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”Varför rekryteras det för få kvinnor till Utlandsstyrkan/internationell tjänstgöring?” 
Uppsatsens syfte är att är att undersöka olika förutsättningar och omständigheter som kan ha betydelse för utfallet av den kvinnliga 
rekryteringen till internationella förband.  
 
Uppsatsen inleds med en beskrivning och bakgrund av Resolution 1325. Denna resolution blev antagen, i syfte att belysa den utsatta 
situation som kvinnor och barn konfronteras med, i spåret av olika konflikter i världen. Kvinnor som deltagare i fredsbefrämjande insatser, 
har ofta visat sig vara en viktig förutsättning för att möjliggöra kommunikation med andra kvinnor och barn. Detta är inte bara en fråga om 
information och underrättelser. Det är också en fråga om att skapa en medvetenhet kring krigets konsekvenser, vilket kan ha en avhållande 
effekt men också leda till andra typer av åtgärder vidtages i det fredsbefrämjande arbetet. Olika studier visar också på ett statistiskt samband 
mellan graden av jämställdhet i ett land och benägenheten att använda våld för att lösa konflikter, när kvinnors status påverkas negativt ökar 
risken för konflikt. 
 
De metoder som används i uppsatsen är en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys. Studien inkluderar tre olika 
undersökningsområden. Den största delen utgörs av en enkätundersökning riktad mot samtliga kvinnliga yrkesofficerare i Försvarsmakten. 
Syftet med denna är att belysa respondenternas attityd i olika frågor som rör internationell tjänstgöring. Rekryteringsstatistik över den 
totala rekryteringen till olika missioner och beredskapsförband mellan år 1999 och 2004 har studerats för att beskriva det faktiska 
resultatet av den kvinnliga rekryteringen i jämförelse med män. För att undersöka tillvägagångssättet vid rekryteringen till Utlandsstyrkan 
(US) och vad som kan påverkar detta, har olika aktörer som direkt och indirekt har varit involverade i arbetet intervjuats.  
 
De sammanfattande slutsatserna och resultaten är att huvuddelen av respondenterna är positiva till internationell tjänstgöring. 
Familjehänsyn och avtalsmässiga frågor är de mest framträdande överväganden som görs, oavsett om det föranleds av en negativ eller 
positiv grundsyn till ett utlandsengagemang. Den statistiska undersökningen visar att kvinnor generellt sett är underrepresenterade i US, 
i synnerhet kvinnliga officerare. Detta visar på en diskrepans mellan den övervägande positiva viljan och det faktiska resultatet. Det 
finns en tendens till en strukturell begräsning för kvinnliga officerare. Deras normala befattningsprofil har en till övervägande del en 
understödjande karaktär. US representeras till största delen av förband vilka är organiserade i huvudsak för stridande roller, i linje med 
fredsframtvingande uppgifter, samt att huvuddelen av dessa förband har en arméstruktur som återspeglar denna bild. M h t de ovan 
beskrivna strukturella begräsningarna så försvåras möjligheterna för kvinnor generellt sett att bli antagna, i synnerhet för flygvapen- och 
marinofficerare. Bilden kompliceras av att många av de manliga officerarna visar på en attityd, vilket riskerar att segregera kvinnor till 
understödjande roller, därför att dessa anser inte att kvinnor är tillräckligt kvalificerade för stridande uppgifter. Sannolikt kan denna 
attityd ha en effekt på rekryteringen, då män till den övervägande delen ansvarar för detta. Ett konkret exempel på omdömesfullt 
ledarskap har visat sig ha en positiv effekt på kvinnor, dels under tjänstgöringen och sannolikt även på utfallet av antalet rekryterade till 
förbandet. Betydelsen av att sätta handling bakom ord och officiella riktlinjer är en av de omständigheterna som högst sannolikt har lett 
fram till detta positiva resultat. En större representation av kvinnligt ledarskap i US, skulle sannolikt inte bara tydliggöra möjligheten för 
andra kvinnor att utlandstjänstgöring är möjligt, utan också skapa en trygghet för dessa och en mindre känsla av utsatthet, genom att 
bilden av deras minoritetsställning i förbanden förändras. Den förändrade bilden kan också bidraga till att risken för sexuella 
trakasserier minskar. 
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Abstract  
 
The purpose of this essay is to examine different conditions and circumstances, which could influence 
the results of female recruitment to the Swedish Armed Forces overseas units.  

 
The essay begins with a background describing the UN Resolution 1325. The resolution was declared 
in an effort to illuminate the exposed situation that women and children are confronting, in the path of 
different armed conflicts around the world. Women, as participants in a Peace Support Operation, 
have often proved to be a key element in enabling communication with other women and also 
children, and thereby be a possible source of information. This effect is not only a question about 
information or intelligence. It is also an issue of creating a mental awareness of the consequences of 
war, which could possibly have a preventive effect on the conflict itself, and in the hearts and minds 
of those who are involved in the conflict. This could lead into other ways to handle crises. If women’s 
status is proved to be bad, this reflects also on the overall situation in a conflict area. There is a 
statistic proved connection between the degree of equality in a country and the tendency to use of 
violence. When the status for women tends to be negative, there is a greater risk for conflict. 

 
The methods used in the essay are a combination of a qualitative and quantitative analysis. The essay 
includes three different studies. The main part is an opinion poll addressed to all female officers in the 
Swedish Armed Forces. The purpose of this research is to describe the attitude among the respondents 
to overseas duties. Statistical data is used in order to show the actual results of the division of male 
and female personnel, which have been recruited to different overseas missions and Rapid Reaction 
Units between the years 1999 and 2004. In order to examine whether there are circumstances that 
inflicts on the possibility for female recruitment to the Swedish Overseas Force (SOF), a number of 
different interviews have been performed of actors, who are indirect or direct involved in the 
recruiting procedures.   

 
The overall conclusions and results are that the greater parts of these respondents have a positive 
attitude for international duties. Social and contractual agreements are the most apparent attitudes of 
consideration, whether an international engagement is an option or not. The statistical data reveals the 
fact that women are, generally speaking, underrepresented in overseas units, especially female 
officers. This shows an obvious unbalance between their will and the actual results. There is a certain 
degree of tendency of structural restraints for female officers. Their ordinary duties at units, centres 
and staffs shows that the majority have a supporting profile of their normal duties. Since the SOF 
consists of units, which are mainly dressed for combat tasks in order to conduct operations in 
accordance with Peace Enforcement, and that most of these units has also an army structure, reduces 
the possibilities for many of the female officers to be recruited, especially for the air force and naval 
officers. These circumstances becomes more complicated by the fact that many of the male officers 
show an attitude to segregate women into subordinate roles, because they are not considered to be 
qualified enough for “combat” roles. It is probable that this has a negative effect on the recruiting of 
women to the SOF, since men mainly execute this. Good leadership characterised by good judgement 
has had a provable positive effect on the female participants in one of the Swedish battalions 
overseas. The results points out the importance of putting concrete effort behind words and official 
guidelines, which has the primary task to recruit not least women to overseas units. A greater number 
of female officers in leading roles in the SOF, would probably visualise the possibility for other 
women that an international engagement is possible and natural. This could also create a sense of 
stability for them and perhaps reduces the feeling of being a minority, and as an extension of this 
structural change, the risk for sex harassment could possibly decrease. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund till ämnet 
 
Ett hänsynstagande till och tillämpningen av ett genusperspektiv i ett 
krishanteringssammanhang, är av stor betydelse i genomförandet av 
fredsbefrämjande insatser. Därför har FN:s säkerhetsråd tagit beslut om 
instiftande av resolution 13251, år 2000 (se bilaga 1). Sveriges officiella 
ställningstagande i denna fråga är klart positivt,2 inte minst i ambitionen att öka 
den kvinnliga rekryteringen.3  
 
Resolutionen tar sin utgångspunkt i kvinnors betydelse vid 
konfliktförebyggande, konfliktlösning och vid fredsuppbyggande arbete. I 
synnerhet betonas vikten av kvinnors deltagande i dessa sammanhang på 
beslutsfattande positioner. Betydelsen av kvinnans medverkan omfattar även 
insatser på fältet, vilket inte minst Norges erfarenheter från Libanon och dess 
positiva inverkan har visat.4 Kvinnors närvaro har även i allmänhet i en 
fredsbefrämjande insats, en lugnande effekt, vilket är av stor betydelse i ett 
krishanteringsperspektiv för att vissa att situationer inte skall eskalera.5  
 
Samtidigt understryks vikten av utbildning, i detta sammanhang kring frågor 
som rör genusperspektivet, för all deltagande personal, civil som militär, i syfte 
att erhålla kunskaper och en handlingsberedskap att kunna hantera 
genusrelaterad problematik. Hanteringen av genusperspektivet i krishantering 
är därvidlag inte bara avhängt på ett kvinnligt deltagande, utan är i lika hög 
grad en förmåga hos män att kunna ta detta i beaktande i sina beslut, och deras 
agerande på fältet, i kontakten med lokalbefolkningen. 
 
Trots allt så har ändå den kvinnliga närvaron den kanske största 
genomslagskraften i ett konfliktområde, vid inblandningen med kvinnor och 
barn. Dessa kvinnliga offer upplever mötet med en annan kvinna som den 
kanske mest avgörande omständigheten för att öppna sig och uppleva någon 
form av trygghet. Detta är av synnerligen stor betydelse i kulturer där kvinnor 
är ytterst diskriminerade och finner mötet med män som en försvårande  
omständighet, särskilt om de har utsatts för olika sorts förnedrande våld i spåret 
av krigets härjningar. Häri står tragiskt nog även den komponent, vilka har till 
uppgift att skydda framförallt civilbefolkningen, för en del av denna 
förnedring, d v s militära förband ingående i de fredbevarande styrkorna, 

                                                 
1 Förenta Nationerna, Säkerhetsrådet, Resolution 1325, ”Kvinnor, fred och säkerhet”, 2000. 
2 Ivarsson, Sophia, ”Genusperspektiv på internationella insatser”, Försvarsberedningens 
skriftserie, no 12. 2004. (Hädanefter Ivarsson, ”Genusperspektiv på internationella insatser”). 
3 Ibid, sid 18. 
4 Olsson, Louise & Tryggestad, L. Torunn, Samlingsverk; ”Women and International 
Peacekeeping”,  Karamé, H. Kari, ”Military Women in Peace Operations: experiences of the 
Norwegian Battalion in UNIFIL 1978-1998”, sid 86-90. Den huvudsakliga positiva effekten av 
kvinnlig representation i de norska militära förbanden var att de bidrog till att sänka spänningen och att 
mötet med kvinnlig lokalbefolkning underlättades. Detta ledde i sin tur till ett ökat ömsesidigt förtroende.   
5 Ivarsson, ”Genusperspektiv på internationella insatser”.  
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utnyttjar sig ibland av prostituerade och bedriver s k ”trafficking”.6 Detta gör 
det synnerligen komplicerat och innebär att rädslan för män, rimligen kan 
inkluderas av personal ur fredsbevarande förband. Elisabeth Rhen och Ellen 
Johnsson använder, med bakgrund av kvinnors situation i Afghanistan, 
följande beskrivning nedan som ett mått på tillståndet i ett land;  
 

”When women are safe, so are nations. When women feel secure peace is 
possible”.7  

 
1.2 Problemformulering 
 
Utgångspunkten för uppsatsarbetet är hypotesen att det rekryteras för få 
kvinnor till internationell tjänstgöring och den svenska Utlandsstyrkan (US). 
Detta begränsar möjligheterna att beakta och ta hänsyn till resolution 1325, då 
kvinnors närvaro och delaktighet är konstaterat av stor och kanske i vissa 
avseenden en avgörande betydelse för effekten av det markoperativa 
fredsbefrämjande arbetet.  
 
