifiera vad jag har framför mig, analysera, prioritera vad som är viktigt just nu, och sen få det att 

hända, antingen individuellt eller kommunicera det till gruppen så att de förstår”. 

Relationsorientering (Social cohesion) 

Relationsorientering kan förklaras som vänskap mellan kollegor, inkludering och vikten av att vara sams. 
Respondenterna menade att relationen med kollegor, med soldater i gruppen och till olika hierarkiska 
nivåer spelade roll, inte bara för hur uppgiften kunde lösas utan hade stor inverkan på trivseln. En av 
respondenterna menade att;  

”…det kräver ett ledarskap där jag inte bara fokuserar på görandet utan också strukturen och hur är vi 

med varandra. Alltså de där mjuka värdena. Det som sammanflätar oss.” 
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Respondenterna klargjorde att det var viktigt att känna sig inkluderad och delaktig i gruppen i synnerhet. 
Om någon inte kände sig respekterad och blev exkluderad ansågs det vara en ledarskapsfråga. En 
respondent vittnade om att alla på bataljonen var duktiga på att pusha varandra till vidareutveckling. 
Respondenten menade att ledarskapet förstod vikten av att bli sedd och inte bara vara en i mängden. 

Respondent 1, som hade stor erfarenhet av den kvinnliga Jegertroppen i Norge, hade observerat att 
lagkänslan och god sammanhållning var en framgångsfaktor i teamet. Kvinnorna i Jegertroppen var 
duktiga på att stötta varandra istället för att konkurrera med varandra på ett destruktivt sätt. 

Att stöttning var en central faktor för att bygga relationer poängterades av ytterligare en respondent som 
hade upplevt en utmaning att vara i minoritet.  

”Det kom två kvinnliga officerare till bataljonen och jag slapp vara ensam tjej. Vi utvecklade ett 

speciellt systerskap. Jag har ju speciella band till dom andra tjejerna, det har jag ju verkligen. Och dom 

är också… ja du vet, dom är stenhårda. Tjocka pannben och klarar av mycket”. 

Resultatet av den tematiska analysen ska i nästa avsnitt sammanfattas, diskuteras och prövas mot befintlig 
forskning. 
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4 Analys och diskussion 
Med fokus på kravbilden för jägarsoldaten och det generella ledarskapet i jägarförband med sikte på 
framtiden, var syftet med studien att undersöka och besvara frågeställningarna; 

• Hur upplevs kraven för jägarsoldaten möta framtida behov i Försvarsmakten, ur ett 
genusperspektiv? 

• På vilket sätt bör militära ledare anpassa militär träning i jägarförband med utgångspunkt från 
kvinnors fysiska förutsättningar för att utbilda effektiva enheter med både män och kvinnor. 

Resultatet från de båda övergripande teman; organisatoriska aspekter med kategorierna; externa 
faktorer, ledarskap och grupp samt individuella aspekter med kategorierna; träningsbarhet och 
personliga egenskaper har givit svar på studiens frågeställningar enligt följande; 

Resultatet från den tematiska analysen visade att god till mycket god grundfysik ansågs vara en 
förutsättning för att klara av jägarutbildningen, vilket till viss del försvarar de befintliga fysiska krav som 
erfordras för att söka utbildningen till jägarförband. Samtidigt ifrågasattes hur ren muskelstyrka 
korrelerade med duglighet i fält, där andra faktorer som analytisk förmåga, uthållighet, motivation, 
drivkraft – det vill säga mental robusthet – bedömdes ha en avgörande betydelse för att lösa uppgiften 
framgångsrikt, vilket ger en indikation på att kravbilden kan behöva utvecklas för framtida behov. Att 
klassificera och värdera mental robusthet som fysisk styrkas motsvarighet kan vara värt att undersöka 
vidare. Av resultatet går det att därmed tolka att det kan behövas moderniserade metoder och nya sätt att 
tänka kring utvärderingen av en individs förmåga att verka i fält där explosiv muskelstyrka inte alltid 
behöver vara utslagsgivande. Det svarar på forskningsfrågan hur kraven för jägarsoldaten upplevs möta 
framtida behov. 

