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Kvinnor och internationell tjänst 

 
Trots satsningar på att rekrytera fler kvinnor har Försvarsmakten fortfarande en låg andel 
kvinnor anställda i myndigheten.  
Försvarsmakten har svårt att fullfölja kraven på en ökad andel kvinnor på alla nivåer i 
internationell tjänst med knappt fem procent kvinnliga yrkesofficerare. Denna uppsats syftar till 
att undersöka vilka förutsättningar som fanns att rekrytera kvinnor till två missioner i 
Afghanistan, FS 14 och FS 15, att jämföra de båda missionernas rekrytering, samt att beskriva 
hur väl Försvarsmakten nådde upp till regeringens krav avseende kvinnlig representation i 
internationell tjänst.  
Uppsatsen beskriver först de förutsättningar, dokument och andra styrande faktorer som ligger 
till grund för rekryteringen. Därefter jämförs resultaten för de båda missionerna och diskuterar 
de likheter och skillnader som finns. 
Undersökningen visar att förutsättningarna att rekrytera kvinnor till FS 14 och FS 15 inte var 
särskilt goda med tanke på de fåtal procent kvinnliga yrkesofficerare som var anställda i 
Försvarsmakten. Intressant är att de två missionerna lyckades olika väl med rekryteringen av 
kvinnor, där FS 15 rekryterade fler trots ett mindre rekryteringsunderlag. 
En slutsats är att den rekryteringsprocessens utformning bidrar till det låga antal kvinnor i 
internationell tjänst. 
 
 
 
 
Nyckelord: Rekrytering, internationell tjänst, genusperspektiv, Afghanistan, FS 14, FS 15, 
kvinnor, jämställdhet, Försvarsmakten. 
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ABSTRACT 

 
The Swedish Armed Forces is an organization having difficulties achieving a higher 
representation of women, nationally as well as internationally. Since the founding of the 
United Nations Security Council Resolution 1325 in year 2000, which addresses the issue 
women, peace and security, the Swedish Government has formed an action plan demanding 
more women to be recruited to the Armed Forces. A variety of measures have been taken but 
women are still not even a minority among officers at only 4.7 percent. This thesis studies and 
compares the female representation in two missions to Afghanistan in 2008. The study is 
based on literature and statistics. The results do not attempt to picture a general image of the 
conditions applying to recruiting women, since the study is reduced to two missions in 2008. 
It can, however give some general indications since the statistics can be applied to the 
representation of women in the Swedish Armed Forces in general.  
   The results show that the Swedish Armed Forces did not manage to recruit enough women 
to either of the missions in order to fulfil the demand set by the government. Never the less, 
this study shows that the Armed Forces was not far from reaching the goals set by the 
Swedish government in the category female officers. A possible explanation to the negative 
results is the way the recruitment process is constituted together with the lack of precise 
instructions concerning the recruitment of women. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: UNSCR 1325, gender perspective, international service, women, recruitment, 
gender equity, the Swedish Armed Forces, FS 14, FS 15. 
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FÖRKORTNINGAR/BEGREPP 
 
ISAF – International Security Assistance Force 
 
FS – (FS14 och FS 15) Kodspråk i FN-tjänst, alla svenska förbandsmissioner har en egen 
beteckning i bokstäver och siffror. Bokstäverna i Afghanistanmissionen FS kommer till följd 
av att International Security Assistance Force (ISAF-styrkan) var planerad att fortsättas med 
en uppföljningsstyrka med arbetsnamnet Follow-on Security Assistance Force (FOSAF). 
Därför döptes den första svenska styrkan till FS 01. Namnet har fått bestå trots att styrkan 
fortsättningsvis kallades ISAF. FS 14 är således den 14:e styrkan och FS 15 den 15:e.1 
 
FN – Förenta Nationerna 
 
UN – United Nations 
 
UNSCR – United Nations Security Council Resolution 
 
FHS – Försvarshögskolan 
 
NVK – Nätverk Värnpliktiga Kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Försvarsmakten, 
http://www.mil.se/sv/i-varlden/Missionsnamn2/ (2009-02-24 kl 2326). 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en bakgrund till problemformuleringen och frågeställningen.  
 
1.1 Bakgrund 
 
År 2000, den 31 oktober, antogs FN:s säkerhetsråds resolution 1325 i säkerhetsrådet och blev 
därmed bindande för alla FN:s medlemsländer. Resolutionen handlar om kvinnor, fred och 
säkerhet. Framför allt är den aktuell för Försvarsmakten i rekryteringen av personal till 
verksamheten utanför Sveriges gränser: 
 

”[Säkerhetsrådet] bekräftar åter den viktiga roll som kvinnor spelar i fråga om 
konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande samt betonar 
betydelsen av deras lika deltagande och fulla medverkan i alla strävanden att 
bevara och främja fred och säkerhet och behovet av att öka deras roll vid 
beslutsfattandet med avseende på konfliktförebyggande och konfliktlösning”.2 

  
I juni 2006 antog Sverige en handlingsplan för implementerandet av FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325. För Försvarsmakten har resolutionen medfört en rad olika krav och åtgärder 
såväl nationellt som internationellt. Resolutionen anger vad som är prioriterade områden och 
hur arbetet ska bedrivas internationellt. En konkret styrning är att Försvarsmakten ska 
rekrytera fler kvinnor till utlandsstyrkan. Denna rekrytering skall inte endast vara numerär, 
utan också kvalitativ, vilket innebär att kvinnor ska vara representerade på alla nivåer i 
organisationen.3 
   Försvarsmakten har haft personal i utlandstjänst sedan 1948.4 För närvarande tjänstgör cirka 
700 personer utomlands.5 Sveriges största militära åtagande är missionen i Afghanistan. Den 
svenska styrkan ingår i en internationell operation som benämns International Security 
Assistance Force (ISAF) och verkar utifrån ett FN-mandat.6 Under Afghanistanmissionen, 
som har pågått sedan år 2001, har man arbetat med stöd av FN:s säkerhetsråds resolution 
1325. Försvarsmakten har varit aktiv i Afghanistan i snart åtta år och har haft problem med att 
rekrytera kvinnor till missionen.7 
 
1.2 Problemformulering 
 
Följer Försvarsmakten de politiska kraven på rekryteringen av kvinnor till utlandsstyrkan? 
Varierar detta mellan olika missioner? Undersökningar om detta, samt om hur 
Försvarsmaktens organisatoriska förutsättningar ser ut, saknas.  
 
 
 
 

                                                           
2 FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), s. 4. 
3 Ibid, 2000, s. 5. 
4 Utlandsstyrkan-i fredens tjänst, red. Car Sjöstrand (Malmö: Försvarsmakten, 2006), s. 15.  
5Försvarsmakten,  
http://www.mil.se/sv/i-varlden/Pagaende-insatser/ (2009-02-11 kl 1503). 
6 Försvarsmakten,  
http://www.mil.se/sv/i-varlden/Pagaende-insatser/Afghanistan/ (2009-02-12 kl 1959). 
7 Mats Kjäll, handläggare, Försvarsmaktens Högkvarter, e-post korrespondens, 2009-02-11, kl. 0750. 
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1.3 Frågeställning 
 

 Vilka förutsättningar hade Försvarsmakten att rekrytera kvinnor till FS 14 och FS 15?  
 På vilka sätt skiljer sig representationen av kvinnor åt mellan FS 14 och FS 15? 
 I vilken utsträckning fullföljde Försvarsmakten de krav och åtaganden som regeringen 

ställer avseende kvinnlig representation i internationell tjänst under FS 14 och FS 15? 
 
1.4 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka hur väl Försvarsmakten lyckas fullfölja de krav som 
regeringen ställer avseende att öka jämställdheten vid rekrytering till internationell tjänst. 
Studien kommer också att redovisa fördelningen av den kvinnliga representationen vid FS 14 
och FS 15 samt sammanställa rekryteringsunderlaget avseende kvinnor till de båda 
missionerna. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Då det årligen genomförs två rekryteringsperioder, kommer studien att begränsas till 
ansökningarna och rekryteringen till FS 14 och FS 15. Det är de missioner som ligger närmast 
i tiden och som är avslutade. Personalen i FS 16 och FS 17 rekryterades till stor del ur Nordic 
Battle Group (NBG) vilket gör att resultatet vid en undersökning kan bli missvisande. Dels 
har NBG haft egna målsättningar avseende rekrytering av kvinnor, dels har sökförfarandet 
inte gått till på ordinarie sätt, vilket inte skulle ge en representativ bild av statistiken.8 
Tidigare missioner speglar inte nuläget då FN:s säkerhetsråds resolution 1325 och 
jämställdhet är ett relativt nytt verksamhetsområde för Försvarsmakten. Att undersöka FS 14 
och FS 15 ger därför en bra bild över hur Försvarsmaktens största mission i dagsläget är 
uppbyggd, avseende ambitioner på jämställdhet, såväl kvalitativ som kvantitativ. 
 