Rekrytering av personal är i alla sammanhang ett komplext förhållande. De 
individrelaterade förutsättningarna, inte minst ur den sociala aspekten är en del 
av denna komplexitet. Även olika normer och kulturaspekter bör rimligtvis 
vara ytterligare faktorer som spelar in i detta sammanhang.   
 
Problematiken kring rekryteringen kommer att analyseras utifrån olika 
huvudsakliga tolkningsperspektiv. Dessa syftar till att skapa en helhetsbild och 
förståelsen kring olika förutsättningar och omständigheter som kan påverka 
den kvinnliga rekryteringen till internationella förband och enheter. Dessa 
perspektiv är; kulturella omständigheter, strukturella förutsättningar och sociala 
faktorer. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka olika förutsättningar och omständigheter 
som kan ha betydelse för utfallet av den kvinnliga rekryteringen till 
internationella förband.  
 
1.4 Frågeställningar 
 
- Hur ser helhetsbilden och rekryteringsprofilen ut för den sammanlagda 
kvinnliga rekryteringen till US i jämförelse med den manliga andelen 
rekryterade, vilka är de huvudsakliga tendenserna? 
- Vilken betydelse har den formella styrningen och den direkta rekryteringen 
på antalet kvinnor som rekryteras till internationella förband och enheter? 

                                                 
6 Rhen, Elisabeth & Johnsson, Ellen, ”Women – war – peace”, Introduction, sid 11, 13-14, 16. 
Progress of the world’s women 2002. 
7 Ibid, sid 2. 
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- Finns det några strukturella, kulturella eller sociala mönster vilket kan ha en 
betydelse eller påverkan av den kvinnliga rekryteringen till internationella 
förband? 
- Har genusperspektivets8 betydelse i det internationella operativa arbetet fått 
något genomslag i den kollektiva förståelsen inom FM? 
 
1.5 Avgränsningar 
 
- Uppsatsen avgränsar sig till att primärt studera rekryteringsförutsättningarna 
för kvinnliga yrkesofficerare, främst m h t att den övervägande delen av 
empirin grundar sig på underlag från denna målgrupp. Dock så skall även 
kvinnors förutsättningar i allmänhet beskrivas för att belysa en helhetsbilden 
kring den kvinnliga rekryteringen.   
- Det statistiska underlaget, redovisande sökande till US, avgränsar sig till 
tidsperioden 1999-2004, d v s en femårs intervall. Avgränsningen i tiden 
innefattas av ett antal olika missioner och förband som till dess karaktär och 
bemanningsprofil visar på en variation i fråga om bl a specialisering och 
risknivån för förbandet. Ur kompetenshänseende så ger denna avgränsning, 
med inkluderat förbandsunderlag, en väl avvägd mängd analysmaterial för att 
betrakta och analysera olika aspekter av kompetens o d. Avgränsningen i tid 
görs även m h t att göra arbetsmaterialet hanterbart. 
 
1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 
Beskriver uppsatsens Bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar 
och avgränsningar. 
 
Kapitel 2  
Teoriavsnittet, omfattar olika teorier, vilket belyser olika perspektiv av 
uppsatsens ämnesområde. Det genusteoretiska perspektivet är den 
grundläggande teoriansatsen i uppsatsen.  
 
Kapitel 3 
Tidigare forskning och olika studier, vilket baserar sig på undersökningar som 
har bedrivits inom Försvarsmakten om kvinnors situation och förutsättningar i 
försvarsmaktsorganisationen. 
 
Kapitel 4 
 
Beskriver de metoder som ligger till grund för undersökningen. Avsnittet 
avhandlar inriktningar och tillvägagångssättet vid de olika undersökningarna. 
 
Kapitel  5 
Resultatdelen, vilket omfattas av statistikunderlag från rekryteringen till 
Ulandsstyrkan, enkätundersökning och ett antal olika intervjuer. 
                                                 
8 Genusbegreppet har tidigare har kretsat kring begreppet kön, så har det numera ersatts av just 
genus. Se vidare definitioner under Teorikapitlet, sid 7-8. 
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Kapitel 6 
Diskussions och analysavsnitt där uppsatsens frågeställningar diskuteras och 
analyseras i en sammanvägning av de olika resultaten med kopplingar till 
tidigare forskning och teori.  

2 Teori 
 
2.1 Inledning – Ett tolkande perspektiv 
 
En grundläggande syn på själva uppsatsarbetet är att ikläda sig i huvudsak i ett 
tolkande och förståelsebaserat synsätt. ”Sanningen” i denna mening är 
erfarenhetsbaserad och att det utvecklas i samspelet (samtalet) med andra 
människor, i detta sammanhang fungerar bl a respondenternas undersökta 
erfarenheter som en grund för tolkning och förståelse kring uppsatsens ämne 
och frågeställningar.9 Strävan är att förstå helheter, genom att 
världsuppfattningen skall göras begriplig och meningsfull.10 Utifrån detta så 
distanserar sig därmed arbetet i huvudsak från det rationalistiska perspektivet, 
vilken i sig söker olika generella samband och ett resonemang grundat på en 
förklaring.11 Den rationalistiska tanken betonar även de objektiva 
förklaringarna, d v s ett sanningssökande att påvisa ett orsakssamband som 
förklaring. Svårigheten utifrån detta ligger i att skapa klara samband utan större 
avvikelser, varför detta kan utvecklas till att bli fragmentarisk.12 Uppsatsens 
uppgift är inte att ta fram den allena rådande sanningen utan att skapa en större 
förståelse om problematiken beträffande rekryteringsprocessen och 
förutsättningarna för rekryteringen av kvinnor till US. 
 
2.2 Genusteoretiskt perspektiv 
  
Uppsatsen ämnesområde avhandlar ett ämne, vilket skall beskriva förhållanden 
och omständigheter kretsandes i huvudsak kring relationen män och kvinnor. 
Det genusteoretiska perspektivet (här; genusperspektiv), utgör den 
grundläggande teoretiska synen i analysen av uppsatsarbetet.  
 
Det genusteoretiska förhållningssättet har som funktion att möjliggöra en 
analys, vilket syftar till att skapa en helhetsbild och förståelse av olika mönster, 
fenomen och omständigheter som är relaterat till den internationella 
rekryteringen, och hur detta kan påverka rekryteringen av kvinnor till US. 
 
Perspektivet som sådant är inte könsbundet, utan ett förhållningssätt, vilket kan 
iklädas och tillämpas likväl av det manliga könet. Genusbegreppet har 
utvecklats med tiden, från att diskussionen tidigare har kretsat kring begreppet 
kön, så har det ersatts av just genus. Syftet är först och främst att skapa en 

                                                 
9 Sandberg, Jörgen, Targama, Axel, ”Lening och förståelse – Ett kompetensperspektiv på 
organisationer”, kap 2, sid 31. (Hädanefter Sandberg & Targama) 
10 Sandberg & Targama, sid 32. 
11 Ibid, sid 26-27. 
12 Ibid, sid 32. 
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distans och helhetssyn kring diskussionen. En syn ur forskarleden (Ivarsson) på 
genusstudier och dess förhållningssätt:  
 

”Fördelen med att skilja mellan kön och genus är att det möjliggör 
analyser av beteende mönster som orsakas av sociala, historiska och 
symboliska konstruktioner av kön.”13 

 
Uppfattningen är att genusforskningen som sådan och dess förhållningssätt till 
olika begrepp och synsätt har förändrats med tiden. Det kan därför, precis som 
all övrig forskning, betraktas som en pågående utveckling, där olika 
bedömningar, tolkningar och omtolkningar görs kontinuerligt. Detta förutsätter 
ett öppet förhållningssätt kring undersökningen, likväl som att uppsatsen inte 
har till uppgift att påvisa några absoluta sanningar kring uppsatsämnet. Ett 
uttryck och reflektion på en syn på genusforskningen och dess föränderliga 
förutsättningar (Alvesson och Billing):  
 

”Könsrelationerna är inte naturligt givna – produkter av biologin – och 
omöjliga att förändra utan en följd av sociokulturella och historiska 
villkor, det vill säga processer där människor tolkar och (om)formar den 
sociala världen. Kön är resultatet av sociala definitioner och inter-
naliseringar av betydelsen av att vara man eller kvinna. Det kan därför 
förändras radikalt genom mänskligt handlande och få en ny definition.” 14  

 
Genusperspektivet är med andra ord ständigt föremål för förändringar, 
samtidigt som det lämnar ett utrymme för olika och nya tolkningar och 
tillämpningar av begreppet kön och i princip genusforskningen i allmänhet. 
Genusperspektivet syftar till en möjlighet att utveckla tänkandet och 
reflektionen kring kön.15 Ett avslutande citat ur Nationalencyklopedin får 
ytterligare beskriva genusperspektivet: 
 

”Medan kön (eng. sex) är en biologisk term markerar genus (eng. gender) 
de socialt och kulturellt betingade skillnaderna mellan kvinnors och män 
status i samhället. Begreppet genus används i kvinnoforskningen vid 
analys av uppkomsten och effekterna av könshierarkin.” 16  

 
2.3 Kulturella, strukturella och sociala aspekter 
 
Genusperspektivet belyses bl a av kulturella, strukturella och sociala aspekter. 
Dessa perspektiv fungerar som olika betraktelsesätt av vad som påverkar och 

                                                 
13 Ivarsson, Sophia, ”Kvinnors karriärväg mot chefskap – om könsrelaterat mönster i 
karriärutvecklingsprocessen”, Kap 2, sid 3-4. (Hädanefter Ivarsson – ”Kvinnors karriärväg 
mot chefskap”). 
14 Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne, ”Kön och organisation”, kap 2, sid 31. (Hädanefter 
Alvesson & Billing). 
15 Ibid, kap 1, sid 21. 
16 Nationalencyklopedin, 7 FREDL-GRAL, sid 404, genussystem. (Litteraturhänvisning i sin 
tur till; Yvonne Hirdman ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 
kvinnovetenskaplig tidskrift 1988).  
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formar olika uppfattningar kring kvinnor och män, i detta fall inom FM och i 
relation till den internationella rekryteringsprocessen.  
Den kulturella delen kan sägas fungera som en bildare av föreställningar om 
vad som är feminint och maskulint.17 I detta sammanhang så är frågan är om 
olika kulturella innebörder bidrar till en könsrelaterad segregering i den 
organisatoriska strukturen18 och om det har någon konsekvens för kvinnors 
förutsättningar att rekryteras till internationell tjänstgöring.  
 