Resultatet från den tematiska analysen indikerade också att militära ledare inte behöver anpassa militär 
träning på ett specifikt sätt om det fanns förankring för ett jämlikt och inkluderande förhållningssätt hos 
ledare på olika hierarkiska nivåer, oavsett kön, sexuella preferenser eller fysisk och psykisk förmåga. Om 
de kvinnliga rekryterna upplevde att jämlikhetsperspektivet var en uppmärksammad ledarskapsfråga och 
att mångfald accepterades av flertalet anställda än om det finns ett motstånd mot kvinnor skapades de 
bästa förutsättningar för kvinnliga rekryter att prestera enligt sin maximala förmåga. Den skillnad som 
noterades ur ett ledarskapsperspektiv var att kvinnor ställde fler frågor utifrån en risk- och 
konsekvensanalys medan män lydde order utan att ställa kontrollfrågor. Det utmanade ledare i viss mån. 
De faktorer som identifierades som centrala ur ett ledarskapsperspektiv var att utmaningar skulle 
kombineras med stöd och support, vilket förmodades ge positivt resultat för varje individs fysiska och 
mentala utveckling. Detta ger svar på studiens andra forskningsfråga huruvida militära ledare bör anpassa 
militär träning utifrån kvinnors fysiska förutsättningar. 
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I följande avsnitt kommer resultatet från den tematiska analysens två övergripande teman 
”organisatoriska aspekter” och ”individuella aspekter” att diskuteras och prövas mot befintlig forskning. 

 

4.1 Organisatoriska aspekter 

Som redovisats i studiens resultat poängterade en av respondenterna att framtida hot kunde komma att 
ställa högre krav på en elitsoldats kognitiva förmågor och därmed reducera betydelsen av ren 
muskelstyrka till viss del. Det överensstämmer med Kiras et al. (2019, s. 3) som på liknande sätt vill få 
oss att förstå att måttet av oförutsägbarhet i framtida attacker kommer att kräva oortodoxa metoder att 
lösa problem där förmåga att samarbeta med externa aktörer och hantera framtidens teknik kan få 
avgörande betydelse för framgång. Burmaoglu et al. (2016) efterfrågar framtida militära organisationer 
och ledare som kan hantera informations- och kommunikationsteknologier i kombination med ett kreativt 
och flexibelt tänkande, vilket understryker vikten av kollektiv intelligens. Gasca et al. (2015) och Haring 
(2013) konstaterar att kollektiv intelligens ökar i en grupp med antalet kvinnor vilket tros bero på 
kvinnors fallenhet att både läsa av en situation och människors olika känsloläge. 

Den redovisade oro ur ett samhällsperspektiv som rörde urvalet till jägarutbildningen förklarades komma 
från samtidens demografiska utveckling. På sikt minskar antal unga människor i förhållande till den äldre 
befolkningen samtidigt som de rör sig mindre. Det påverkar antalet kvalificerade för jägarutbildningen 
(SCB, 2017).  

Som tidigare har beskrivits var respondenterna eniga om att det krävdes mycket god grundfysik för att 
klara av jägarutbildningen. Respondenterna hade dock delade meningar huruvida de fysiska kraven för 
jägarutbildningen överensstämde med vad som erfordrades i fält, där konflikthantering, 
situationsförståelse, uthållighet och kommunikation också ansågs vara viktiga egenskaper. I artikeln ”Why 

make special platoon for women” av Steder och Rones (2019, s. 63) har en mer nyanserad kravprofil 
kopplats ihop med roll och funktion för kvinnliga rekryter i ”Jegertroppen”. Det har inneburit större 
koncentration på specialisering i urban miljö än ren muskelstyrka, även om den militära träningen 
innehåller inslag av båda koncepten. 

Då kravprofilen för jägarutbildningen i Försvarsmakten föredrar muskelstyrka framför muskeluthållighet 
kan det antas att kvinnor generellt sätt har sämre möjligheter att konkurrera om platser till utbildningen än 
män trots att de är i fysisk god form (Schröder, 2017, s. 37-38; Steder & Rones, 2019, s. 54). Hur till 
exempel analytisk förmåga, situationsförståelse, psykologisk resiliens, laganda, inre motivation och 
uthållighet mäts vid mönstringen har jag som forskare inte kunnat få fram. 