1.6 Tidigare forskning 
 
Forskning inom Försvarsmakten bedrivs till stor del av Försvarshögskolan. Det har tidigare 
forskats på kvinnors representation i internationell tjänst i en C-uppsats på chefsprogrammet, 
författad av Olle Katrin.9 Det har även genomförts forskning som är angränsande till ämnet på 
Försvarshögskolan, i en studie om FN:s säkerhetsråds resolution 1325 och den nordiska 
snabbinsatsstyrkan av Louise Olsson.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 Yllemo, Fredrik, handläggare i insatsstaben, Försvarsmaktens Högkvarter, telefonsamtal, 2009-02-25 kl. 0900. 
9 Katrin, Olle, C-uppsats på Chefsprogrammet: 19100:2014, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2005). 
10 Olsson, Louise, 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan (Stockholm: Försvarshögskolan, 2008). 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 ger en beskrivande inledning för att sedan ange frågeställningarna, 
problemformuleringarna, syfte och avgränsningar.  
 
Kapitel 2 behandlar metoden. Här finns också en diskussion kring materialet och källorna. 
Kapitlet ger också en grund till avhandlingen genom de centrala begreppen.  
 
Kapitel 3 beskriver de dokument som ligger till grund för kraven på Försvarsmaktens att 
rekrytera kvinnor. Statistik redovisas avseende andelen kvinnor i nationell och internationell 
tjänst och rekryteringsprocessen beskrivs.  
 
Kapitel 4 innehåller en diskussion om hur Försvarsmakten faktiskt strävar efter att nå de mål 
och krav som regeringen ställer angående rekryteringen av kvinnor till internationell tjänst.  
 
Kapitel 5 anger de slutsatser som författaren kommit fram till och ger också förslag på 
fortsatt forskning i ämnet.  
 
Kapitel 6 består i en kort sammanfattning av uppsatsen i sin helhet.  
 
Kapitel 7 anger de källor som använts i författandet av uppsatsen. 
 
 
2 METOD 
I detta kapitel förklaras varför den deskriptiva och komparativa metoden har valts. 
Materialets tillförlitlighet diskuteras, samt centrala begrepp för uppsatsen presenteras.  
 
2.1 Metodval 
 
Inledningsvis tillämpas en deskriptiv metod11 där de dokument som ligger till grund för vidare 
analys beskrivs. Därefter tillämpas en kvantitativ analys för att ta fram underlag för hur 
många kvinnor som sökte och hur många som rekryterades till FS 14 respektive FS 15. 
Statistiskt underlag kommer att inhämtas, sammanställas och analyseras. Därigenom kan en 
bild av Försvarsmaktens rekryteringsunderlag avseende FS 14 och FS 15 presenteras och ge 
svar på många individer som fanns att rekrytera vid de valda tillfällena. Fördelen med 
metoden är att det på ett tydligt sätt går att undersöka den statistik och de dokument som är 
relevanta för frågeställningen. Metoden innebär att information samlas om hela gruppen som 
undersöks, vilken i denna studie är kvinnor.12 En nackdel med metoden är att den kan bli för 
omfattande då det blir stora mängder information som ska hanteras. Komparation13 kommer 
också att användas avseende de två missionerna FS 14 och FS 15. Metoden lämpar sig väl då 
missionerna som undersöks är nästan identiska. 
 
 
 
                                                           
11 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 32. 
12 Patel, Runa & Tebelius, Ulla, Grundbok i forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 54-55.  
13 Ejvegård, 2003. s. 41-42. 
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2.1.1 Material och källkritik 
 
Den största delen av materialet hänför sig till svenska regeringens, Förenta Nationernas (FN) 
och Försvarsmaktens dokumentation. Rapporter och studier som används i min undersökning 
är de flesta beställda av, eller framtagna tillsammans med Försvarsmakten även om uppdraget 
i de flesta fallen har utförts av Försvarshögskolan. Dokumentationen har använts i 
forskningssammanhang och har legat till grund för andra studier och undersökningar. Till stor 
del används Försvarsmaktens eget material vid undersökning av den egna verksamheten inom 
Försvarsmakten. Den statistik som är framtagen från Pliktverket och från Försvarsmakten har 
god reliabilitet14. Eftersom Försvarsmakten och Pliktverket är statliga myndigheter får 
uppgifterna som inhämtats anses vara tillförlitliga trots att de inte verifieras med en oberoende 
källa.   
   De Internetkällor som används är från myndigheter som regeringen och stora organisationer 
som FN.  
   De samtal som genomförts har varit med personer som arbetar som handläggare för 
Försvarsdepartementet, Pliktverket och Försvarsmakten i de aktuella frågorna de konsulterats. 
Samtalen har handlat om fakta och varit knutna till de dokument eller den statistik som 
undersökningen presenterar. En handläggare på Högkvarteret har konsulterats för en djupare 
genomgång av rekryteringsprocessen, då de dokument som finns tillgängliga endast beskriver 
processen översiktligt. Försvarsdepartementet kontaktades enbart för att förtydliga centrala 
begrepp i Regeringens handlingsplan för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 
(2000) om kvinnor, fred och säkerhet. Likaså kontaktades Ingvar Ahlstrand för att förtydliga 
och förklara den statistik som Pliktverket tillhandahållit. 
 
2.2 Statistik  
 
De data som ligger till grund för statistiken är från Försvarsmaktens databas SWIP. Initialt 
ska antalet kvinnor och män tas fram. Analysen avser också redovisa antalet civila 
befattningar och antalet sjukvårdsbefattningar. Statistik från Pliktverket kommer också 
användas avseende värnpliktiga, samt statistik från Försvarsmakten som rör 
personalförsörjning internationellt och nationellt. 
 
2.3 Tillförlitlighet 
 
Avseende Försvarsmaktens eget underlag för statistik bör tas i beaktande att det kan finnas 
individer, kvinnor såväl som män, som har sökt befattningar som de inte är behöriga att söka.  
   Undersökningen som genomförs har validitet på så sätt att den tar hänsyn till inte bara 
numerärer, det vill säga antal kvinnor som söker, utan också till andra faktorer. Dessa faktorer 
är rekryteringsunderlaget i sin helhet, antalet officerare som är kvinnor samt att, trots 
avgränsningen till endast två missioner, den omständigheten att Försvarsmakten konstant ska 
personalförsörja missioner över tiden, och flera på samma gång. Validiteten hade kunnat vara 
högre om bättre underlag funnits då det hade gått att i detalj studera exakt vilka befattningar 
kvinnor hade och exakt vilka befattningar som sökts av behöriga kvinnor. I samtal med 
Högkvarteret framkom att de har för avsikt att ta fram bättre statistiskt underlag för att i 
framtiden själva kunna genomföra studier av den här typen. 
 
                                                           
14 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Malmö: Liber, 1991), s. 22. 
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2.4 Centrala begrepp 
 

Säkerhetsrådet är FN:s beslutande organ. Det består av fem permanenta medlemmar: USA, 
England, Frankrike och Ryssland, och av tio icke-permanenta medlemmar som 2009 är 
Österrike, Japan, Uganda, Burkina Faso, Libyen, Vietnam, Costa Rica, Mexico, Kroatien och 
Turkiet.15 Säkerhetsrådets uppgifter är i första hand att upprätthålla internationell fred och 
säkerhet.16 

Resolution är ett uttalande av en internationell organisation, till exempel FN. Resolutionen 
beskriver organisationens ställningstagande i en viss fråga eller ämne och anger vilka krav 
som skall riktas mot medlemsland eller vilka åtgärder som skall vidtagas av organisationen i 
viss fråga.17 
 
Mission betyder ”officiellt (diplomatiskt) uppdrag; större uppgift som kräver personliga 
uppoffringar”.18 Används vardagligt för att beskriva ett uppdrag i internationell tjänst, 
exempelvis benämns FS 14 som en mission. 
  