Kultur är i sig ett väldigt omfattande begrepp. Utifrån detta sammanhang så  
leds resonemanget in i ett organisationskulturellt perspektiv, d v s olika idéer, 
innebörder och tolkningar av verkligheten, vilket delas av ett kollektiv (läs; 
organisation). Ett rimligt antagande är att kulturen relaterat till arbetsplatsen, 
har förutsättningar att forma olika föreställningar om t ex könsidentiteter. 
Alvesson och Billing visar ett exempel på hur ett kulturmönster i 
organisationen kan undersökas:19  
 
1. Hur kulturella innebörder samspelar med könsarbetsdelningen – både hur 

organisationsstrukturen skapar vissa innebörder och hur dessa kulturella 
innebörder bidrar till en viss könsfördelning i organisationskulturen. 

2. Hur dominerande värden och föreställningar definieras kulturellt som, eller 
förknippas med, maskulinitet eller femininitet och således på olika sätt styr 
organisationslivet och den sociala interaktionen. 

3. Hur organisationer spelar en roll i den socialisationsprocess där människor 
förvärvar, formar, vidgar eller begränsar könsidentiteterna. 

4. Hur organisatoriska mål, strukturer och sociala relationer på grund av sin 
könskaraktär får ”yttre” konsekvenser.  

 
Utifrån den första punkten och i jämförelse med Anders Berggrens forskning 
avseende organisationskultur20, visar Berggrens studie att kvinnliga och 
manliga officerare återfinns inom olika befattningar. Till exempel så hamnar 
kvinnor till stor del i de understödjande befattningarna, medan män intar de 
mera prestigefulla befattningarna (läs; stridande befattningar). Ett uttryck och 
begrepp i detta sammanhang är ”genderdisering”. Innebörden av begreppet är 
att utifrån en socialisationsprocess, präglade av könsrelaterade uppfattningar, 
så fördelas och indelas arbetsuppgifter utefter kön, vilket är ett uttryck för att se 
olika på kvinnor och män. Hirdman använder begreppet ”stereotypa 
genuskontraktet”.21 Detta innebär att detta synsätt upprepar sig, genom att 
denna norm kan sägas bekräfta, d v s att hålla isär. Hirdman driver ett 
resonemang kring begreppet ”sekundärsegregering”, vilket skall ses som en 

                                                 
17 Alvesson & Billing, kap 5, sid 116. 
18 Berggren, Anders, ”Organisationskultur som struktur – den svenska Försvarsmakten ur ett 
genusperspektiv”, sid 4-5. FHS, Stockholm, 2004. (Hädanefter Berggren) 
 
19 Alvesson & Billing, kap 5, sid 117. 
20 Berggren, Anders, ”Organisationskultur som struktur – den svenska Försvarsmakten ur ett 
genusperspektiv”, sid 4-5. FHS, Stockholm, 2004. 
21 Hirdman, Yvonne ”Genus – om det stabilas föränderliga form”, del 1, sid 77-98. (Hädanefter Hirdman) 
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konsekvens av att den gamla genusordningen fungerar såsom återställande 
genom att integreringen leder till en nysegregering.22  
Sannolikheten för att den militära organisationen präglas av maskulina värden 
får bedömas som hög främst med tanke på den klara majoritetsställningen 
männen befinner sig i. För att undvika en reproduktion av genuskonstruktionen 
(här; en fortsatt separation mellan det privata livets förutsättningar respektive 
de offentliga dito), så är betydelsen av jämställdhet mellan könen (läs; 
underlätta för män att ta del av familjelivet), samt att skapa möjligheter för 
kvinnor att delta i beslutsfattande och auktoritetsfunktioner.23 I detta 
sammanhang så anges också betydelsen av en ökning av kvinnors närvaro i 
ledande befattningar (utifrån forskningens fokus mot chefskarriär), i syfte att 
skapa en förändring av normbildningen.  
 
Den kulturella aspekten kan även betraktas utifrån vilka förutsättningar som 
den kollektiva kompetensen eller förståelsen byggs upp, (läs; på vilket sätt 
dominerande värden skapas). Detta bygger i regel på samspelet inom 
organisationen och hur dess medlemmar utvecklar, reproducerar och omformar 
dess förståelse (kollektiva kompetensen) av arbetet.24  
 
Frågan är hur FM förhåller, om det skall anses företräda en reproducerande 
eller utvecklande syn på företrädesvis i synen på maskulinitet och femininitet? 
I vissa avseenden så kan inte en ny förståelse skapas och utvecklas inom ramen 
för den rådande förståelsen kring olika omständigheter i arbetet, såtillvida inte 
kollektivet förstår sitt arbete på ett kvalitativt kanske helt nytt sätt.25  
 
2.4 Likhet- och olikhetsresonemanget 
 
Innebörden av detta är att analysera en organisations föreställningar och 
värderingar på män och kvinnors likheter och olikheter, och på vilket sätt och 
omfattning det kan, som för denna studie, inverka på rekryteringsprocessen. 
 
Stödet för detta teoretiska resonemang hämtas från Alvessons och Billings 
diskussion kring vad de kallar de ”Fyra ståndpunkterna”, vilket återspeglar 
olika argumentationer i forskarvärlden.26 Ståndpunkterna är följande; ”De lika 
möjligheternas ståndpunkt”, ”den meritokratiska ståndpunkten”, ”Det 
särskilda bidragets ståndpunkt” och ”de alternativa värdenas ståndpunkt”.  
 
I detta sammanhang representerar dessa en argumentation för att kvinnor skall 
ha ökade möjligheter till att nå olika chefsposter, men utifrån olika perspektiv 
och ståndpunkter. För uppsatsens ändamål bedöms detta ha en relevans då det i 
huvudsak pekar på olika argument till integreringen av kvinnor i 
mansdominerade organisationer och ledarskapspositioner. Argument som torde 
avspeglas även i FM.  

                                                 
22 Hirdman, del 2, sid 126-127, 129. 
23 Ivarsson – ”Kvinnors karriärväg mot chefsskap”, kap 7, sid 34. 
24 Sandberg & Targama, kap 5, sid 94. 
25 Ibid, kap 5, sid 106. 
26 Alvesson & Billing, kap 7, sid 168-192. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:2014  
ChP 03-05 2005-08-03               11(66)  
Mj Olof Katrin 
 
Figuren nedan får beskriva positioneringen av dessa fyra olika ståndpunkten, i 
syfte att enklare beskriva deras olika förhållningssätt kring likhets- och  
olikhetsresonemanget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.1  ”Olika sätt att närma sig en förståelse av kvinnor och ledarskap”.27 

2.4.1 De lika möjligheternas ståndpunkt  
 
Utgångspunkten är att kvinnor är föremål för diskriminering och därmed 
förvägrade till karriär i allmänhet och i synnerhet till chefsposter. 
Rättviseaspekten är viktig, likväl som att fler kvinnor till chefspositioner i sig 
är ett mål. Föresatsen är att män respektive kvinnor är likartade mänskliga 
subjekt, och dess befordringsmöjligheter är beroende av förhållandet på 
arbetsplatsen (arbetsgivare och högre chefer). Grundproblemet till 
svårigheterna för kvinnor är av strukturell art: 

”Stereotypa kulturella idéer och irrationella sociala processer som leder 
till favorisering av manliga kandidater till och innehavare av 
chefsposter”.28  
 

Det starkaste argumentet för denna ståndpunkt är att, desto mindre skillnad det 
finns mellan kvinnor och män i fråga om personlighet, inställning till arbetet  
o d, så är det svårare att negligera denna ståndpunkts argument. Detta kan 
sägas stödja argumentationen kring en likvärdig värdering, d v s likhet.  

2.4.2 Den meritokratiska ståndpunkten  
 
Det meritokratiska synsättet betraktar och bedömer kvalifikationer oberoende 
av kön, klass, bakgrund, ras och religion, varför utgångspunkten är att i princip 
betrakta individen utifrån ett likhetsperspektiv.  
 
Den meritokratiska ståndpunkten intar ett rationellt förhållningssätt till 
användningen av kvinnlig arbetskraft, då dessa betraktas som en resurs, vilket 
kan bidra till att öka kompetensen i en organisation.29 Det meritokratiska 

                                                 
27 Alvesson & Billing, kap 7, sid 188. 
28 Ibid, sid 171.  
29 Ibid, sid 173. 

Lika möjligheter Alternativa värden

Meritokrati Särskilt bidrag

Betoning på 
Likhet mellan  
könen 

Intresse av effektivitet

Etiskt/politiskt intresse 
(jämlikhet, humanisering av arbetsplatsen)

Betoning på 
Olikhet mellan
könen 
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förhållningssättet ser därvidlag fler kvinnliga chefer som ett medel för 
organisationen och inte som ett mål. En viktig omständighet och strävan inom 
denna ståndpunkt är hur detta skall uppnås;  

”Genom rationaliseringar och förbättring av rekrytering, befordran och 
ledarskap, bekämpande av ‘gammalmodiga’ och irrationella 
kulturmönster och igångsättning av progressiva socialisationsprocesser 
kan en organisation utnyttja chefskandidater och även övriga anställda på 
ett mera effektivt och könsneutralt sätt”.30  

 
Befordran eller rekrytering genomförs enbart på grundval av meriter och 
kvalifikationer hos individen. I detta sammanhang så sammanfaller det i hög 
grad med ett rationalistiskt synsätt, vilket har även ett uttalat egenskapsbaserat 
angreppssätt, vilket i ett rekryteringssammanhang återspeglas i valet av 
individer utifrån en objektiv kartläggning av kunskaper och färdigheter.31 

2.3.3 Det särskilda bidragets ståndpunkt 
 
Det särskilda bidragets ståndpunkt framhäver olikheten genom att främst peka 
på olika betydelsefulla skillnader mellan kvinnor och män och att dessa inte 
tävlar på lika villkor. Kvinnor skiljer sig från män med att dessa innehar andra 
värderingar, större flexibilitet, mer intuition och en mera utvecklad förmåga att 
vara empatisk.32 Olikheten som sådan betraktas som en bekräftelse på en 
naturlig könsarbetsfördelning genom att kvinnor tilldelas i regel chefsjobb där 
mänskliga relationer är naturliga och att män tilldelas mera instrumentella jobb. 
Följaktligen så betraktas kvinnor bidraga med någonting annat än det som 
anses vara typiskt manligt vilket i princip innebär ett ifrågasättande av 
möjligheten till att inta ett könsneutralt förhållningssätt.  
 