De kvinnliga respondenterna menade att ett framgångsrikt ledarskap lyfte fram jämlikhetsfrågor och 
förankrade principen om lika värde i alla hierarkiska nivåer. I artikeln ”Unique Capabilities of Women in 
Special Operations Forces” citerar Gasca et al. (2015, s. 108) Randazzo-Matsel och hennes kollegor 
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(2012, s. 63); ”the successful integration of women into combat units depends, in part, on the beliefs of 
the commanders. If the commanders believe women can be successful soldiers and are just as capable as 
men, the unit may be more accepting of female soldiers”. Citatet exemplifierar vikten av ett starkt 
förankrat ledarskap där en betydelsefull parameter är att tro på sina soldaters förmåga i allmänhet och i 
det här fallet, kvinnor i synnerhet, eftersom de verkar i minoritet.  

De kvinnliga respondenterna i ledarskapsroller avvisade tanken på att deras eget ledarskap påverkades av 
att de var kvinnor. Deras uppfattning om ledarskap kopplades snarare till hur man var som person. 
Respondenterna ansåg sig bli accepterade och respekterade som ledare av sina, i majoritet manliga 
underställda. Eaglys et al. (2003, s. 569) forskning visar att kvinnliga ledare, jämfört med manliga ledare, 
är mindre hierarkiska, mer samarbetsvilliga och mer inriktad på att öka andras egenvärde vilket antas 
skapa positiva förutsättningar för prestation oavsett underställdas kön.  

De manliga respondenterna vittnade om att kvinnliga underställda ställde fler frågor än sina manliga 
motsvarigheter. Manliga soldater däremot lydde order utan att ställa kontrollfrågor. Alvinius et al. (2016) 
menar att det kan ha att göra med den starka kultur som den manliga elitsoldaten fostras i, (till skillnad 
från kvinnor), där frågor förmodas blotta en svaghet, skapa en träffyta för pikar och därmed generera 
skam.  

I resultatavsnittet vittnade respondenterna om att de alla var bekanta med företeelser som motstånd mot 
kvinnor, på organisationsnivå, från ledare och andra rekryter, men majoriteten av respondenterna sades 
inte ha upplevt det i någon större utsträckning på sin arbetsplats. Till viss del ansågs det kunna förklaras 
av att respondenterna hade bevisat sin kapacitet och därmed vunnit respekt från omgivningen. Goda 
prestationer kan beskrivas vara en taktik för kvinnor i minoritet bli accepterad av gruppen (Linehagen, 
2018). En annan förklaring var att ledarskapet hade en ambition att inte acceptera diskriminerande 
attityder.  

En av respondenterna redogjorde för hur manligt kodade ord, ibland könsord, användes för att tagga igång 
gruppen. Respondenten ansåg att det var helt oacceptabelt men reflekterade också över att hon inte hade 
sagt ifrån. Schröders (2017) och Alvinius et al. (2016) förklarar att kvinnor på olika sätt utarbetar 
strategier för att inte avvika från en maskulin norm och riskera att förlora sin plats i gruppen. Det innebär 
oftast att kvinnor i minoritet biter ihop, skämtar bort jargong och trakasserier (Alvinius, & Holmberg, 
2019).  

En respondent reflekterade också över att hennes goda fysiska resultat höjde hennes status bland män 
samtidigt som det orsakade ett konkurrensförhållande till de andra få kvinnorna som inte var lika fysiskt 
starka. Det verkade enligt respondenten bara fanns plats för en ”fysiskt duktig” kvinna i den i den manliga 
gruppen. Schröder (2017) menar att det finns en allmän föreställning att kvinnor på grund av sitt kön 
anses vara både mentalt och fysiskt svagare än män; ”En kvinna som är ”tjejig” med innebörden att vara 
svag, rädd, känslig eller säger ifrån och inte accepterar kulturen ses som något negativt och nedvärderas 
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till en person som inte passar som militär, även av de kvinnliga gruppbefälen och soldaterna själva”. 
Citatet tydliggör hur manlig, militär norm upprätthålls av både män och kvinnor.  

Det kan vara av vikt att den militära organisationen uppmärksammar hur fördomar kan uppstå när kvinnor 
behöver förhålla sig till de förväntningar som omgivningen har på två till synes oförenliga roller. Dels 
som militär i en manlig kontext och dels som kvinna eller ”kvinnlig”, vilket teoretiseras i Role Congruety 
Theory (Eagly & Karau, 2002) som nämndes i inledningen. Teorin kan ge en ledtråd till den militära 
organisationen varför så få kvinnor söker sig till jägarförband trots att de har rätt kravprofil.  