Internationell tjänst är deltagandet av svenska Försvarsmaktens styrkor i internationell 
fredsbefrämjande verksamhet.19 
 
Jämställdhet innebär att individer har samma möjligheter och rättigheter, med fokus på 
kvinnor och män. Begreppet, eller förhållandet förutsätter en jämn fördelning av ekonomiska 
medel, makt och inflytande, utbildning, företagande, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter i 
fråga om arbete, utbildning, personliga talanger och ambitioner. Detta innebär också att det 
förutsätts att män och kvinnor delar ansvar för hem och barn samt åtnjuter frihet från 
könsrelaterat våld.20 
 
Kvantitativ jämställdhet definieras som rättviseaspekten. Jämn könsfördelning innebär en 
representation av minst 40 procent av båda könen det vill säga ett 40/60 förhållande.21  
 
Kvalitativ jämställdhet definieras som ett förhållande mellan könen där maktförhållanden, 
rutiner, villkor, värderingar, organisation och regler är könsneutrala och inte präglade av 
tillskrivna könsbestämda kvalifikationer eller kompetenser. En organisation kan vara 

                                                           
15 Försvarsmakten, 
http://www.un.org/sc/members.asp (2009-02-24 kl 2232). 
16 Försvarsmakten, 
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_functions.html (2009-02-24 kl 2240). 
17 Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/enkel/resolution (2009-02-24 kl 2230). 
18 Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/kort/mission/1408930 (2009-02-24 kl 2245). 
19 Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/artikel/178743 (2009-02-24 kl 2303). 
20 Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=1065249 (2009-02-17 kl 2043). 
21 http://www.ne.se/lång/jämställdhet?i_h_word=kvantitativ+j%C3%A4mst%C3%A4lldhet (2009-02-20 kl 
1447). 
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kvantitativt jämställd, med 40 procent kvinnor, men sakna den kvalitativa aspekten om 
kvinnor inte finns representerade på alla nivåer i organisationen.22 
 
Genusperspektiv innebär att genus som begrepp används för att förstå hur sociala kön är 
konstruerade, vad som är kvinnligt respektive manligt. Det skiljer på det biologiska könet. 
Perspektiv innebär att studera eller analysera något från en viss riktning.23 
 
Rekryteringsbar grupp är de individer som antingen är yrkes- eller reservofficerare, de som 
genomfört värnplikten med godkända betyg för internationell tjänst och de som har en 
expertkompetens (civila där sjukvårdspersonal också ingår).24 
 
NBG Nordic Battle Group, en stridsgrupp i EU:s regi som Sverige hade huvudansvar att 
gruppera. Sveriges truppbidrag var ca 2300 personer. Andra länder som bidrog var Irland, 
Estland, Norge och Finland. Beredskapsperioden omfattade första halvåret 2008.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 http://www.ne.se/lång/jämställdhet?i_h_word=kvantitativ+j%C3%A4mst%C3%A4lldhet (2009-02-20 kl 
1446). 
23 Ivarsson, Sophia, Genusperspektiv på internationella insatser (Stockholm: Försvarsdepartementet, 2004), s. 2. 
24 Definitionen framtagen i samråd med Charlotte Svensson, 1325-handläggare på Försvarsdepartementet. 
25 Försvarsmakten, 
http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/publikationer/Forsvarsmakten_2008.pdf (2009-05-10 kl 1014). 
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3 AVHANDLING 
I kapitlet beskrivs styrande dokument inom området jämställdhet och rekryteringsprocessen 
till internationell tjänst och den kvinnliga representationen på FS 14 och FS 15 analyseras.  
 
3.1 Grundläggande förutsättningar 
 
3.1.1 FN:s säkerhetsråds resolution 1325 och regeringens handlingsplan 
 
På regeringens hemsida för mänskliga rättigheter finns de åtta olika områden som de 
mänskliga rättigheterna delas in i.26 De flesta rättigheterna handlar om alla människors rätt att 
rösta, utöva religion eller möjlighet till rättskydd. En rättighet som skiljer sig något från de 
andra, är kvinnors rättigheter. Varför just kvinnors rättigheter lyfts fram som en särskild punkt 
är för att mänskliga rättigheter inte alltid omfattar just kvinnor, och därför behöver kvinnors 
rättigheter bevakas separat.27 
   Med utgångspunkt av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 har regeringen beslutat om en 
nationell handlingsplan med de åtaganden som Försvarsmakten förbundit sig med hänsyn till 
resolutionen. Den nationella handlingsplanen omfattar en treårsperiod från 2006 till 2008.28 
2009 kommer en ny handlingsplan, en reviderad upplaga av den förra handlingsplanen.  
   Det som framför allt rör Försvarsmakten i handlingsplanen är att öka andelen kvinnor som 
deltar i fredsfrämjande insatser. I handlingsplanen framgår att Sverige också fortsättningsvis 
ska vara ett föregångsland, både när det gäller nationellt genomförande och för att driva på 
utvecklingen internationellt.29 Med den utgångspunkten beskriver sedan handlingsplanen 
inom vilka områden detta ska ske, och hur det skall genomföras. 
   Andelen kvinnor som deltar i insatsen i Afghanistan ska öka på alla nivåer och andelen ska 
åtminstone, motsvara den andel som finns i den rekryteringsbara gruppen. 
 
3.1.2 Jämställdhet i Försvarsmakten 
 
I Försvarsmaktens jämställdhetsplan definieras jämställdhet som att kvinnor och män har 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I planen står också att ansvaret för 
jämställdhet i Försvarsmakten är medarbetarnas och framför allt chefers. Delaktighet i 
jämställdhetsarbetet ska göra det till en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten.30 
   Försvarsmakten har också internt arbetat med jämställdhet på andra sätt. Ett exempel är 
Nätverket Värnpliktiga Kvinnor, NVK. Nätverket har flera syften, där ett av dem är att öka 
andelen kvinnor som söker till officersutbildning och internationell tjänst. I foldern 
”Nätverket Värnpliktiga Kvinnor” anges att Försvarsmakten har ett stort behov av fler 
kvinnor som officerare och att FN:s säkerhetsråds resolution 1325 lyfter fram att 
Försvarsmakten behöver fler kvinnor i organisationen.31 

                                                           
26 Regeringen,  
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navid=65 (2009-02-12 kl 1300). 
27 Förenta Nationerna, 
http://www.un.org/issues/m-women.html (2009-02-16 kl 1242). 
28 Regeringens handlingsplan för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och 
säkerhet, s. 17. 
29 Ibid, 2006. s. 6. 
30 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008, s. 5-6. 
31 Nätverket Värnpliktiga Kvinnor (Stockholm: Försvarsmakten, 2007), s. 4. 
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   Försvarsmakten ska också arbeta med jämställdhet på förbanden, vilket innebär att det på 
varje förband skall finnas en jämställdhetskommitté representerad med olika kompetenser av 
bägge könen.  
 
3.1.3 Genusperspektiv i Försvarsmakten 
 
Försvarsmakten skall anlägga ett genusperspektiv i rekryteringsprocesser både på 
Högkvarteret och på förbanden.32 Försvarsmakten arbetar också med genusperspektiv i flera 
insatser. I Afghanistan finns en befattning som betecknas Gender Advisor (GA). 
Befattningshavarens roll är att se till att genusperspektivet bibehålls. GA skall stödja chefen 
och styrkan med sin expertis, precis som en Legal Advisor (LA) med sin juridiska kompetens.  
Därutöver finns inom Försvarsmaktens insatsstab en befattning som Senior Gender Advisor, 
där befattningshavaren har till uppgift att stödja insatschefen och de Gender Advisors vilka 
tjänstgör i pågående insatser. I analyser skall både män och kvinnors perspektiv lyftas fram. 
Oavsett utgångspunkten – att skillnader mellan män och kvinnor beror på antingen sociala 
faktorer eller biologiska – ska de olika perspektiven anläggas i analyser och tas hänsyn till i 
sakfrågor.  Fördelningen av makt mellan könen är en central fråga och att belysa och 
implementera åtgärder för att komma till rätta med fördelningen av makt och inflytande 
mellan könen ses som en av de viktigaste dimensionerna i genusperspektivet. Kvinnor i 
lokalbefolkningen i missionsområden anförtror sig hellre sig åt insatsens kvinnliga personal 
och dessutom förstår och förmedlar kvinnliga förhandlare innebörden av fredsprocesser för 
kvinnor bättre än manliga förhandlare. Fredsbefrämjande insatser med en hög andel kvinnor 
har också fått större effekt än de som haft få kvinnor eller inga kvinnor.33 
 
3.2 Rekrytering 
 
I Försvarsmaktens jämställdhetsplan beskrivs de mål som myndigheten har avseende 
jämställdhet. Ett prioriterat område är att öka andelen kvinnor som är officerare, värnpliktiga 
och chefer.34 I planen beskrivs varför Försvarsmakten anser det viktigt att ha en jämnare 
könsfördelning i organisationen, där det bland annat lyfts fram att effektiviteten i en jämställd 
organisation är större än i en ojämställd, liksom att de sexuella trakasserierna minskar på en 
jämställd arbetsplats. Vidare menar Försvarsmakten att det i enlighet med jämställdhetsplanen 
skall finnas ett genusperspektiv i bemanningsprocessen såväl på Högkvarteret som på 
förbanden, samt att förbanden ska uppmuntra kvinnor att söka chefstjänster. Försvarsmakten 
som arbetsgivare ska aktivt arbeta för att åstadkomma en jämn könsfördelning.35 
 
3.3 Rekryteringsprocessen till internationell tjänst 
 
Befattningar i internationell tjänst söks via Försvarsmaktens hemsida. En ansökningsperiod 
varar i fyra veckor. Till en mission kan varje person söka tre befattningar. När 
ansökningsperioden är slut importeras ansökningarna i SWIP, en databas i Försvarsmakten 
där de sedan sorteras. Därefter görs en första gallring där de sökande körs mot olika register 
såsom Pliktverket och belastningsregistret.  Försvarsmakten har möjlighet att ge 