Kvinnors särskilda bidrag utifrån deras speciella egenskaper, anses såsom 
komplementärt, främst genom att dessa kan tillföra kompletterande 
kvalifikationer och andra sätt att se på saker. Under mansdominerande 
förutsättningar så kan det kvinnliga bidraget fungera balanserande då kvinnor 
betraktar olika problemställningar utifrån olika föreställningar och synsätt.33  
 
Ur ett ledarskapsperspektiv, beskrivs och bedöms kvinnors ledarskap vara i 
högre grad anpassat för en omvärldsbild, vilket omfattas av en större 
komplexitet och förutsätter en större grad av flexibilitet.34  

2.4.4 De alternativa värdenas ståndpunkt 
 
Ursprunget till synsättet kring detta perspektiv kommer ur 
ståndpunktsfeminismen, vilket intar ett grundläggande kritiskt förhållningssätt 
till mansdominerande institutioner. Utgångspunkten i detta perspektiv är att 

                                                 
30 Alvesson & Billing, kap 7, sid 175.  
31 Sandberg & Targama, kap 2, sid 34. 
32 Alvesson & Billing, kap 7, sid 178. 
33 Ibid, kap 7, sid 179-180. 
34 Ibid, kap 7, sid 177. 
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könen skiljer sig väsentligt från varandra, varför denna ståndpunkt utgår från 
ett olikhetsresonemang, där olikheten som sådan baserar sig på olika 
psykologiska och värdemässiga skillnader mellan kvinnor och män. 
Uppfattningen inom detta perspektiv är att det manliga könet är normbildande 
för organisation och organisationsledning och att denna dominans gör att dessa 
är mer anpassade efter männens behov. 35  
Den tidiga socialisationsprocessen för kvinnor anses delvis ligga till grund för 
att jobb inriktade på mänskligt behov väljs. I o m att de flesta organisationerna 
har formats av män, så passar det därvidlag bättre män än vad det gör för 
kvinnor. 
 
Detta synsätt präglas i stor utsträckning av en förändringsbenägenhet och ett 
motsatsförhållande till den manliga normen genom att inte vilja anpassa sig till 
denna dominerande normen. Radikal förändring kan enligt detta betraktelsesätt 
vara ett sätt att hantera detta på.36  

2.4.5 En kort historisk reflektion över likhets- och 
olikhetsresonemanget 
 
Ur ett historiskt perspektiv så kan likhet respektive olikhet ses som en 
föränderlig process där skillnaden mellan det manliga respektive det kvinnliga 
könet successivt suddas ut. Yvonne Hirdman drar en intressant slutsats och 
reflektion utifrån detta perspektiv: 
 

”Vi skulle kunna beakta den historiska empirin om kvinnoemancipation 
som ett enda lyckat experiment vad gäller att den ena efter den andra 
hypotesen om olikhet, särskildhet och oförmåga ha måst avskrivas på 
grunda av resultatens ovedersägliga budskap”.37  

 
Författaren pekar på bl a den omständigheten att så fort ett område har öppnats 
för kvinnor så har detta snabbt fyllts upp av kvinnor. 

3 Tidigare forskning 
 
3.1 Inledning 
 
Urvalet av den tidigare forskningen är avgränsad till Försvarsmakten, vilka 
avhandlar kvinnors situation inom olika områden. Syftet med att använda de 
försvarsmaktsrelaterade studierna är att det skapar en möjlighet till jämförelse 
av olika tendenser, mönster och förhållanden inom FM i allmänhet, med 
kvinnors förutsättningar i ett internationellt rekryteringssammanhang.  
 

                                                 
35 Alvesson & Billing, kap 7, sid 183. 
36 Ibid, sid 184. 
37 Hirdman, del 2, sid 114. 
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Det relativt stora utrymme som ges för att avhandla tidigare forskning, 
motiveras med det bedömt stora värde som det har för undersökningens 
diskussion och analys. 
 
Inledningsvis så kommer kort den huvudsakliga teorianknytningen att 
redovisas, för att skapa en förståelse för vad studierna tar sin utgångspunkt 
ifrån. Därefter kommer en beskrivning av det huvudsakliga resultatet att 
redovisa, för att slutligen kommenteras och analyseras för att peka på olika 
omständigheter, vilket kan ha en mer eller mindre överspridning till denna 
studie. 
 
3.2 Sophia Ivarsson; ”Om attityder till kvinnor som officerare 
och värnpliktiga bland män i Försvarsmakten”  
 
Rapporten har det främsta syftet att belysa och behandla inställningen och 
attityden hos män inom den militära organisationen, vilket i detta fall kan 
påverka rekryteringen och tillträdet till FM för kvinnor. Undersökningsgruppen 
bestod av 34 män från de olika försvarsgrenarna. 
 
Teorianknytningen utgår bl a från attitydforskningen, vilket i huvudsak belyser 
att mäns inställning till kvinnor utgår från ett negativt (hostil sexism) eller 
positivt (välvillig sexism) perspektiv. Oavsett attityd så anses dessa ett hinder 
för jämställda relationer mellan könen.38 I det förra förhållandet tillmäts 
kvinnor bristande kapacitet (fysiska och intellektuella färdigheter) och i det 
senare framställs kvinnor såsom mjuka och i behov av manligt skydd. Det som 
är kanske mest intressant är att både en välvillig och negativ inställning kan 
intas i en kultur inom organisationen som helhet men även en och samman 
individ.  
 
Resultatet visar bl a på att över hälften av respondenterna betraktade inte 
kvinnor som lämpliga för stridande befattningar.39 Utifrån det internationella 
perspektivet så pendlar uppfattningen hos dessa respondenter mellan att 
kvinnor är en betydelsefull resurs vid t e x förhandlingar, men att den ökade 
risknivån vid internationella uppdrag kan avskräcka kvinnor från att söka sig 
till FM.40  
 
En generell uppfattning bland männen betraktade en ökning av den kvinnliga 
rekryteringen till FM som positiv. Dock så är några av uppfattningarna 
inriktade på att detta skall ske på samma villkor som männen, varför kvotering 
eller förändring av kraven inte ses som något alternativ.  
På frågan kring vad som eventuellt skulle behövas förändras inom FM för att 
öka den kvinnliga rekryteringen så ansåg endast mindre än en femtedel att 

                                                 
38Ivarsson, Sophia, ”Diskurser kring kvinnor i uniform – Om attityder till kvinnor som 
officerare och värnpliktiga bland män i Försvarsmakten”, sid 9-11. FHS/LI, Stockholm 2002. 
(Hädanefter Ivarsson, ”Diskurser kring män i uniform”). 
39 Ibid, sid 21. 
40 Ibid, sid 27. 
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någon förändring behövde göras. Uppfattningen om lika krav och villkor för 
män och kvinnor betonas i detta sammanhang.  
 
En omständighet vid den direkta rekryteringen till internationella förband är att 
denna genomförs i huvudsak av män. Intresset kring studien bygger på den 
relativt stora sannolikheten att delar av dessa attityder bland män även kan ha 
ett vist genomslag i den internationella rekryteringsprocessen, framförallt i sin 
syn på ”stridande” befattningar för kvinnor eller inte. 
 
3.3 Lena Pettersson och Alma Persson; ”Genusrelationer i 
organisationen Försvarsmakten” 
 
Studien som sådan syftar till öka kunskapen om hur genusrelationer skapas och 
upprätthålls i organisationen och dess betydelse för kvinnor. Studien indelar sig 
i tre områden, där den som behandlar kvinnliga officerares syn på arbete och  
karriär i FM (hinder och möjligheter) är den som närmar sig i vissa avseenden 
förutsättningarna för den kvinnliga internationella rekryteringen.  
 
Studien bygger på ett antal intervjuer med åtta kvinnliga yrkesofficerare hur de 
ser på bl a jämställdheten och genusrelationer och där olika faktorer belyser 
problematiken kring detta. Generaliserbarheten försvåras av att detta omfattar 
endast ett mindre urval. Dessa uppfattningar som finns inom FM kan dock ha 
en överspridning mot det som gäller i det internationella 
rekryteringssammanhanget. 
 
Teoridiskussionen pekar i huvudsak på de olika förutsättningarna som gäller 
för kvinnor respektive män i genusrelationer ur ett organisatoriskt perspektiv, 
där könen hålls isär genom den manliga normens hierarki. Några av de 
genusformade processer som formar detta är; en genderdisering och en 
könsstruktur, vilket strukturella förutsättningar som skapar olika villkor 
karriärvillkor för kvinnor och män (en kodning av manligt respektive kvinnligt 
och en segregering av sysslor och positioner o d). 41  
 
Huvuddelen av respondenterna anser att det i FM råder en ojämställdhet mellan 
könen till männens fördel och att ”manligt” värderas högre än det motsatta 
könet. Begreppet ”omvärldsstrategi” belyser en intressant omständighet där 
respondenterna i undersökningen ser att problemet med diskrimineringen och 
underordningens orsaker söks utanför den egna organisationen och den egna 
personen.42  
 
Vidare så pekar författarna på ledarskapets betydelse.43 Kvinnliga föredömen i 
organisationen, tydliggör att det finns möjligheter till karriär inom 
organisationen. Undersökningen pekar även på risken för ”aktivt motstånd” 

                                                 
41Pettersson, Lena & Persson, Alma, ”Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten”, sid 
3.  (Hädanefter Pettersson & Persson). 
42 Ibid, sid 12-13. 
43 Ibid, sid 14.  
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eller ”chefer som hinder”44, vilket innebär att manliga chefer aktivt motarbetar 
kvinnlig närvaro och följaktligen deras karriärmöjligheter. Utbredningen av 
detta fenomen bedöms av författarna som relativt stort.  
Avslutningsvis beskrivs sexuella trakasserier och föräldraskap såsom  
potentiella orsaker till begränsade karriärmöjligheter. Det hänvisas siffror från 
2002 års siffror där förekomsten av sexuella trakasserier hade drabbat 47 
procent av kvinnliga officerare och kadetter. 45  
 
Sammanfattningsvis så pekar denna undersökning på ett antal intressant 
omständigheter. Om vi antar att fenomenet av kring mäns attityder är som 
författarna beskriver ett relativt utbrett problem, så får sannolikheten bedömas 
som relativt stor att det upprepar sig i ett internationellt perspektiv. Att söka 
orsaker utanför sin egen person och egna organisationen får i sig inte anses 
som en gynnsam förutsättning för att skapa en förändring, snarare en 
begränsande omständighet. Sexuella trakasserier i ett internationellt perspektiv 
är inget undantag, varför det rimligtvis kan bedömas ha en avhållande effekt att 
kvinnor avstår från att söka befattningar inom US. Föräldraskapet som sådant 
kräver ingen djupare analys för att peka att detta kan innebära sen försvårande 
omständighet att kunna söka till internationell tjänst. Ur författarnas perspektiv 
är det av betydelse att följa den gällande jämställdhetsplanen inom FM, vilket 
skall ”underlätta att kombinera arbete och föräldraansvar”.46   
Behovet och betydelsen av ett kvinnligt ledarskap i den internationella 
kontexten bör i likhet med denna studie, sannolikt ha en 
rekryteringsbefrämjande funktion, även i den internationella 
rekryteringsprocessen. 
 