En av de många farhågor som debattörer och forskare tvistar om är huruvida kvinnor reducerar 
stridsdugligheten i elitförband (Walters 2017). I forskningsrapporten ”Considerations for Integrating 
Women into Closed Occupations in the U.S. Special Operations Forces” (Szana et al., 2015) förklaras att 
män generellt sätt överträffar kvinnor utifrån ett fysiskt perspektiv samtidigt som rapporten redovisar 
stora individuella skillnader mellan könen i form av fysisk och psykisk förmåga. Det tydliggör att det inte 
går att dra allmänna slutsatser om fysisk förmåga utifrån kön. Ables (Modern War Institute at West Point, 
2019) menar att det inte är kvinnorna som kan anses utgöra ett problem för stridsduglighet, snarare att det 
är en förlegad syn på operativ förmåga ur ett genusperspektiv och hänvisar till stridszoner där kvinnor har 
presterat i samklang med sina manliga motsvarigheter. Slutsatsen i forskningsartikeln ”Women and Men 
Together in Recruit Training” i Military Medicine (Orme & Kehoe, 2018) klargör att män och kvinnor 
arbetar redan på ett tillfredställande sätt i militära operationer vilket förmodas försvara kvinnors 
medverkan i jägarförband. Walters (2017) betonar också faran med alltför homogena grupper – 
homosocialitet, antingen enbart män, enbart kvinnor eller enbart profession där grupptänk (groupthink) 
kan reducera förmågan att lösa problem och fatta kloka beslut. 

Samtliga respondenter var eniga om att det var avgörande att bli inkluderad och respekterad av sin grupp. 
De kvinnliga respondenterna menade att män värderade fysisk prestation vid tävlingar högst medan 
kvinnorna värdesatte operativ förmåga i fält högst, där andra egenskaper än fysisk styrka prövades och 
satte gruppens duglighet på prov. Respondenterna ansåg dock att om en individ bidrog till gruppen, 
oberoende om det var med fysisk styrka eller kognitiv förmåga, skapades förutsättningar för inkludering. 
Risken för exkludering från gruppen handlade främst om att inte bidra, inte vara lojal med gruppen eller 
att ge upp. Samtidigt upplevdes det en fara i att inte prestera vilket förmodades riskera en individs plats 
och funktion i gruppen. Larsson, Lundin och Zander (2016) förklarar att en grupp har gemensamma 
förväntningar på en individs beteende i specifika situationer. Larsson et al. (2016) menar att en individs 
position i gruppen bestäms av ”den prestige och betydelse som rollen och rolltagaren tillskrivs.  

Som beskrevs i diskussionen om kravprofilen har forskning visat att en grupps kollektiva intelligens 
tenderar att tillta när andelen kvinnor i en grupp ökar. Forskare har förmodat att det har att göra med 
kvinnors förmåga att läsa av situationen, göra sig en lägesbild och känna av känslomässiga förändringar 
vilket kan ge dem fördelar vid konflikthantering (Gasca et al., 2015; Haring, 2013). Det kan antas vara en 
viktig kunskap vid sammansättning av militära grupper och team. 
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Att genomföra en krävande utbildning där rekryten i många fall pushar sina befintliga fysiska och 
psykiska gränser kan innebära en svår prövning, både för rekryten och den militära ledaren. Att klara 
utmaningen förmodas få en individ att utvecklas, mogna och få bättre självförtroende, vilket kan antas 
vara ett mål för ledaren. Samtidigt föreligger det en risk att en individ förlorar självförtroende och 
självkänsla om hen inte lyckas. Respondenterna poängterade att stöd och support, både från ledarskapet 
och från gruppen, kunde vara helt avgörande för ett lyckat utfall. Det ligger i linje med 
ledarskapsmodellen där den utvecklande ledaren karaktäriseras av autentiskt handlande, personlig 
omtanke och uppmuntrar bland annat till delaktighet och ger stöd (Larsson et al., 2016).  

 

4.2 Individuella aspekter 

De fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är väl beforskat som tidigare har redovisats i 
studiens inledning. Szayna et al. (2015), Nindl et al. (2016) samt Bækken och Teien (2016) beskriver 
mäns fördelar i muskelstyrka framför allt i överkropp, syreupptagningsförmåga och starkare benstomme, 
medan kvinnor förklaras ha fördelar i muskeluthållighet. Män utvecklar muskler snabbare än kvinnor vid 
träning, vilket inte skall misstas från att kvinnor inte bygger muskler alls. Forskning visar dock att 
kvinnor behöver något längre tid för muskelprogression (Nindl et al., 2016).  