                                                           
32 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008, s. 17. 
33 Ivarsson, Sophia, 2004, s. 12. 
34 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008, s. 7. 
35 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008, s. 17. 
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grundbehörighet till sökande som ej genomfört värnpliktsutbildning, genom att genomföra en 
grundläggande soldatutbildning utlandsstyrkan (GSUS).36 
   Långt innan befattningar är sökbara på Internet har kontingentschefen blivit utsedd och 
denne bör i ett så tidigt skede som ett och ett halvt till två år innan insats också ha utsett sin 
personalchef. Chefen för styrkan har oftast vid denna tidpunkt också bestämt vilka 
kompanichefer och nyckelchefer denne vill ha med sig. Informellt kan chefsbefattningarna 
redan vara uttagna även om de rent formellt inte är tillsatta. Kompanichefer gör sedan samma 
sak med sina plutonchefer. Innan sökperioden börjar, brukar kompanicheferna ha klart för sig, 
och ha tagit en dialog med, vilka plutonchefer dessa vill ha med sig. Därigenom tas en 
underhandskontakt med dem som är inofficiellt uttagna och dessa får sedan söka ordinarie 
sökväg via Internet under ansökningsperioden.37  
   Soldaternas ansökningar, liksom civila experter och sjukvårdspersonal, skickas till olika 
kompetenscentra för en facklig bedömning. Exempelvis kan en systemvetare inom 
ledningsområdets ansökningshandlingar skickas till Ledningsregementet för den 
fackmannamässiga bedömningen. Plutoncheferna får sedan ansökningshandlingarna till sig, 
sorterade av kompetenscentra och påbörjar en intervjuvecka. Inför intervjuerna genomförs en 
utbildningsdag som handlar om bland annat samtalsmetodik och intervjuteknik. För stora 
plutoner som har fått många ansökningar kan det röra sig om upp till 500 intervjuer. Under 
utbildningsdagen, kan både Armeinspektören och kontingenschefen ha styrningar på vilken 
typ av personal som skall rekryteras. Styrningarna kan vara av slaget ålder, kön, mognad, 
geografisk spridning, men kan också handla om att en bataljonchef förväntar sig att det i 
insatsen skall ingå merparten ur fjolårets värnpliktskull. Det är i princip upp till respektive 
plutonchef att göra urvalet med de ingångsvärden denne har fått. Dessutom tillkommer de rent 
gruppdynamiska aspekterna som plutonchefen ska beakta i utformningen av ett arbetslag, 
samt dennes personliga preferenser avseende en gruppsammansättning. Att anlägga ett 
genusperspektiv blir upp till respektive chef.38 
   När intervjuerna är klara lämnar plutoncheferna en sammanställning av individerna på 
befattningarna de önskar ta med sig och det genomförs en föredragning för chefen 
Armétaktisk stab, för närvarande Arméinspektören general Berndt Grundevik. Enligt Yllemo 
fastställs urvalet i 99 procent av fallen. Dock är det här som det finns möjligheten för 
arméinspektören eller chefen för den svenska kontingenten att ytterligare en gång påverka 
urvalet. Därefter görs en registerkontroll på de uttagna och sedan skickas antagningsbesked 
ut. När antagningsbeskedet sedan återkommer till Försvarsmakten, med ett kryss över ja-
alternativet har individen i fråga inlett sin anställning hos Försvarsmakten. Det är också i detta 
skede som det uppstår vakanser i form av nej-svar. 39 
 
3.4 Villighet till internationell tjänstgöring 
 
En förutsättning för Försvarsmakten att kunna öka andelen kvinnor i internationell tjänst är att 
kvinnor som grupp är positiva till att tjänstgöra internationellt. Om kvinnor som grupp å andra 
sidan ställer sig negativa till internationell tjänstgöring kan det påverka antalet sökande, men 

                                                           
36 Försvarsmakten, 
http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Sok-utlandstjanst/Krav-for-anstallning/ (2009-05-10 kl 1129) 
37 Yllemo, Fredrik, handläggare i insatsstaben, Försvarsmaktens Högkvarter, telefonsamtal, 2009-02-25 kl. 0900. 
38 Ibid, 2009-02-25 kl. 0900. 
39 Försvarsmakten,  
http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Sok-utlandstjanst/Besked-om-uttagning/ (2009-05-10 kl 1140). 
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också den interna rekryteringen som sker innan ordinarie sökperiod. En undersökning gjord 
av Pliktverket på individer inskrivna till värnplikt 2008 visar att 56 procent av männen var 
positiva till att göra internationell tjänst, mot 70 procent av kvinnorna.40 Denna siffra kan 
givetvis inte antas vara bestående och heller inte generaliserbar för de individer som sedan ska 
rekryteras, men visar ändå att kvinnor som söker sig till Försvarsmakten idag, i större 
utsträckning än män, är villiga att genomföra internationell tjänstgöring.  
 
3.5 Publiciteten kring Försvarsmakten 
 
I media beskrivs Försvarsmakten utifrån många perspektiv, ekonomi, internationell tjänst och 
jämställdhet för att nämna några. De individer som intresserar sig för, och har samröre med 
myndigheten tar troligtvis del av det media publicerar om försvaret. En del av det som 
publiceras om Försvarsmakten är vad som kan betraktas som negativ publicitet och ett ämne 
som har berörts de senaste åren är sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. 
Detta tema har också uppmärksammats i internationell tjänst.  
   En undersökning som FHS genomfört visar att 49 procent av kvinnorna som var 
yrkesofficerare i Försvarsmakten hade utsatts för sexuella trakasserier, och att det i 49 procent 
av fallen var arbetskamrater som utsatte dem för trakasserierna. I 22 procent av fallen var det 
en högre chef som trakasserade och i 43 procent av fallen var det värnpliktiga som 
trakasserade. I 32 procent av fallen var det officerarnas närmsta chef som trakasserade och i 
38 procent av fallen var det en chef för en annan grupp. Studien gjordes för att undersöka 
avgångsorsaker bland officerare. 41 procent av de kvinnor som slutat tillhörde armén, som 
också är den tjänstegren med minst andel kvinnor som är officerare.41 Armén är också den 
vapengren som till största del bemannar missionen i Afghanistan. 
   Undersökningen föreslår olika åtgärder för att komma till rätta med problemen, bland annat 
en bättre integrering av kvinnliga officerare och en ökad acceptans för kvinnor som 
officerare.42 
 
3.6 Försvarsmakten idag 
 
Antal YO Civila RO RO i 

prod 
BFA Ber. 

Sold 
Totalt 

Män 8 914 4 040 9 139 26 12 305 22 436 
Kvinnor 439 2 494 184 0 0 22 3 139 
Kvinnor procent 4,7 %  38, 2 % 2,0 % 0 0 6,7 % 12,3 % 
Män procent 95,3 % 61, 8 % 98 % 100 % 100 % 93,3 % 87,7 % 
Tabell 1: visar Försvarsmaktens militära personal, fördelat på kvinnor och män 2009-01-01.43 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Ahlstrand, Ingvar, handläggare Pliktverket, e-post korrespondens, 2009-02-26 kl. 0725. 
41 Ivarsson, Sophia, W Berggren, Anders, Avgångsorsaker bland officerare (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2001), s. 12-15. 
42 Ibid, 2001, s. 16. 
43 Mats Kjäll, handläggare, Försvarsmaktens Högkvarter, e-post korrespondens, 2009-02-11 kl. 0750. 
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Antal 
 

Män Kvinnor Totalt Kvinnor i 
procent 

Högkvarteret 854 19 873 2,2 
Arméförband 2914 99 3013 6,4 
Marinförband 1531 75 1606 4,7 
Flygvapenförband 2274 156 2430 3,3  
Logistikförband** 335 15 350 4,3 
Ledningsförband*** 474 38 512 7,4 
Skolor 298 26 324 8 
Centra 234 11 245 4,5 
Totalt 8914 439 9353  
**FMLOG och Trängregementet ***Ledningsregementet och FMTM  
Tabell 2: visar antal tillsvidareplacerade yrkesofficerares fördelning 2009-01-0144 
 
Grad Totalt Män Kvinnor 
Gen/Genlt/Genmj 17 17  
Bgen/Fljam 21 21  
Öv 1/Kmd 1 3 3  
Öv/Kmd 150 147 3 
Övlt/Kk 949 934 15 
Mj/Örlkn 3 47 44 3 
Mj/Örlkn 4 1860 1808 52 
Kn 3053 2884 169 
Lt 2950 2778 172 
Fk 43 41 2 
1. serg (motsv) 260 237 23 
Summa 9353 8914 439 
Tabell 3: en redovisning av de tillsvidareplacerade yrkesofficerare, och deras grader.45 
 