3.4 Anders Berggren; ”Organisationskultur som struktur – Den 
svenska Försvarsmakten ur ett genusperspektiv”  
 
Studien som sådan syftar till att belysa FM som organisation ur ett 
genusperspektiv med fokus på karriärvägar. Metoden utgörs av enkätstudie 
med samtliga kvinnliga yrkesofficerare i FM samt ett slumpmässigt urval av 
manliga dito.  
 
En viktig teoretisk utgångspunkt i detta arbete är att Berggren utgår från 
genusbegreppet, d v s att studera kvinnors respektive mäns villkor på vilket 
föreställningarna om dessa är konstruerade socialt.47  
 
Undersökningsresultatet visar på en kvinnlig överrepresentation av kvinnor i 
Flygvapnet, samtidigt som kvinnor som helhet är överrepresenterade i de lägre 
graderna i jämförelse med männen.48 För det tredje visar statistiken att kvinnor 
besitter i hög grad befattningar i de s a s understödjande funktionerna/ 

                                                 
44 Pettersson & Persson, sid  15.  
45 Ibid, sid 16-18. 
46 Ibid, sid 18. 
47 Berggren, sid 3,  
48 Ibid sid 6. 
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befattningarna.49 Överrepresentationen i de lägre graderna kan ses som ett 
resultat av att kvinnor i jämförelse med män avancerar saktare och i mindre 
omfattning. Avancemangstakten relateras bl a till att de understödjande rollerna 
är förknippat med inneboende begränsningar. Häri används begreppen 
”glaskorridor” och ”glastak”, vilket innebär att tjänst eller befattning vid 
inträdet till organisationen upprätthålls över tiden och att dessa har ett 
”inneboende tak” och kan därvidlag utgöra en försvårande omständighet. 50  
 
Det som framförallt kan appliceras som en svårighet vid rekryteringen till US 
är dels att kvinnors nuvarande kompetens (läs; stor representation vid de 
understödjande funktionerna) begränsar dem till att söka vissa befattningar då 
det inte i huvudsak återspeglar behovet i US. Bilden kompliceras dessutom av 
att Sveriges internationella truppbidrag utgörs i hög grad av en ”arméstruktur”, 
vilket kan det vara en försvårande omständighet för dem som har en ”blå” 
tillhörighet, d v s en dessa innehar en ”felaktig” kompetensprofil för att kunna 
söka vissa befattningar. 
 
3.5 Louise Weibull; ”Kvinna i ledet” 
 
Undersökningen en jämförelse mellan två grupper av värnpliktiga, vilka har 
genomfört mönstring på två olika sätt, dels en ”normal” tillsammans med män 
och en form där endast kvinnor genomför mönstring. Grunden till studien 
ligger i problemet att de kvinnliga yrkesofficerarna är liten andel av 
yrkesofficerarna. Betydelsen av en ökning av den kvinnliga rekryteringen till 
FM ligger bl a att först och främst att få kvinnor intresserade och sedan få dem 
att stanna. Grunden för denna studie, tillsammans med andra studier, pekar på 
svårigheten för kvinnor att träda in i strukturer som är starkt präglade av en 
maskulin identitet.51  
 
Teoribildningen tar sin huvudsakliga utgångspunkt från ett likhets- och 
olikhetsresonemang. Med utgångspunkt från denna teorianknytning så har 
respondenterna har bl a fått tagit ställning för vad dom skulle vara det 
viktigaste argumentet för kvinnlig rekrytering. Respondenterna grupperar sig 
med en i stort sätt jämbördig andel mellan att betrakta sig själva utifrån en 
likhetssyn på kön och kompetens och den andra utifrån ett olikhetsperspektiv, 
där kvinnors förmåga beskrivs som att vara komplementära i förhållande till 
männen.52 Intressant i detta sammanhang är att författaren beskriver att den 
meritokratiska ståndpunkten står i huvudsak för försvarsmaktens officiella 
rekryteringsargumentation.53 
 
Bland de övriga resultaten så beskrivs att kontakten med organisationen har 
gjort många av de tveksamma och mera negativa till FM än hur det var under 
mönstringen, beroende på de erfarenheter de gjort under värnplikten.54  
                                                 
49 Berggren, sid 7-8. 
50 Pettersson & Persson, sid 11. 
51 Weibull, Louise, ”kvinna i ledet”, sid 4, FHS, Arbetsrapport, 2003. (Hädanefter Weibull). 
52 Ibid, sid 36. 
53 Ibid, sid 12. 
54 Ibid, sid 29. 
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Sexuella trakasserier är en faktor som har haft en negativ påverkan. Cirka en 
tredjedel av respondenterna har upplevt detta på ett eller annat sätt. Avgångar 
under värnpliktstjänstgöringen pekar på att dessa är större vid kompanier där 
det har saknats kvinnligt befäl.55  
 
Närvaron av ett kvinnligt ledarskap inom ramen för den internationella 
förbandsmiljön, bör rimligtvis ha en motsvarande positiv effekt genom att 
frekvensen av sexuella trakasserier sannolikt blir mindre i likhet med denna 
studie. Synen på likhet eller olikhet bör vara av större betydelse för dem som 
sitter i rollen att rekrytera, än för dem som är i situationen att söka.  

4 Metod 
 
4.1 Inledning 
 
Undersökningen bygger på tre komponenter; analys av rekryteringsstatistik, 
enkätundersökning och ett antal olika intervjuer. Grunden för detta är att skapa 
en helhetsbild av olika mönster, erfarenheter och omständigheter, vilket 
beskriver och belyser rekryteringen till internationella enheter och förband. 
 
Metodkapitlet omfattar metod, tillvägagångssätt och procedur, och med vilket 
sätt empirin skall bearbetas och analyseras. Syftet är att öka förståelsen om 
motiven till valet av metod och hur bearbetningsprocessen hanteras i stort. 
 
4.2 Beskrivning av metod56 

4.2.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod och dess fördelar bidrar till fördjupad kunskap om ett 
fenomen, samtidigt som dess öppna karaktär ge en mera nyanserad bild.  
Flexibilitet präglar denna metod. Processen vid den kvalitativa uppläggningen 
(problemställning, undersökningsuppläggning, datainsamling, analys) ger  
möjligheten att ändra dessa efterhand som ny information inhämtas och 
bearbetas. Metoden i sig är att betrakta som resurskrävande, varför begränsade 
sådana resulterar i att endast ett fåtal respondenter använts, därvidlag så 
begränsas generaliserbarheten. Erhållen information kan till sin nyansrikedom 
ibland innebära vissa tolkningsproblem, inte minst för dess komplexitet. 
Motiven för denna metod är att bl a att skapa ett större djup i ett ämne och 
beskriva en mera nyanserad beskrivning av detta. Begränsningen ligger i att 
intervjuer (stort antal) och analyseringen av dessa tar tid. M a a detta blir 
kvalitativa metoder ofta intensiva genom att endast ett fall eller några väljs ut.  

                                                 
55 Weibull, sid 31 
56 Jacobsen, Dag Ingvar, ”Vad, hur och varför? – om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen”. Denna publikation utgör det huvudsakliga underlaget för de 
hänsynstaganden och val av metod, kap 6, sid 142-148. (Hädanefter Jacobsen). 
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4.2.2 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ metod medger möjligheten till att få en helhetsbild över ett stort 
och komplext material. Informationen kan relativt enkelt standardiseras då den 
är enkelt att bearbeta informationen med datorstöd. Denna metod är förbunden 
med låga kostnader, det är möjligt med många uppgiftslämnare, vilket medför 
att representativiteten ökar. Förutsättningarna till generaliserbarhet är större 
jämförbart med en kvalitativ metod. Möjligheten till att beskriva ett fenomens 
utsträckning eller omfång är också att betrakta såsom en fördel med denna 
metod. Begränsningen ligger dock i att med dess stora antal enheter kan den 
inte göras för komplex och att mätningen utgörs av relativt enkla förhållanden 
och omständigheter. 

4.2.3 Överväganden och val av metod 
 
Metodarbetet för denna uppsats som sådan är en kombination av kvantitativ 
och kvalitativ ansats. Kombinationen av olika metoder bidrar till att i den förra 
metoden skapa en helhetsbild och generell utbredningen av olika fenomen, som 
kan ha en påverkan på den kvinnliga rekryteringen till Utlandsstyrkan, för att i  
det senare skapa en mera nyanserad bild av dessa. Val av metoder bygger på 
förutsättningarna att både skapa djup och bredd vid analysarbetet och  
tolkningen av underlaget. Valen av metod(er) skall även betraktas utifrån 
tillgängliga resurser och det relativt korta tidsintervallen för detta arbete, vilket 
begränsar möjligheterna till mer omfattande intervjuer, främst till antalet räknat 
och det tillhörande och omfattande analysarbetet som erfordras. 
Generaliserbarhet får i detta sammanhang betraktas såsom begränsat. Dock får 
valet av respondenter för intervjuerna bedömas vara till person och erfarenhet  
väl representativa för den målgrupp som dessa härleds till. Under 
diskussionspunkten kan flera studier, ur olika kontexter vägas in, vilka påvisar 
ett sannolikt samband på samma eller liknande fenomen, öka möjligheterna till 
att skapa en generaliserbarhet.  
 