Att identifiera kompetensbehov i ett rörligt, flexibelt elitförband kan antas ha betydelse för hur 
kravprofilen utformas i framtiden. Respondenternas syn på hur viktig fysisk styrka var, i förhållande till 
att lösa uppgiften, särskilde sig från varandra. Att klara antal chins ansågs av några respondenter inte 
korrelera med soldaters styrka i fält. Respondenterna tycktes mena att när gruppen samverkade med sina 
olika förmågor som fysisk styrka, uthållighet, situationsförståelse, kommunikationsbegåvning och 
problemlösning fungerade arbetet som bäst. Uppfattningen om generellt god grundkondition tillsammans 
med muskeluthållighet och analytisk förmåga verkade trumfa ren muskelstyrka för majoriteten av 
respondenterna.  

Gasca et al. (2017) och Walters (2017, s. 186) redogör för på vilket sätt kvinnor kan få en betydande roll i 
elitförband i samband med framtidens internationella insatser. Det har tidigare redovisats att kvinnor är 
skickliga på att interagera med lokalbefolkning och få fram information som är nödvändig i operationen 
(Steder & Rones, 2019). I de fall där spänning har uppstått mellan lokalbefolkning och militär, har 
militärt tränade kvinnor visats ha en avkylande effekt (Walters. 2017) Artikelförfattarna Gasca et al. 
(2017) och Walters (2017) underströk därför att den militära träningen var kritisk även ur ett 
genusperspektiv eftersom elitsoldater oavsett kön måste kunna vara handlingskraftiga och skydda eller 
försvara sig själva i hotfulla situationer. 

I artikeln ”Operational Physical Performance and Fitness in Military Women: Physiological, 
Musculoskeletal Injury, and Optimized Physical Training Considerations for Successfully Integrating 
Women Into Combat-Centric Military Occupations” (Nindl et al., 2016) efterlyser artikelförfattarna, som 
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redovisades i studiens inledning, individuella träningsprogram, främst för kvinnor. Ett sådant 
träningsprogram ska fokusera på muskelgrupper som behövs förstärkas för att bättre klara av den militära 
kontexten, där överkroppsmuskler bör stå i fokus. En respondent föreslog att kvinnor kunde förbereda sig 
genom att träna så verksamhetslikt som möjligt. Det kunde innebära att gå långa sträckor med last och 
kombinera det med gymträning med fokus på överkroppsmuskler samt backträning och intervaller. 
Bækken och Teien (2016) har konstaterat att kvinnliga soldater som tränar under samma förhållanden, 
med samma belastning som män löpte 1,2 till 10 gånger mer risk att få överbelastningsskador än män, 
vilket accentuerar idén om individuella träningsprogram. Bækken och Teien har reflekterat över unga 
människors fysiska utveckling över tid, där både fysisk aktivitet och hormoner påverkade på vilket sätt 
fysisk styrka och kondition antingen bibehölls, förstärktes eller försämrades. Att hålla på med idrott i tidig 
ålder byggde upp kroppens muskelmassa och skapade därmed motståndskraft mot skador oberoende kön 
(Epstein et al., 2013). 

Respondenterna lyfte fram uthållighet, drivkraft och inre motivation – mental robusthet – som ovärderliga 
egenskaper att fullfölja uppdrag under påfrestande förhållanden. Österberg och Börjesson förklarar i 
Rustad för risk (2017) att ”inre motivation” innebär på vilket sätt en individ kan motivera sig själv med 
hjälp av sin egen övertygelse utan att behöva få bekräftelse från omgivningen. En individ med stark inre 
motivation kan driva sig själv framåt trots att de yttre förhållandena inte är tillräckligt gynnsamma.  