Statistiken från Högkvarteret visar att kvinnor i alla grupper är i minoritet. Den grupp som 
inbördes nästan når upp till definitionen av jämställdhet är civilanställda. Dock kan inte 
grupperna särredovisas och därefter slutsatser kring jämställdhet dras, då den totala andelen 
kvinnor i Försvarsmakten, civila inkluderat, endast är 12.3 procent, vilket framgår av tabell 1. 
Avseende gruppen yrkesofficerare visar statistik från 2004 och framåt att andelen kvinnor har 
ökat något, från 4.4 procent till 4.7 procent. Fördelningen av officerare mellan de olika 
vapenslagen visar också på skillnader. Tabellen visar att det i rena arméförband finns 99 
yrkesofficerare som är kvinnor. Trots att armén har den högsta siffran officerare totalt, 3013, 
är andelen kvinnor högre inom flygvapnet: 156 kvinnor som är yrkesofficerare på totalt 2430 
officersbefattningar. Marinen har något färre antal kvinnor som är yrkesofficerare, 75 stycken 
på totalt 1606 befattningar. Högkvarteret är den enhet med minst andel yrkesofficerare som är 
kvinnor, följt av armén, logistikförband, centra, marinförband, flygförband, ledningsförband 
och skolor. Logistik- och ledningsförband har tidigare till viss del tillhört armén, men är i 
nuläget att anse som en försvarsgemensam resurs. De flesta kvinnor som är yrkesofficerare 
återfinns i befattningsgrad löjtnant och kapten. Bland de allra lägsta graderna finns få kvinnor, 
graden fänrik har två individer och graden 1.serg innehålls av 23 individer. Bland de högre 
graderna återfinns få kvinnor.  
 
 
 

                                                           
44 Försvarsmaktens årsredovisning 2008, sid. 25. 
45 Försvarsmaktens årsredovisning 2008, sid. 25. 
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3.7 Värnpliktiga kvinnor 
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*De som ryckte ut i slutet av 2008 finns ej med i statistiken då den ej var färdig.46 
Tabell 4: antal kvinnor som har genomfört värnplikt 2005-2008 
 
För att tydliggöra den rekryteringsbara gruppen avseende kvinnor, redovisas här statistik från 
Pliktverket angående värnpliktsutbildade kvinnor med godkända betyg för internationell 
tjänstgöring de senaste fyra åren. De kvinnor som ryckte ut 2008 kan inte anses som aktuella 
för att söka eller bli antagna till FS 14 då denna mission redan var verksam när de ryckte ut. 
Dock hade de möjlighet att söka FS 15. Enligt Pliktverkets statistik från inskrivna individer 
2008 där 70 procent av kvinnorna var intresserade av internationell tjänst, skulle, om samma 
andel intresserade fanns de tidigare åren, även om dessa inte omfattades av undersökningen, 
för 2008 vara en liten andel individer.  
Rekryteringsbasen avseende soldater ur värnplikten var ett grundläggande problem vid 
rekryteringen till NBG, enligt en studie gjord vid Försvarshögskolan. Det framfördes att det 
tar två år av värnpliktsutbildning innan en rekryteringsbas med rätt kompetenser för en 
snabbinsatsstyrka som NBG skulle kunna rekrytera fler kvinnor. 47  
 
 
3.8 FS 14 och FS 15 
 
FS 14 var den fjortonde styrkan som roterade ner till Afghanistan. Missionen sträckte sig till 
största del från november 2007 till maj 2008. Under FS 14 var den totala bemanningen 436 
antal individer, varav 30 var kvinnor. Kvinnorna bemannade två yrkesofficersbefattningar, sju 
soldatbefattningar, tio civila befattningar och elva sjukvårdsbefattningar. Antalet ansökningar 
till missionen var 3931, varav 320 ansökningar var från kvinnor.  
   FS 15 var den femtonde styrkan som roterade ner till Afghanistan. Missionen sträckte sig 
till största del från maj 2008 till november 2008. Till missionen rekryterades 494 individer, 
varav 55 var kvinnor som fördelade sig på fem yrkesofficersbefattningar, 19 
soldatbefattningar, 20 civila befattningar och 13 sjukvårdsbefattningar. Totalt fanns 3748 
ansökningar till FS15 varav 250 ansökningar var från kvinnor.  
 
 
 
 
                                                           
46 Ahlstrand, Ingvar, handläggare Pliktverket, e-post korrespondens, 2009-02-25 kl. 0633. 
47 Olsson, Louise, 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan (Stockholm: Försvarshögskolan, 2008), s. 9. 
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3.8.1 Representationen av kvinnor 
 
I sin C-uppsats på Chefsprogrammet 2005 skriver Olle Katrin om rekryteringen av kvinnor 
till utlandsstyrkan. Undersökningen grundar sig på både en kvantitativ enkät bland de 
kvinnliga officerarna i Försvarsmakten och på djupintervjuer. Katrin diskuterar distinktionen 
mellan stridande och understödjande befattningar och påvisar ett samband som visar att i 
förband med många stridande befattningar ingår färre kvinnor än i förband med fler 
understödjande befattningar.48  
   Afghanistanmissionen skulle kunna ses som en insats med större antal stridande 
befattningar då säkerhetsläget är högre än exempelvis insatsen i Kosovo för närvarande. 
Katrins slutsatser inkluderar att ökningen av kvinnlig representation som skett i internationell 
tjänst framför allt har rört sig om befattningar som bemannats av civil och 
sjukvårdspersonal.49 Vidare sammanfattas att sexuella trakasserier är ett problemområde som 
bör uppmärksammas och att trakasserierna minskar då det finns fler kvinnor i förbandet, 
särskilt på ledande befattningar.50  
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Tabell 5: Fördelningen kvinnor mellan olika typer av befattningar på FS 14 och FS 15.51 
 
De två missionerna skiljer sig något åt avseende rekryteringsunderlag, bemanning och andel 
uttagna kvinnor. Den första aspekten, rekryteringsunderlaget totalt var något högre för FS 14 
totalt, med 3931 ansökningar jämfört med FS 15 där det totala antalet ansökningar var 3748. 
Likaså skiljer sig antalet kvinnor som sökt: FS 14 hade 320 ansökningar från kvinnor, FS 15 
250. Även avseende uttagna kvinnor skiljer sig de två missionerna åt, där FS 14 bemannade 
missionen med 30 kvinnor och FS 15 med 57 kvinnor. De befattningar som är militära under 
missionerna visar på en viss skillnad mellan FS 14 och FS15, då FS 15 har en numerärt större 
andel både yrkes- eller reservofficerare samt soldater som är kvinnor än FS14. FS 14 hade två 
kvinnor på officersbefattningar, FS15 hade fem. Att antalet civila kvinnor skiljer sig mellan 
de två missionerna, kan till del bero på att vissa tjänster måste ersättas med vikarier vid 
ledigheter.52 

                                                           
48 Katrin, Olle,  2005, s. 29. 
49 Ibid s. 56. 
50 Ibid, s. 64. 
51 Försvarsmaktens databas SWIP, e-post korrespondens, 2009-02-13 kl. 1243. 
52 Yllemo, Fredrik, handläggare i insatsstaben, Försvarsmaktens Högkvarter, telefonsamtal, 2009-02-25 kl. 0900. 
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4 DISKUSSION 
I kapitlet diskuteras förutsättningarna att rekrytera kvinnor till FS 14 och FS 15 och huruvida 
Försvarsmakten gjort adekvata insatser för att identifiera kvinnliga kandidater till 
befattningarna eller inte. 
 
Olle Katrins diskussion om distinktionen mellan stridande och understödjande befattningar 
och sambandet med kvinnors representation skulle kunna appliceras på 
Afghanistanmissionen. Att Afghanistan ses som en högriskmission kan vara en anledning till 
att kvinnors representation ser ut som den gör för FS 14 och FS 15. Dock kan uttydas ur 
ansökningarna, likväl som antagningarna, att Olle Katrins diskussion kring mäns syn på 
kvinnor i stridande befattningar kan finna stöd även i att färre kvinnor ansöker till en mission 
med många stridande befattningar.53  
   En ytterligare orsak till det låga antalet kvinnor kan vara mäns attityder till kvinnor i 
stridande befattningar. Orsaker till detta går inte att se, men en tänkbar effekt är att även 
kvinnor påverkas av inställningen till dem. Det skulle i så fall kunna vara en anledning till att 
kvinnor inte söker den typen av befattningar i särskilt stor utsträckning.  
   Om kvinnor anses som bättre lämpade för missioner i lågriskområden och Afghanistan 
anses som en mission med hög risk kan detta ha påverkat rekryteringen. I en studie, beställd 
av Försvarsmakten, av Sophia Ivarssons på Försvarshögskolan intervjuades 54 individer, alla 
män, på olika nivåer i Försvarsmakten. 54 procent av de tillfrågade var negativt inställda till 
kvinnor i stridande befattningar. Det vanligaste svaret var att individen hänvisade till Israel 
och mäns oförmåga att strida med kvinnor eftersom män då skulle börja skydda kvinnorna 
istället för att strida.54  
   Om studien visar på ett generellt tillstånd i Försvarsmakten, och Afghanistan kan anses som 
en mission där de flesta befattningarna är stridande på grund av hög risk, kan det bidra till att 
en lägre andel kvinnor rekryteras till FS-missioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 Katrin, Olle, 2005. s. 58. 
54 Ivarsson, Sophia, Diskurser kring kvinnor i uniform (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 21. 
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Tabell 6: Representationen av kvinnor fördelad på tre yrkeskategorier.55 
 