4.3 Tillvägagångssätt och bearbetning av materialet  

4.3.1 Inledning 
 
Bearbetningen av empirin kommer att systematiskt hanteras genom att 
resultatet kommenteras efterhand, i syfte att beskriva det huvudsakliga 
innehållet i respondenternas svar. Efter varje del i undersökningen (statistik, 
enkät och intervju) så kommer en sammanfattande bearbetning och analys att 
redovisas, med uppgiften att belysa olika tendenser och mönster. Slutligen så 
genomförs den avslutande analysen under diskussionsavsnittet, där resultatet 
från de olika undersökningsdelarna skall sammanvävas och analyseras, med 
uppgiften att skapa ett större sammanhang och helhetsbild kring empirin.  
Den teoretiska delen kommer att vara underlag för analys både för den 
sammanfattande bearbetningen, men i synnerhet under diskussionsavsnittet. 
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4.3.1 Rekryteringsstatistik missioner och beredskapsförband 
 
4.3.1.1 Omfattning 
 
I syfte att skapa en helhetsbild över det faktiska rekryteringsresultatet, 
genomförs en kvantitativ analys av sekundärdata omfattandes ett 
statistikunderlag för det totala rekryteringsunderlaget till Utlandsstyrkan 
mellan åren 1999-2004. Empirin kommer i huvudsak att omfatta olika 
proportionerliga förhållanden mellan antalet antagna kvinnor visavi antalet 
antagna män, företrädesvis av kategorin yrkesofficerare.  
Statistiken är erhållen av OPIL J1/Pers US och är den totala statistiken över 
rekryteringen till alla insatta förband och beredskapsförband inom FM. 
Statistiken omfattar 17614 olika befattningshavare. Ur detta underlag har ett 
antal missioner och förband valts ut (se nedan under p.4.3.1.2). Statistiken visar 
på det faktiska utfallet av rekryteringen till samtliga genomförda svenska 
internationella åtaganden och beredskapsförpliktelser under angiven tidsperiod.  
Statistikunderlaget är indelad efter följande områden och kategorier: Enhet 
(mission/förband), befattning, tjänstgöringstid, namn, grad, yrke, adress, 
förbandstillhörighet och om den antagne är kvinna eller man. Den ursprungliga 
statistiken omfattades även av personnummer, vilket har tagits bort från 
undersökningsmaterialet, med hänsynstagande till den enskildes integritet.  
M a a att namnuppgifter är del av denna statistik, hanteras den med vederbörlig 
integritet och sekretess, vilket följer den gängse regeln och etiken under sådana 
här sammanhang och omständigheter.  
 
Underlaget har varit föremål för en i huvudsak statistisk jämförelse, i syfte att 
beskriva en antalsmässig och proportionerlig skillnad i rekryteringen mellan 
kvinnor och män, samt den huvudsakliga rekryteringsprofilen bland kvinnor. 
Underlaget har bearbetats och analyserats genom att sammanställa de olika 
antalsmässiga förhållandena och därefter en uträkning av den procentuella 
fördelningen mellan olika variabler. 
 
4.3.1.2 Definitioner av förband 
 
Valet av förband och missioner bygger på att dessa uppvisar olika karaktär och 
att de har/förväntas operera under olika förhållanden och förutsättningar, vilket 
bedöms belysa olika intressanta tendenser och omständigheter.  
 
Förbanden är littererade med versaler (ex KS; Kosovo), vilket är i regel 
förkortning av det land som missionen genomförs eller en beskrivning av 
typförbandet (i regel beredskapsförband) som sådant (ex 130; C130 Hercules 
transportflygenhet). Numreringen (ex 04 anger i vilken ordning som förbandet 
har opererat i missionsområdet). Förbandsbeskrivningen beskriver vilken 
vapengrenstillhörighet, vilket mandat som förbandet förväntas opererar utifrån 
Följande missioner och insatsförband är valda: 
 
Arméförband: 
1.  KS 01 (Kosovo), LA 01 (Liberia);  
- Mekaniserat (pansarskyttebataljon).  
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- Det första insatta förbandet i ett missionsområde. 
- Fredsframtvingande förutsättningar. 
2.  IA 01-03   
- Mekaniserat (pansarskyttebataljon) 
- Beredskapsförband 
- Organiserat för fredsframtvingande uppgifter. 
3. NL 03-04  
- Ingenjörsförband. 
- Beredskapsförband. 
4. KS 02-09 (Kosovo) 
- Mekaniserat (pansarskytteförband).  
- Fredsframtvingande förutsättningar. (Förbandet har under tidens gång 
anpassats till mera fredsbevarande uppgifter). 
5. MA 12-13 (Makedonien) 
- Mekaniserat (pansarskytteförband). 
- Fredsbevarande förutsättningar. 
6. BA 12, BA 99 (Bosnien)  
- Mekaniserat (pansarskytteförband). 
- Fredsbevarande förutsättningar. 
7. FS 01, 03-08 (Afghanistan)  
- Ett speciellt organiserat förband med olika kompetenser. 
- Fredsframtvingande förutsättningar, där förbandet opererar under en uttalad 
och komplicerad hotbild. Sammansättningen av dessa förband förutsätter en 
bred kompetens, där armébakgrund inte på något sätt är ett oundgängligt krav.  
8. DB 07-14 (Doboj i Bosnien) 
- Stabsförband (brigadstab). 
- Fredsbevarande förutsättningar. 
9. SM 12-13 (i Bosnien);  
- Specialistkompani - Sjukvårdskompani  
- Fredsbevarande förutsättningar. 
 
Marina förband: 
1. IM 01-04  
- Insats- och beredskapsförband 
 
Flygvapenförband: 
1. 130 (Hercules) 
- Transportflygenhet 
- Insats- och beredskapsförband 
2. FK 01-02 (Kongo)  
- I huvudsak stabs- och flygplatspersonal 
- Mandatet för missionsområdet vilar på en fredsframtvingande grund. 
Förbandet som sådant med dess understödjande karaktär, får bedömas som att 
hotbilden var relativt låg. 
3. AS  
- Flygspaning 
- Insats- och beredskapsförband 
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4.3.1.3 Definitioner och överväganden av vissa befattningshavare 
 
- De ”stridande” befattningarna är de som till sin karaktär har en uttalad 
”fältoperativ” karaktär. Med detta menas som t ex, pansarskyttesoldat, 
minröjningspersonal o d.  
- Den personal som går under benämningen ”CIMIC-befattningar” (FS, 
Afghanistan) omfattas av kategorin ”stridande”, därför att dessa 
befattningshavare är de som agerar ute på fältet och konfronteras med olika 
problem och faror i hög grad.  
- De kvinnor som är antagna till polis, kategoriseras såsom ”stridande”, då 
dessa bedöms bäst överensstämma med denna kategori.  
- ”Understödjande” personal är de som i huvudsak intar olika underhålls-, 
stabs-, sjukvårdsbefattningar och andra som är understödjande till sin karaktär. 
- Personal tillhörande de marina förbanden är svårare att kategorisera såsom 
”stridande” eller ”understödjande”. Kvinnor är inte representerade i alla 
befattningar, varför ett ställningstagande för alla marina befattningar inte har 
varit aktuellt. Dock har en befattning föranlett ett avvägande. Denna är  
”svepbefälhavare” (IM 01-04), vilken har kategoriserats som ”stridande”. 
 
4.3.1.4 Sammanfattande bearbetning 
 
Statistikunderlaget analyseras inledningsvis genom tre perspektiv och områden.  
Den sammanfattande kommenteringen följer denna indelning. Följande 
perspektiv skall bearbetas: 
(1) Det totala procentuella antalet antagna kvinnor till missioner/insatsförband i 
förhållande till det totala antalet antagna män. Belysa eventuella tendenser 
kring kategoriindelningen av kvinnor, utifrån följande kategorisering; 

• ”Understödjande” befattningar. 
• ”Stridande” befattningar. 

(2) Den kvinnliga andelen yrkesofficerare och den antalsmässiga fördelningen 
mellan vapengrenarna. 
(3) Belysa en eventuell variation av antagna kvinnor över tiden inom en och 
samma mission, i detta fall KS 02-09, vilket är den mission som har pågått 
under längst tid under mätperioden 1999-2004. 
Utifrån detta analyseras ett eventuellt samband utifrån följande kriterier; 

• Beroende på missionens/insatsförbandets karaktär. 
• Förbandets sammansättning och profil (läs; typ av förband). 

Övergripande och generella tendenser utifrån statistikunderlaget som helhet. 
Sambandet med vapengrenstillhörighet begränsar sig till yrkesofficerare, m h t 
att det entydigt går att utläsa detta inom denna grupp, vilket det i huvudsak inte 
är möjligt med övriga kategorier.  

4.3.2 Enkätundersökningen 
 
4.3.2.1 Omfattning 
 
En kvantitativ undersökning genomförs i form av en enkätundersökning med 
samtliga kvinnliga yrkesofficerare i Försvarsmakten såsom utvalda 
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respondenter. Det huvudsakliga syftet med denna metod är att beskriva och 
belysa olika tendenser av fenomen och faktorer vilka kan ha en betydelse för 
kvinnors möjligheter till medverkan och deras syn på internationell 
tjänstgöring. 
 
4.3.2.2 Bakgrund och inriktning till frågeställningarna 
 
(1) Individrelaterade frågor med inriktning på att beskriva strukturella, 
organisatoriska och psykologiska förutsättningar. Variabler som bedöms kunna 
påverka intresset och möjligheterna till tjänstgöring vid internationella förband  
är; ålder, familjeförhållanden, vapengrenstillhörighet, geografisk belägenhet, 
nuvarande befattning, arbetsuppgifter och kompetens.  
 
(2) Fördjupningsfrågor vilka avser att beskriva och belysa frekvensen för 
genomförd, respektive sökt utlandstjänstgöring, samt ett resonemang och 
bedömning av olika faktorer till varför nekad möjlighet och bristande intresse  
för utlandstjänstgöring. Variabler i detta sammanhang är; tidsförhållanden (när 
i tiden), huvudsaklig befattningsprofil för sökta befattningar (kompetens),  
arbetsvillkor (förmåns- och försäkringsvillkor), olika risker och andra 
omständigheter (liv och hälsa, sexuella trakasserier).  
 
(3) En öppen fråga med möjligheten till utveckling av olika resonemang. 
Variabeln för detta är; Den upplevelsebaserade erfarenheten och förståelsen av 
de faktiska villkoren under Utlandstjänstgöring. Den öppna delen omfattades 
även av en frågeställning kring enkäten, med möjligheten för respondenten att 
uttrycka tankar och synpunkter kring enkäten som sådan.  
 
4.3.2.3 Metodstöd 
 
Enkätfrågorna har brevledes skickats ut till samtliga kvinnliga yrkesofficerare 
inom FM. Personer ingående i målgruppen är hämtad ur HKV adresslistor på 
FM personal.  
 
Respondenterna har varit hänvisade till att svara på enkätfrågorna via datalänk. 
Svarsunderlaget har därefter bearbetats med stöd av ett datoriserat 
evalueringsprogram (Eval). Den datorbaserade svarsmetoden har bidragit till 
att i vissa avseende förenkla bearbetningsprocessen, i jämförelse om detta 
skulle ha hanterats på ett mera traditionellt förfaringssätt.  
 