Forskning visar att män tenderar att ha högre självkänsla än kvinnor och självkänsla hos både män och 
kvinnor tenderar att öka med ålder och erfarenhet, vilket till stor del förklaras ha att göra med universella 
sociala faktorer (Bleidorn et al., 2016). Att det finns tydliga skillnader i kvinnors och mäns självkänsla 
kan vara orsaken till att kvinnor i högre utsträckning undervärderar sig själva jämfört med sina manliga 
motsvarigheter som övervärderar sig själva (Niederle & Vesterlund, 2008). Även om forskningen visar på 
skillnader i självkänsla ur ett genusperspektiv menar en respondent att män också är rädda och har dålig 
självkänsla även om männen håller det oftare inom sig. Respondenten betonar att stöd, support och 
bekräftelse kan ha avgörande betydelse för hur en individ utvecklas, oberoende kön.  

De kvinnliga respondenterna ansåg sig vara mer uthålliga än sina manliga motsvarigheter efter några 
dygn ute i fält med lite mat. De klassade därför mental robusthet som en viktig egenskap för att klara av 
utmaningarna inom utbildningen.  

Samtliga respondenter underströk betydelsen av att ”lösa uppgiften” på ett fokuserat och strukturerat sätt 
tillsammans i gruppen eller individuellt. Av respondenternas reflektion går det därmed att förstå att 
uppgiftsorientering (task cohesion) rankades som en viktig egenskap.  

Att bygga nära relationer, att lära känna individen och få individerna i gruppen att trivas ansågs också 
vara centralt (social cohesion). Det handlade inte nödvändigt om att gilla alla, däremot var det väsentligt 
att respektera alla för vad de bidrog med till gruppen.   
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Szayna et al. (2016) låter oss förstå att uppgiftsorientering (task cohesion) är kritiskt för ett lags 
prestationsförmåga. Szayna et al. menar dock att det är först när uppgiftsorienteringen är kombinerat med 
relationsorientering (social cohesion) som ett lag anses nå sin fulla potential i påfrestande situationer, 
vilket skiljer sig från Walters (2016) uppfattning att teammedlemmar inte behöver gilla varandra så länge 
de är fokuserade på uppgiften. Walters menar att alltför stark relationsorientering i form av ett 
romantiserat ”band of brothers” skapar utrymme för grupptänk (groupthink) vilket kan sätta 
problemlösningsförmågan ur spel.  

I forskningsrapporten ”Herregud, skal troppen ha bare jenter? En evaluering av Jegertroppen ved 
Forsvarets spesialkommando” (2017) beskriver Rones och Steder hur olika militära organisationer har 
uttryckt missnöje och rädsla över kvinnors inträde i militära enheter då kvinnor antas att söndra 
sammanhållningen i grupper bestående av män. King (2015) visar dock att förmåga att lösa uppgiften är 
viktigare än att skapa nära vänskapsrelationer till gruppmedlemmarna. Dessutom visar forskning, som 
tidigare nämnts, att den kollektiva intelligensen höjs i könsblandade grupper. 

De militära jägarförbanden ska utbildas och förberedas för påfrestande förhållanden nu och i framtiden 
där framtida hot, kriser och katastrofer inte ännu är tydligt definierade eftersom allt förändras och 
utvecklas kontinuerligt, samtidigt som urvalet antas minska. Det ställer krav på ett flexibelt, 
förändringsbenäget militärt ledarskap där individer värderas lika oberoende kön, härkomst och sexuella 
preferenser. Den här studien kan fungera som ett underlag för att förstå hur ledare kan komma att behöva 
utvecklas och förändras för att kunna utbilda den yngre, digitala generationens kvinnor och män, hantera 
deras kognitiva förmågor och fysiska förutsättningar.  

 

4.3 Metodologisk diskussion 

Studiens syfte var att undersöka och svara på hur kraven för jägarsoldaten upplevdes möta framtida behov 
i Försvarsmakten, ur ett genusperspektiv. Studiens syfte hade också för avsikt att undersöka på vilket sätt 
militära ledare borde anpassa militär träning i jägarförband med utgångspunkt från kvinnors fysiska 
förutsättningar för att utbilda effektiva enheter med både män och kvinnor. Frågeställningarna är 
komplexa eftersom de påverkas, inte bara av respondenternas individuella erfarenheter utan också av 
politiska beslut, av samhällsutveckling och på vilket sätt karaktären på framtida hot förväntas ta sig i 
uttryck.  