Numerärt är antalet befattningar olika i de två missionerna, men i båda fallen så lågt att det är 
svårt att avgöra om det gör en reell skillnad. Redundansen ökar möjligtvis något vid några fler 
individer avseende exempelvis förmågan att kroppsvisitera andra kvinnor. Man kan se att 
ambitionsnivån på respektive kontingent är avgörande för rekrytering av kvinnor, särskilt 
                                                           
55 Försvarsmaktens databas SWIP, e-post korrespondens, 2009-02-13 kl. 1243. 
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avseende officersbefattningarna då dessa informellt tillsätts långt före ansökningstiden. 
Avseende att möta kravet på att kvinnor ska finnas representerade på alla nivåer i 
organisationen återfinns ingen kvinna på militär befattning över kaptens grad i någon av 
missionerna. FS 15 har civila experter på överstelöjtnant- och majorsnivån. FS 14 har också 
en betydligt mindre andel kvinnliga soldater än FS 15. Å andra sidan går det inte att bortse 
från att den kvantitativa jämställdheten även avseende kvalitativ jämställdhet spelar roll. Det 
gäller särskilt då det finns ett fåtal kvinnor på officersbefattningar i FS 14, medan kvinnor är 
klart överrepresenterade i sjukvårdsbefattningarna. 
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Tabell 7: Visar i vilka befattningar och grader män fanns representerade.56 

                                                           
56 Försvarsmaktens databas SWIP, e-post korrespondens, 2009-02-13 kl. 1243. 
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FS 14 hade ett större rekryteringsunderlag, 320 kvinnor sökte, till FS 15 sökte 250 kvinnor. 
Antalet befattningar var fler under FS 15 och andelen sökande totalt sett var lägre än andelen 
sökande till FS 14. Det skulle kunna indikera att ett högre tryck från sökande kan resultera i 
färre kvinnor då det finns fler kompetenta män som söker. Det kan också bero på att de två 
missionerna hade olika chefer, där ledarskapet och de styrningar som gavs till de underställda 
cheferna avseende rekrytering skiljde sig åt. De enskilda individernas profil kan också ha haft 
betydelse. 
   I Försvarsmakten diskuteras ibland begreppet kultur och jargong, inte minst avseende olika 
förband och dess traditioner. Det skulle kunna vara så att eftersom olika förband har ansvar 
för olika missioner kan kulturen och värderingarna mellan de två missionerna ha skiljt sig åt 
varför det ser olika ut för FS 14 och FS 15. Artilleriregementet hade huvudansvar för FS 14 
och P 4 hade huvudansvar för FS 15.  
   Eftersom rekryteringen till befattningarna på respektive mission sker så pass långt innan den 
officiella rekryteringsperioden borde det å ena sidan finnas möjligheter att göra en särskild 
rekryteringsåtgärd avseende kvinnlig representation. Å andra sidan kan det vara svårt att ha en 
godtagbar representation av kvinnor över tiden, då det i Försvarsmakten är ont om just 
kvinnliga officerare. Insatsen i Afghanistan är tänkt att pågå under en längre tid och varje 
mission är i behov av ett antal kvinnor i personalen.  
   Fördelat på kön bestod andelen i av ansökningarna av åtta procent från kvinnor till FS 14, 
för FS 15 6.7.  FS 14 bemannat förbandet med 6.7 procent kvinnor, FS 15 med 11.5. 
Förutsättningarna att rekrytera kvinnor till FS 15 var något sämre på grund av det lägre antal 
kvinnor som sökte, även med hänsyn till att det fanns fler befattningar att tillsätta i den 
missionen. Dock kan rekryteringsbasen mellan de två missionerna påverkas till fördel för FS 
15 om man tar med i beräkningen att de kvinnor som engagerats av NBG inte längre hade 
beredskap. Dock rör det sig om ett fåtal individer, då den personal som varit engagerad i NBG 
riktades mot FS 16 och FS 17.57 Statistiken visar att kvinnors representation var högre på 
civila och sjukvårdsbefattningar. På FS 14 fanns 70 procent av kvinnorna representerade på 
civila eller sjukvårdsbefattningar, motsvarande siffra för FS 15 var 57.9 procent. Att 
sjukvårdsbefattningarna har hög representation kvinnor kan ses som en konsekvens av att 
sjuksköterskeyrket har hög representation av kvinnor i det civila samhället. Att kvinnor har 
hög representation som civila experter skulle kunna förklaras med att de inte konkurrerar med 
den ordinarie rekryteringsbasen internt i Försvarsmakten utan rekryteras till viss del utifrån, 
från det civila samhället. NBG visade samma tendens med få kvinnor på befattningar i de 
delar av styrkan som skulle komma att ha samröre med lokalbefolkningen.58  
   Försvarsmaktens förutsättningar att leva upp till regeringens handlingsplan avseende att 
kvinnor ska motsvara rekryteringsbasen skulle kunna ses som att FS 14 och FS 15 borde ha 
rekryterat 4.7 procent yrkesofficerare som är kvinnor. Andelen kvinnor borde minst vara 
motsvarande då det också finns en reservofficerskategori med 184 individer. För att möta 
kravet från regeringen avseende YO/RO kategorin handlade det för FS 14 (1.4 procent av 
YO/RO var kvinnor) om att rekrytera fem ytterligare kvinnor och för FS 15 (3.5 procent 
YO/RO var kvinnor) två. Detta är särskilt anmärkningsvärt då en ökad representation av 
kvinnor på alla nivåer i internationell tjänst efterfrågas och särskilt i militära befattningar.59 

                                                                                                                                                                                     
 
57 Yllemo, Fredrik, handläggare i insatsstaben, Försvarsmaktens Högkvarter, telefonsamtal, 2009-02-25 kl. 0900. 
58 Olsson, Louise, 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan (Stockholm: Försvarshögskolan, 2008), s. 29. 
59 FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), s. 5. 
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Dock ter sig rekryteringsprocessen som ett hinder för en ökad rekrytering. Eftersom många av 
befattningarna redan är tillsatta innan processen officiellt tar sin början gäller det för 
respektive kontingentschef och chefer på övriga enheter att driva på i rekryteringen.            
   Förutsättningarna att rekrytera varierar också från befattning till befattning. För vissa 
befattningar finns specifika krav, exempelvis kan ett krav vara att ha markstrid som 
huvudtjänst. Med 99 officerare som är kvinnor inom armén, varav dessa även finns spridda 
mellan arméförband som inte har markstrid som huvudtjänst, som Luftvärnsregementet, 
Ingenjörsregementet och Artilleriregementet, finns tjänster som inte ens dessa 99 officerare 
kan söka.  
   Då de flesta kvinnor som är YO återfinns på nivå löjtnant/kapten, finns det begränsade 
möjligheter att rekrytera till de befattningar som återfinns i skiktet major och uppåt. Dock har 
Försvarsmakten har möjlighet att göra kravunderskridande avseende grad (ett steg), varför det 
inte kan ses som en förklaring till det fåtal kvinnliga YO/RO i missionerna. Likaså fanns ett 
stort antal befattningar på löjtnant/kaptensnivå, varför Försvarsmakten har haft en god 
rekryteringsbas att rekrytera individer till befattningar på den nivån, och kan inte ses som en 
förklaring till att missionerna inte nådde upp till regeringens krav i den kategorin.  
   En förutsättning för att Försvarsmakten skall kunna rekrytera kvinnor till tjänster med 
specifika krav är att det finns individer som är berättigade att söka dessa tjänster. En del 
befattningar kan sakna kvinnlig rekryteringsbas om det saknas kvinnor som genomfört 
värnplikt eller officersutbildning i en särskild inriktning. Dock kan inte den specifika 
sökprofilen för vissa FS-tjänster förklara det fåtal kvinnor som finns representerade. 
Avseende YO/RO befattningar finns en stor andel befattningar i stabstjänst, varför 
rekryteringsbasen för dessa befattningar måste ses som större än bara YO/RO inom armén.  
 