Evalueringssystemet har också bidragit med ytterligare funktioner genom 
möjligheterna att filtrera särskilda kategorier och därefter att gruppera dessa 
kategorier efter olika frågor. Filtreringen och grupperingen kan t ex se ut enligt 
följande:  
- Kategori; Armén (försvarsgrenstillhörighet) 
- Svar; nej på frågan att kunna tänka sig internationell tjänst  
Därefter så grupperar sig den s k ”nejkategorin” inom Armén efter enkätens 
samtliga frågeställningar, t ex ålder, hur många barn o s v. Följaktligen så går 
det att se olika mönster hos specifikt valda kategori. 
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Innan enkätundersökningen har skickats ut har den gåtts igenom av en kvinnlig 
yrkesofficer, vilket föranledde mindre förändringar av vissa frågeställningar.  
 
4.3.2.4 Bearbetning av bakgrundsfrågor 
 
Bearbetningen och analysen av bakgrundsfrågorna syftar i huvudsak till att 
beskriva en sammanfattande profil bland respondenterna, samt att se olika 
mönster bland dessa. Denna kategori skall visa grafiskt på fördelningen av 
olika grupperingar såsom; ålder, vårdnad om barn, civilstånd, vapengren, grad, 
kompetens och tjänstgöringsplacering. 
 
4.3.2.5 Bearbetning av fördjupnings- och öppna frågor 
 
Systematiseringen och urvalet av teman/kategorier, grundar sig på utsagor som 
kan betraktas såsom mest typiska, d v s vilken som är den genomsnittliga 
uppfattningen/tendensen. För att beskriva variationen i svaren så belyses även 
olika åsiktsskillnader utifrån den bedömda genomsnittliga uppfattningen. 
Typiska citat kan användas i syfte att belysa tendenser eller avvikelser. 
 
4.3.2.6 Bearbetning av filtreringsfrågor 
 
Inledningsvis så utgår filtreringen från villigheten att genomföra internationell 
tjänstgöring och på vilket sätt detta grupperar sig efter ålder, vårdnad av barn 
och vilken vapengrenstillhörighet. Därefter fördjupas förhållandena inom 
respektive vapengren så att filtreringen utgår från respondenternas vapengren, i  
syfte att belysa olika tendenser inom respektive dessa. Detta skall i sin tur 
sättas i relation och jämförelse med övriga vapengrenar, i syfte att belysa olika 
förhållanden och förutsättningar, vilket ger en möjlighet att se skillnader 
beroende på respondenternas vapengrenstillhörighet. 
 
4.3.2.7 Sammanfattande bearbetning 
 
Analysarbetet skall klarlägga olika eventuella samband i datamaterialet vid 
fördjupnings- och de öppna frågorna. Syftet är att sätta fokus på olika fenomen 
genom att koppla samman information mellan olika begrepp och kategorier,  
d v s en strävan till att skapa en helhetssyn och möjliga samband.57 Följande 
värderingsgrunder vid analysen kommer att utnyttjas för att se olika samband 
och tendenser: 

2. Data som förenar.  
3. Substantiella förändringar;  

o Ett förhållande förklarar ett annat. 
o Ett förhållande påverkar ett annat. 
o Ett förhållande är orsaken till att ett annat uppstår. 

 
 

                                                 
57 Jacobsen, kap 9, sid 240, 247. 
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4.3.3 Intervjuer 
 
4.3.3.1 Inledning 
 
Den kvalitativa analysen omfattar tre delar och inriktningar. Den första delen 
omfattas av en intervju med en manlig respektive kvinnlig respondent på 
OPIL/J1 PersUS (personal-/rekryteringshandläggare och avdelningschef 
motsvarande). Häri skall det formella perspektivet av rekryteringen av kvinnor 
belysas, men även utifrån den kunskap och erfarenhet som denna institution 
företräder i ett internationellt rekryteringssammanhang. 
 
Den andra kvalitativa delen utgörs av en intervju med en f d kompanichef i 
Utlandsstyrkan. Syftet med denna undersökning är att belysa 
tillvägagångssättet vid den direkta rekryteringen och med vilka förutsättningar 
och grunder som denna rekrytering genomförs. 
Den tredje och avslutande delen genomförs med en kvinnlig yrkesofficer, 
vilket har en kompletterande funktion genom att reflektera över vissa delar av 
undersökningens resultat, i syfte att nyansera bilden ytterligare. 
 
Svårigheten med dessa intervjuer är risken för att respondenten svarar enligt 
den socialt önskvärda normen än den faktiska verkligheten och erfarenheten. 
Denna omständighet är i mindre grad påverkbar. Betydelsen av dessa intervjuer  
ligger till del i att sätta ord och person bakom de officiella riktlinjerna, vilket 
ligger till grund för rekryteringen (hos kompanichefen och ytterst 
rekryteringsansvarig enhet). Oavsett risken för s a s korrektheten i svaren, så 
bedöms detta ändå ge en relativt god helhetsbild för tolkningen av hur själva 
rekryteringsprocessen genomförs. 
 
4.3.3.2 Genomförande i stort 
 
De olika intervjuerna har spelats in på band. Intervjuerna har genomförts med 
ett antal förberedda frågeställningar. Dessa är till sin karaktär öppna, varför den 
intervjuade har kunnat svara fritt utifrån dessa under intervjun. Detta är av 
betydelse, i syfte att skapa förutsättningar för att svaren ges både med djup och 
med nyanser av rekryteringsprocessen. Under själva genomförandet, har 
kompletterande frågor ställts, i syfte att hålla fokus mot uppsatsen innebörd och 
syfte och inte minst skapa ytterligare klarhet och förståelse i innebörden av den 
intervjuades svar.  
Intervjuerna har skett med hjälp av bandupptagningar och där författaren har 
fört stödanteckningar på de svar och inlägg, vilka har bedömts som de 
viktigaste omständigheterna och faktorerna för vad som är det egentliga syftet 
med undersökningen. Den intervjuade har åtnjutit full anonymitet. Under 
analysen så har bandupptagningen sekventiellt spelats upp och tidigare 
stödanteckningar har kompletteras. 
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4.3.3.3 Bearbetning av empirin58 
 
Bearbetningen av empirin har systematiskt hanterats. Den huvudsakliga 
innebörden av respondenternas svar är redovisade med kommentarer efterhand. 
Respektive intervju avslutas med en sammanfattande kommentar och analys. 
Tillvägagångssättet för analysen av intervjuerna grundar sig på fyra steg: 
 
(A) Den första analysen genom kommentering av data, vilket har gjorts genom 
tre huvudelement och ett teoretiskt perspektiv: 
1. Beskrivning; uppgiftslämnaren beskriver vad som sker eller vad som det 
talas om - ett faktiskt inträffat fenomen. 
2. Värdering; hur uppgiftslämnaren värderar och upplever den beskrivna situationen.  
3. Förklaring; uppgiftslämnarens förklaring till varför en situation värderas på 
ett visst sätt. 
4. Teoretisk analys; den första tolkningen av intervjun och analysen. 
 
(B) Kategorisering av data,59 vilket innebär en kategorisering av olika 
fenomen. Syftet är att skapa en överblick av olika fenomen och att skapa 
relevans kring dessa. Urvalet för kategoriseringen är sprungna ur 
frågeställningarna som sådana och tagna ur texten (svaren). Tillvägagångssättet 
är och systematiseringen enligt nedan:60 

1. Ta fram ett antal relevanta kategorier 
2. Definiera valda kategorier (innehåll). 

 
(C) Därefter skall data placeras in och systematiseras i respektive kategori. I 
detta sammanhang så ska respondentens svar redovisas, på vilket sätt denne 
beskriver och värderar själva fenomenet.61  
 
4.3.3.4 Sammanfattande bearbetning 
 
Efter varje genomförd intervju så genomförs en sammanfattande beskrivning 
och analys av resultatet. Syftet är att belysa och beskriva olika mönster och 
tendenser som är förenat med respondenternas erfarenhet och uppfattningar.  
 
4.4 Val av respondenter 
 
Undersökningsgruppen för enkätundersökningen utgörs av kvinnliga 
yrkesofficerare. Denna målgrupp, genom att dessa arbetar inom FM, 
underlättar förutsättningarna att nå ut till. Övriga kvinnor i samhället, vilka har 
genomfört utlandstjänstgöring och kan eventuellt kategoriseras såsom 
presumtiva kandidater till internationell tjänstgöring är alltför omfattande, 

                                                 
58 Jacobsen, kap 9, sid 224-227. (Denna utgör underlag i syfte att systematisera och analyser 
inledningsvis respondenternas svar). 
59 Ibid, sid 230-231, 236. 
60 Ibid, sid 234. 
61 Ibid, sid 238. (För analysens del utesluts kolumnen med kontext, då respondenterna som 
sådana redan är presenterade och utifrån vilken kontext de har agerat utifrån). 
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vilket förutsätter en lång handläggningstid för identifiering och distribution till 
dessa. Vald målgrupp får anses vara i hög grad representativa genom att de kan  
betraktas såsom relativt homogen som grupp och att deras förutsättningar (läs; 
rekrytering) kan värderas och betraktas utifrån likvärdiga grunder med deras 
manliga kollegor.  
 
Rekryteringspersonalen på OPIL J1/Pers US har en flerårig erfarenhet av 
internationell rekrytering i olika befattningar inom området, både på 
SWEDINT och på nuvarande befattningar och ansvarsområden. 
Respondenterna kan sägas representera en väl grundad erfarenhet av 
rekryteringen till US. 
  
För intervju av tidigare kompanichefer i Utlandsstyrkan, har dessa valts ur ett 
bataljonsförband, vilket har haft Kosovo som sitt operationsområde. Den  
tidigare Kosovobataljonen och nuvarande Kosovokontingenten är den enskilt 
största missionen räknat utifrån antalet personer ingående i förbandet. Denna 
kontingent är den enhet, vilket den största delen av rekryteringen fokuserar på 
inom Försvarsmakten. Därvidlag faller sig valet av förbandschefer lämpligt  
m h t detta, då enheten uppvisar ett stort spektra av olika befattningar och 
kompetenser. Valet av kompanichefer baserar sig på att det är denna befattning 
och nivå på förbandet, vilket det huvudsakliga ansvaret ligger på vad beträffar 
den direkta rekryteringen till förbandet.  
 
Intervju med kvinnlig yrkesofficer såsom referensperson är vald m h t att denna 
har en relativt gedigen egen utlandserfarenhet, vilket skapar ett djup kring 
förståelsen av olika komplexa omständigheter, vilka är relaterade till 
internationell tjänstgöring. 
 