Valet av den kvalitativa metoden och semistrukturerade intervjuer förmodades ge respondenterna 
möjlighet att utveckla sina svar och på så sätt skapa förutsättningar för en djupare förståelse kring 
respondenternas berättelse. Att välja den kvalitativa metoden framför den kvantitativa ger fördelar i 
förståelse men saknar det omfång och möjligheter till generaliseringar som den kvantitativa metoden ger. 
Studiens styrka kan ses i respondenternas generositet att dela med sig av sina erfarenheter. Studiens 
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svaghet ligger i både det begränsade antal respondenter och urval. Ett flertal manliga soldater hade kunnat 
ge ytterligare en dimension till studiens frågeställningar. Det har funnits en mycket begränsad tidsram för 
att fullfölja studien vilket kan ha orsakat brister i analysarbetet. Att anlägga ett genusperspektiv i frågor 
som normalt styrs av manliga normer ställer krav på forskarens förmåga att förhålla sig neutral och inte 
analysera resultatet på ett selektivt sätt. Min ambition som forskare har varit att bibehålla ett objektivt 
synsätt vid analysen, trots mitt starka intresse för genusfrågor. Jag har uppmärksammat ledande frågor vid 
transkriberingen och varit ytterst noggrann att inte färgas av dem i analysarbetet utan arbetat med 
respondenternas svar från de öppna frågor som ställdes. 

 

4.4 Praktiska implikationer och framtida studier 

Resultatet visade att mycket god grundfysik ansågs vara en förutsättning för att svara upp mot de krav 
som ställdes på jägarsoldaten. Det har ifrågasatts om ren muskelstyrka var korrelerat med duglighet i fält. 
Moderniserade metoder har efterfrågats där egenskaper som mental robusthet och problemlösning ingår i 
utvärderingen och skulle kunna kompensera för brist på muskelmassa. Resultatet har också indikerat att 
om det fanns en stark förankring för ett jämlikt och inkluderande förhållningssätt i ledarskapets samtliga 
hierarkiska nivåer, oavsett kön, sexuella preferenser eller fysisk och psykisk förmåga, samt att ledare gav 
stöd och support i utmanande situationer, upplevde kvinnliga underställda att ledarskap inte behövde 
anpassas med utgångspunkt från kvinnors fysiska förutsättningar. 

Det är klarlagt att god fysisk förmåga är en förutsättning för att klara av militär jägarutbildning. Samtidigt 
saknas det kunskap om hur muskulära svagheter kan förebyggas av individuella träningsprogram i 
jägarförband och om anpassad träning ur ett genusperspektiv ger bättre resultat än nuvarande program. 
Det saknas också forskning kring om mental robusthet och kognitiv förmåga kan kompensera för brist på 
muskelmassa i jägarförband.  

En av de viktigaste lärdomar som kan dras av studiens resultat är att ett ledarskap vars grundvärderingar 
om människors lika värde är väl förankrade på alla nivåer kan inkludera och skapa gynnsamma 
förhållanden för utveckling för alla individer oavsett kön. En annan lärdom avser på vilket sätt vi värderar 
och jämför utfall, där ett traditionellt synsätt på fysisk styrka kan behöva kompletteras genom att 
uppgradera värdet av mental robusthet och problemlösning. 
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6 Bilagor 
 

Bilaga 1 Graderingsskala jägarförband 

 

För att uppfylla kraven vid mönstringen i Sverige erfordras att den sökande har klarat de grundläggande 
proven för jägarsoldaten vilka enligt rekryteringsmyndigheten i Karlstad är; 

• Befälsskattning kommer från psykolog gradering 1-9 = 5 
• Plikttjänstförmåga kommer från psykolog gradering 1-9 = 7 
• Begåvning (inskrivningsprov gradering 1-9)=5 
• Max längd 9 = 210 cm Min längd 2 = 155 cm 
• Muskelstyrka (isokai) gradering 1-9 = 6 
• Fysisk arbetskapacitet (ergometercykeltest) gradering 1-9 = 7 
• Syn krav = B ser sämre på ett öga är inte i behov av linser ej heller glasögon 
• Färgseende 9 eller 1 krav jägare = 1 
• Hörsel godkänd = A 
• Tjänstbarhet/hälsa (fullt frisk inga begränsningar) = A 
• Simkunnighet minst 200 meter 

Om den sökande uppfyller grundkraven och blir antagen till ett jägarförband tillkommer en 
kompletterande prövning på en jägarbataljon där ytterligare krav måste uppfyllas för att platsa på 
utbildningen. 
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Bilaga 2 Planerad progression för Jegertroppen 

Steder & Rones (2019:61) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