4.1.2 Rekrytering av värnpliktiga kvinnor 
 
Rekryteringsbasen för soldater var inte särskilt stor, sett till antalet värnpliktiga åren närmast 
2008. År 2007 visade sig ge en högre andel individer godkända för internationell tjänstgöring 
än åren dessförinnan. En möjlig utveckling, med det nya betygssystemet, är att fler 
värnpliktiga kvinnor kommer att utgöra rekryteringsbas för internationell tjänst, förutsatt att 
antalet kvinnor som skrivs in till värnplikten ligger kvar på nuvarande nivå. Enligt Ingvar 
Ahlstrand på Pliktverket gav år 2007 och 2008 ett allmänt dåligt rekryteringsunderlag 
avseende kvinnor då det fanns färre värnpliktsbefattningar än tidigare.  
   I slutsatserna från rapporten från konferensen för Nätverket Värnpliktiga Kvinnor 2007 
framhålls att värnpliktiga kvinnor ofta ställs inför problematik med att utrustningen inte 
fungerar för dem. Det framhålls som ett problem som hindrar kvinnorna från att prestera i 
enlighet med männen och värnpliktiga kvinnors bristande förtroende för sin utrustning lyfts 
upp.60 Om kvinnor upplever att deras utrustning inte går att anpassa till dem skulle det kunna 
bidra till att de inte söker sig till internationell tjänst då det kan upplevas som än viktigare att 
ha utrustning som fungerar i insatser av typen FS-missioner. Detta är en aspekt som kan ha en 
negativ inverkan på Försvarsmaktens förutsättningar att rekrytera kvinnor ur 
värnpliktsutbildningen.  
Eftersom Pliktverkets undersökning 2008 visade att 70 procent av kvinnorna inskrivna för att 
göra värnplikt ställde sig positiva till internationell tjänst mot bara 56 procent av männen 

                                                           
60 Rapport från konferens Nätverket Värnpliktiga kvinnor 2007, s. 8. 
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skulle det kunna anses viktigt att behålla redan motiverade individer genom goda 
förutsättningar att prestera väl i sin tjänst avseende såväl arbetsmiljö som utrustning. 
 
4.2 Publicitetens eventuella inverkan 
 
Den publicitet som ges sexuella trakasserier i Försvarsmakten kan ha negativ inverkan på 
rekryteringen av kvinnor. Den publicitet som studier om sexuella trakasserier ger kan också 
orsaka bieffekter. Effekten som eftersträvas när Försvarsmakten eller Försvarshögskolan 
genomför studier eller på annat sätt uppmärksammar sexuella trakasserier och trakasserier på 
grund av kön, ska belysa och minska förekomsten av dessa, vilket skulle kunna leda till ett 
ökat förtroende för myndigheten samt fler kvinnor i Försvarsmakten. Det finns en risk för 
antalet anmälda trakasserier ökar, när fenomenet uppmärksammas och kunskapen kring 
trakasserier ökar. Genom att belysa förekomsten av trakasserier i internationell tjänst kan 
effekten bli den omvända, att kvinnor inte söker dessa tjänster. Försvarsmakten har i så fall på 
kort sikt fått sämre förutsättningar att rekrytera, även om förutsättningarna att behålla 
personalen torde öka i ett längre perspektiv. 
   Försvarsmaktens kampanjer kring kvinnor i internationell tjänst och arbete med jämställdhet 
och FN:s säkerhetsråds resolution 1325 skulle kunna vara en indikation på att myndigheten 
prioriterar arbetet. Men enligt genusforskare Sophia Ivarsson, Försvarshögskolan är det inte 
nödvändigtvis så: 
 

”En generell slutsats är att arbetet med att implementera ett genusperspektiv 
och resolution 1325 i verksamheten kännetecknas av ’mycket snack och liten 
verkstad’. Allt prat om genusfrågor skapar en känsla av att det händer mycket 
mer än det gör i praktiken. Vid en närmare granskning visar det sig att det i 
själva verket är få som känner till resolution 1325 över huvud taget, och endast 
ett fåtal som vet vad ett genusperspektiv är.” 61 

 
En indikation som styrker uttalandet är den uteblivna kvalitativa jämställdheten på 
missionerna. De kvinnor som rekryterats återfinns nästan uteslutande i befattningar utan 
chefsansvar eller inflytande. Detta är uppenbart också i ett granskande av militära, civila och 
sjukvårds befattningar, där kvinnor med civila befattningar finns representerade i högre grader 
än de andra två kategorierna. Sjukvårdsbefattningarna visar samma tendens som de militära 
befattningarna där cheferna är män och kvinnorna endast återfinns i de lägre skikten (se tabell 
7 och tabell 8). 
 
4.2.1 FN: s säkerhetsråds resolution 1325 och Försvarsmaktens jämställdhetsplan 
 
I Försvarsmaktens jämställdhetsplan står att kvinnor skall placeras inom samma enhet i den 
utsträckning det är möjligt. Detta för att forskning visar att enstaka individer av ett kön 
upplever större psykosocial ohälsa än om flera individer placeras tillsammans. En kritisk 
massa kan således förbättra arbetsmiljön för anställda i Försvarsmakten, oavsett kön. Om 
antalet kvinnor som söker internationell är få och samlas kring vissa enheter lever 
Försvarsmakten i sämre utsträckning upp till de krav som regeringen ställer. FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 ställer också kravet att kvinnor skall finnas representerade på 
alla nivåer, spridda i organisationen. Det slutliga målet för Försvarsmaktens 
                                                           
61 Svenska freds- och skiljedomsföreningen, 
http://www.svenskafreds.se/pax/tidigare/05-5/kvinnor%20sverige.shtml (2009-02-19 kl 1052). 
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jämställdhetsarbete måste således vara att det finns 40 procent kvinnor i hela organisationen. 
Detta inte minst med tanke på god arbetsmiljö och psykosocial hälsa.62  
 
4.2.2 Synen på kvinnor som kompetens 
 
Kvinnors deltagande i internationell tjänst lyfts i olika sammanhang fram som en 
nödvändighet för att nå operativ effekt, för att inhämta underrättelser från delar av 
lokalbefolkningen i insatsområden som inte män har tillträde till och även för att ge ett 
kvinnligt perspektiv på operationen, samt ibland för att bidra med kvinnligt ledarskap.  
Att vara kvinna kan ses som en kompetens i sammanhang där män är klart 
överrepresenterade, till exempel i fall där kroppsvisitationer sker i stor utsträckning. Samtidigt 
finns argument som talar emot att se könet som kompetens.  
   Forskning visar att kvinnor i konkurrensutsatta miljöer tenderar att anpassa sig, att det 
kvinnliga ledarskapet inte är vedertaget och att kvinnor också är utsatta när de är ett fåtal.63  
   En fara med att framhålla könet som kompetens är också att den kompetens som kvinnorna 
har förvärvat, får underordnad betydelse. Likaså riskerar kvinnors representation att 
fortsättningsvis vara numerärt liten om kvinnor ses på som en kompetens utifrån sitt kön. I 
rekrytering till en pluton om 40 individer är det många kompetenser som behövs. Att vara 
kvinna kan vara en av dem. I övrigt kan det behövas många fler.  
   Det finns risker att kvinnor marginaliseras och upplever sig bidra med en kompetens de inte 
själva känner sig bekväma att bidra med av olika anledningar – sitt kön – när de istället vill bli 
rekryterade för den kompetens de har ansträngt sig för att förvärva, genom utbildning och 
erfarenhet. Samtidigt framställer FN:s säkerhetsråds resolution 1325 kvinnors deltagande i 
internationella insatser som avgörande, vilket bör tas i beaktande.64  
   Eftersom kompetensaspekten är ett sätt att legitimera kvinnors ökade deltagande, och 
således en minskad representation män, i internationell tjänst bör den lyftas fram. 
Erfarenheterna som visar att en mission utan kvinnor får svårt att lösa vissa uppgifter bör tas 
på allvar. Liksom FN:s säkerhetsråds resolution 1325 understryker kvinnors ökade deltagande 
på alla nivåer i internationella insatser, bör arbetet med resolutionen inte tillåtas få negativa 
effekter för organisationen i form av ytterligare marginalisering av de kvinnor som redan 
finns då resolutionen i vissa stycken kan anses stå i motsättning till Försvarsmaktens 
jämställdhetsplan. Förutsättningen för Försvarsmakten att rekrytera kvinnor som kompetens 
till FS 14 och FS 15 var goda i den meningen att om varje kvinna är en representant för könet 
kvinna och det man önskar vinna med det, är också varje tillförd individ en kompetens. Med 
kompetensargumentet, vid en genomskärning av antalet befattningar på FS 14 och FS 15, har 
båda missionerna lyckats rekrytera kompetensen kvinna. Jämför man med övriga 
kompetenser är representationen kvinnlig kompetens god. Dock bör framhållas att kvinnor av 
naturen inte fått förmågan att anlägga ett genusperspektiv utan att de, liksom männen, 
behöver utbildning i ämnet.  
 
 
 
 
 
                                                           
62 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008, s. 16. 
63 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008, s. 16. 
64 FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), s. 5. 
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5 SLUTSATSER 
I kapitlet besvaras frågeställningarna och de slutsatser som undersökningen resulterat i. 
Förslag på tänkbara områden att fortsätta undersöka beskrivs kortfattat. 
 
Hur såg rekryteringsunderlaget ut avseende Försvarsmaktens möjligheter att rekrytera 
kvinnor till FS 14 och FS 15?  
 
   Försvarsmaktens förutsättningar att rekrytera kvinnor till missionerna var relativt 
begränsade. Möjligheterna att rekrytera kvinnliga officerare var sämre än möjligheterna att 
rekrytera såväl civila som soldater. Förutsättningarna påverkades till det sämre med tanke på 
att Försvarsmakten bemannade NBG vid tiden för de båda missionerna vilket bidrog till att 
det fanns färre rekryteringsbara kvinnor. Personalen var vid perioden uppdelad inte bara på 
missioner och NBG, utan också på olika insats- och beredskapsförband. Dock hade 
Försvarsmakten i kategorin YO/RO möjligheter att nå måluppfyllnad i större utsträckning då 
denna kategori från början är så liten att det handlar om enstaka individer för att nå målet. 
Eftersom det rör sig om en så liten numerär, och procentantal, var förutsättningarna för 
Försvarsmakten i detta avseende goda. Vid rekrytering till internationell tjänst kan den 
nationella rekryteringen inte uteslutas. Då Försvarsmakten har långsiktiga åtaganden 
internationellt måste myndigheten öka andelen kvinnor nationellt. Annars kommer den 
befintliga andel kvinnor bli både hårt belastade och hårt pressade i Försvarsmaktens försök att 
klara kraven regeringen ställer. Detsamma gäller då värnpliktiga kvinnor upplever att 
utrustningen inte är anpassad för dem. Om utrustningen fungerar dåligt under övning i 
Sverige finns risk att de avstår att åka ut på internationella uppdrag med undermålig 
utrustning. Inte heller här kan den nationella aspekten särskiljas från den internationella. 
Försvarsmaktens satsning på rekrytering av kvinnor till internationell tjänst måste samordnas 
med satsningar nationellt för att uppnå en större rekryteringsbas. För att kunna se tydliga 
samband och verifiera dem krävs studier under en längre tid. Huruvida åtagandet i NBG 
påverkade rekryteringen till FS 14 och FS 15 negativt skulle en studie av detta slaget vid 
tidpunkten för nästa svenska battle group kunna bidra med djupare och mer generaliserbara 
slutsatser. 
 
På vilka sätt skiljer sig representationen av kvinnor åt mellan FS 14 och FS 15?  
   
 Representationen kvinnor var något lägre för FS 14 jämfört med FS 15. FS 15 har rekryterat 
fler kvinnor än FS 14, trots ett mindre antal sökande. På FS 14 hade 70 procent av kvinnorna 
civila eller sjukvårdsbefattningar, motsvarande siffra för FS 15 var 57.9. Generellt sett var 
representationen av kvinnor sämre på FS 14 än på FS 15. FS 15 visar en bättre jämställdhet, 
såväl kvantitativt som kvalitativt. En slutsats är att den informella rekryteringsprocessen 
inverkar på kvinnors representation bland YO/RO befattningar och att det spelar roll vilka 
styrningar respektive kontingentschef ger och hur dessa följs upp. En samordnad uppföljning 
och ett tydligare rapporteringsansvar hade eventuellt gett effekter. Rekryteringsprocessernas 
informella konstruktion är också en faktor som kan tillskrivas den låga andelen kvinnor i 
internationell tjänst.  
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I vilken utsträckning fullföljde Försvarsmakten de krav och åtaganden som regeringen 
ställer avseende kvinnlig representation i internationell tjänst under FS 14 och FS 15? 
 
   YO/RO kategorin för båda missionerna understiger den målsättning som finns i regeringens 
handlingsplan. Två individer saknades för att FS 15 skulle ha nått upp till målet, samt fem 
individer saknades för FS 14. Att notera är att den kategori Försvarsmakten har tillgänglig för 
intern rekrytering är också den grupp som är sämst representerad numerärt. Det faktum att 
kategorierna civila- och sjukvårdsbefattningar svarade för majoriteten av 
kvinnorepresentation, samt att kvinnor i de båda missionerna endast återfinns i lägre 
befattningar (undantaget två st på FS 15) visar också att Försvarsmakten dåligt levde upp till 
kravet att kvinnor ska återfinnas på alla nivåer och inneha befattningar där de kan vara med 
och påverka.  
      En slutsats är att Försvarsmaktens arbete med jämställdhet och med FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325 framstår som en angelägenhet för högsta ledningen och i vissa prioriterade 
områden. Arbetet med jämställdhet och resolutionen verkar inte ha fått effekt i organisationen 
trots de riktlinjer och regelverk som skapats och de åtgärder som genomförts. Detta kan bero 
på att majoriteten av medarbetarna i organisationen inte är intresserade att arbeta med den här 
typen av frågor och det blir således blir svårt för frågorna att nå genomslag. En bidragande 
orsak kan vara regeringen i sin handlingsplan inte ställer mätbara mål och krav, vilket innebär 
att uppföljning blir mycket svårt att genomföra. Om regeringen i stället för kravet ”ökad andel 
kvinnor” ställde kravet ”minst tio procent kvinnor” skulle Försvarsmakten ha ett tydligare mål 
att arbeta mot.  
   En ytterligare slutsats är att kvinnors deltagande ses som kompetenshöjande för operationen 
i sammanhanget internationell tjänst, vilket inte är oproblematiskt. I diskussionen kring 
internationell tjänst förväntas kvinnorna att tillföra kompetenser förutom de som de har 
förvärvat genom utbildning och erfarenheter. Kvinnors deltagande tenderar att bli 
uppmärksammat oavsett det är fler eller färre än vad som är önskvärt vilket ger konsekvenser 
för de enskilda kvinnorna i organisationen. 
 
5.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag föreslår därför en studie som syftar till att ta reda på hur en neutralare rekryteringsprocess 
skulle påverka utfallet av andelen kvinnor representerade på YO/RO befattningar i 
internationell tjänst. Det skulle vara intressant att ta reda på hur rekryteringsutfallet skulle 
förändras om personlig kännedom inte var första kriteriet vid uttagning till chefs- och 
nyckelbefattningar.  
   En ytterligare studie som också skulle kunna genomföras är en strukturering av 
jämställdhetsplanen i punkter och en undersökning av hur de efterlevs på förbanden. 
Undersökningen är intressant då jämställdhetsplanen är ett verktyg tänkt att användas för att 
kunna skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling av personalförsörjningen 
inom Försvarsmakten.  
 
 
 
 
 
 



LvSS KRIGSVETENSKAP  Sid 27 (29) 
YOP 06/09 FORTSÄTTNINGSKURS SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  
Kd Martina Hofmann  PYO 360 
von Baltenau 2009-05-11 
  
  
 

 

6 SAMMANFATTNING 
Kapitlet sammanfattar uppsatsen och beskriver bakgrunden, syftet metoden, 
frågeställningarna, avhandlingen och slutsatserna. 
 
Uppsatsens bakgrund tar avstamp i FN:s säkerhetsråds resolution 1325, om kvinnor, fred och 
säkerhet, som började gälla år 2000. Via regeringens handlingsplan om implementeringen av 
resolutionen har Försvarsmakten arbetat för att öka andelen kvinnor såväl nationellt som i 
internationell tjänst. Trots satsningarna inom området har lite hänt. Fortfarande är 
representationen av kvinnor låg i Försvarsmaktens verksamhet. 4.7 procent yrkesofficerare är 
kvinnor. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmakten lever upp till regeringens 
handlingsplan, samt hur myndighetens förutsättningar ser ut att göra det. Undersökningen är 
avgränsad till två missioner i Afghanistan under 2008, FS 14 och FS 15. 
Afghanistanmissionen är i dagsläget Försvarsmaktens största åtagande numerärt sett, samt 
den mission det är stort fokus på.  Frågeställningarna som besvaras är: 

 Vilka förutsättningar hade Försvarsmakten att rekrytera kvinnor till FS 14 och FS 15? 
 På vilket sätt skiljer sig representationen av kvinnor åt mellan FS 14 och FS 15? 
 I vilken utsträckning fullföljde Försvarsmakten de krav och åtaganden som regeringen 

ställer avseende kvinnlig representation i internationell tjänst under FS 14 och FS 15? 
   Metoden som används i uppsatsen är dels deskription, använt för att beskriva de dokument 
och styrningar som ligger till grund för Försvarsmaktens arbete med FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325, dels kvantitativ statistisk analys av ansökningar till missionerna samt 
uttagningen till dem. En mer kvalitativ analys av statistiken sker också. Slutligen används 
komparation för att jämföra de två missionerna. Andelen kvinnor i Försvarsmakten är låg, 
likaså är antalet kvinnor som söker till missioner litet. Dock står i regeringens handlingsplan 
att Försvarsmakten skall rekrytera åtminstone så många kvinnor som finns i den 
rekryteringsbara gruppen. En av slutsatserna i arbetet är att Försvarsmakten har dåliga 
förutsättningar att rekrytera kvinnor generellt, men desto bättre förutsättningar att leva upp till 
handlingsplanen om gruppen kvinnor delas in i kategorier, då andelen yrkesofficerare som är 
kvinnor i Försvarsmakten är så liten att det rör sig om ett fåtal individer för att nå upp till 
regeringens krav.  
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