4.5 Validitet/reliabilitet        
 
Enkätundersökningen har kontrollerats av den interna giltigheten genom att en 
kvinnlig yrkesofficer har titta på frågorna och dess relevans. Detta har föranlett 
ett antal förändringar innan den skickades ut till respondenterna. Omfattningen 
av enkätundersökningen m h t det relativt stora antalet respondenter uppfyller 
kraven för att en god reliabilitet uppnås. Målgruppen som sådan får även 
betraktas som att dessa har en god erfarenhet att utgå ifrån, när de skall svara 
på frågor som rör olika förhållanden inom FM. Validiteten förstärks av att den 
kompletterande intervjun med kvinnlig referensperson belyser olika delar av 
undersökningens resultat. 
 
Det begränsade antalet intervjuer gör att dess generaliserbarhet är att betrakta 
såsom begränsad. Dock utgör urvalet av respondenter för intervjuerna som 
sådana goda representanter m h t sin fleråriga erfarenhet och kompetens inom 
den internationella rekryteringen. 
  
Statistikunderlaget bedöms som tillförlitligt, m h t den tidsmässiga 
omfattningen och att dess urvalsbredd bedöms utgöra ett statistiskt säkert 
underlag för analys och jämförelse. Följaktligen får denna del av empirin anse 
uppfylla kraven för en god generaliserbarhet och en god intern giltighet. 
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Sammanfattningsvis så kan det sägas att de tre undersökningsmetoderna 
tillsammans, ökar validiteten genom att olika resultat kan kontrolleras 
gentemot varandra. 

5 Resultatredovisning 
 
Resultatredovisningen kommer att beskriva det huvudsakliga resultatet med 
kommentarer efterhand. Efter varje undersökningsområde så redovisas en 
sammanfattande redovisning och analys av det viktigaste innehållet i resultatet. 
 
5.1 Statistiskt rekryteringsunderlag för Utlandsstyrka 1999-2004 
 
Resultatet som helhet framgår av bilaga 2. Nedan så omfattas resultatet av den 
procentuella andelen kvinnor som helhet och andelen kvinnliga yrkesofficerare 
i jämförelse med antalet manliga dito. Resultatet kommenteras under p.5.1.3. 
Analysen och kommentarerna bygger på resultatet som helhet, varför en 
jämförelse med helhetsresultatet i vissa avseenden kan vara nödvändig. 
 

5.1.2 Utdrag av resultat ur rekryteringsstatistiken 
 
Enhet/Mission Totala andelen 

kvinnor 
Totala andelen 
kvinnliga yoff 

KS 01 3,4 % - (32 av 938) 0 %  - (0 av 115) 
LA 01 3,6 % - (9 av 247) 5,9 % - (2 av 32) 
IA 01 0,4 % - (1 av 228) 6,7 % - (1 av 14) 
IA 02 1,8 % - (3 av 164) 10 % - (1 av 9) 
IA 03 3,2 % - (32 av 1010) 6,2 % - (7 av 105) 
NL03 7,5 % - (15 av 200) 0 % - (0 av 200) 
NL04 10,6 % - (23 av 217) 0 % - (0 av 26) 
130 2,1 % - (2 av 96) 1,2 % - (1 av 80) 

FK01 11 % - (11 av 98) 0 % - (0 av 15) 
FK02 14,7 % - (14 av 95) 5,9 % - (1 av 16) 

AS 7,4 % - (16 av 217) 2,2 % - (3 av 132) 
IM 01 2,7 % - (4 av 148) 1,6 % - (1 av 61) 
IM 02 2,7 % - (4 av 146) 2,9 % - (2 av 66) 
IM 03 3,1 % - (5 av 161) 1,3 % - (1 av 78) 
IM 04 4,2 % - (5 av 118) 0 % - (0 av 55) 
KS 02 3,6 %  - (32 av 887) 3,2 % - (4 av 122) 
KS 03 5,4 % - (49 av 907) 0,9 % - (1 av 107) 
KS 04 4,7 % - (54 av 1157) 2,1 % - (2 av 94) 
KS 05 4,7 % - (39 av 829) 0 % - (0 av 82) 
KS 06 6,9 % - (63 av 919) 2,3 % - (1 av 76) 
KS 07 6,6 % - (54 av 819) 0 % - (0 av 83) 
KS 08 9 % - (74 av 824) 2,7 % - (3 av 109) 
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Enhet/Mission Totala andelen 

kvinnor 
Totala andelen 
kvinnliga yoff 

KS 09 
(”Ny”)62 

6,6 % - (45 av 686) 2,4 % - (2 av 83) 
 

MA12 1,8 % - (2 av 110) 0 % - (0 av 19) 
MA13 6,3 % - (12 av 191) 0 %  - (0 av 38) 
BA12 6,7 % - (30 av 445) 0 % - (0 av 63) 
BA99 7,6 % - (23 av 303) 2,9 % - (1 av 34) 
FS 01 0 % - (0 av 23) 0 % - (0 av 17) 
FS 03 12,5 % - (4 av 32) 11,8 % - (2 av 15) 
FS 04 9,1 % - (3 av 33) 22,2 % - (2 av 7) 
FS 05 18,2 % - (6 av 33) 33,3 % - (3 av 6) 
FS 06 16,7 % - (7 av 42) 28,6 % - (4 av 10) 
FS 07 4,9 % - (5 av 102) 10 % - (2 av 18) 
FS 08 5,7 % - (6 av 106) 6,2 % - (1 av 15) 
DB07 6,9 % - (4 av 58) 0 % - (0 av 17) 
DB08 6,3 % - (3 av 48) 0 % - (0 av 10) 
DB09 7,5 % - (3 av 409)      0 % - (0 av 14) 
DB10 9,1 % - (4 av 44) 0 % - (0 av 20) 
DB11 6,1 % -(2 av 33) 0 % - (0 av 13) 
DB12 3,2 % - (1 av 31) 0 % - (0 av 8) 
DB13 11,1 % - (4 av 36) 7,7 % - (1 av 12) 
DB14 19,4 % - (6 av 31) 10 % - (1 av 9) 
SM12 18,8 % - (13 av 69) 7,1 % - (1 av 13) 
SM13 36,9 % - (24 av 65) 7,7 % - (1 av 12) 

5.1.3 Sammanfattande kommentar 
 
(1) Det totala antalet kvinnor fördelade på ”Understödjande” eller ”stridande” 
befattningar: 
 
Den totala andelen kvinnor i de olika förbanden varierar. Variationen i 
resultaten följer i relativt hög grad förbandens karaktär, profil och 
kompetensprofil. Vid några av missionerna och förbanden så är andelen 
kvinnor begränsat till antalet.  
 
Som helhet så representeras kvinnor till övervägande del i de ”understödjande” 
befattningarna, vilket kan sägas utgöra en relativt klar tendens. Denna tendens 
visar sig tydligare i först insatta förband och förband som är associerade med 
fredsframtvingande uppgifter såsom; FS 01, KS 01, LA 01, IA 01-03, där det 
finns totalt sett ett mindre antal kvinnor.  
 
En relativt låg andel kvinnor återfinns på t ex IM 01-03 och 130-kontingenten. 
I fallet med (IM) så bedöms befattningarna i detta förband i stor utsträckning 
vara specialiserade, som t e x navigationsbefäl, sonarbefälhavare, 

                                                 
62 I statistiken så går den under benämningen ”Ny”, men är de facto KS 09, vilka tjänstgjorde i 
huvudsak under perioden 2003-12-07—2004-06-20. 
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svepbefälhavare, telebefälhavare, systemingenjör o d roller. Dessa 
representerar ca 53 % av befattningarna. Ett antagande är att andelen kvinnor 
med denna speciella kompetens kan vara begränsad, varför det finns ett 
begränsat urval att rekrytera utifrån. 
 
Exempel på motsatt avvikelse är bl a FK 01-02, SM 12-13 och i huvudsak 
Afghanistanengagemanget, (förutom FS 01), vilka visar på en relativt hög 
andel kvinnor. I det första exemplet så har förbandets karaktär en starkt 
utpräglad ”understödjande” karaktär som en del av förklaringen till detta. I 
fallet SM så är det en utpräglad sjukvårdsenhet, varför rekryteringsunderlaget 
utgörs till största delen av kvinnor, vilket därför kan sägas återspegla 
förbandets stora andel kvinnor. Det som kanske är mera intressant är FS 
enheterna, vilka fram till FS 06 har en relativ hög andel kvinnor och att fr o m 
FS 07 så minskar andelen av dessa. Under FS 07 ökar förbandets antal och 
många av de tillförda befattningarna har en ”stridande” karaktär, i dessa utgörs 
av kategorin ”säkerhetssoldater”.  
 
(2) Antalet kvinnliga yrkesofficerare:  
 
Sammanfattningsvis så varierar antalet kvinnliga yrkesofficerare i relation till 
sina manliga kollegor, till största delen så är de i minoritet. Vid ett antal 
förband så finns de överhuvudtaget inte representerade, eller så ligger antalet 
mellan ingen representation eller runt 1-2 stycken. Dock finns det några 
exempel på ett antalsmässigt större antal kvinnliga yrkesofficerare som är IA 
03 med 7 stycken och FS 06 med 4 stycken.  
Fördelningen mellan vapengrenarna är svårare generalisera m h t att andelen 
kvinnliga yrkesofficerare överlag är relativt liten. Dock några exempel, vilka 
kan ändå lyftas fram för en reflektion.  
IA 03 med sju (7) stycken kvinnliga yrkesofficerare representerade, samtliga 
tillhörande armén. Att dessa endast representeras av Armén bör rimligtvis bero 
på att detta är ett utpräglat arméförband och att kompetenser först och främst 
förutsätter en specifik armébakgrund.   
 
En liknande profil uppvisar AS och IM-enheternas, där de kvinnliga 
yrkesofficerarna utgörs i det förra av endast flygvapenofficerare och i det 
senare av endast marinofficerare. Detta sammantaget får ses som den specifika 
kompetens som erfordras för respektive förband, vilka kan sägas vara 
vapengrenspecifika. Ett annat utfall och en annan bild uppvisar FS-
missionerna, där kvinnliga yrkesofficerare representeras av alla tre 
vapengrenarna. Förklaringen kring denna omständighet är att denna mission 
inte bedöms förutsätta kompetenser, vilka kan härledas till specifika 
vapengrenar.  
 
(3) Förändring över tiden: 
 
Med utgångspunkt för KS 01 (3,4 procent kvinnor), vilket inledde 
engagemanget i Kosovo, (se ovan) så har antalet, förvisso varierat upp och ner 
men över tiden kan det sägas ha ökat. Den avslutande mätningen för KS-
förbanden är KS 08 och 09, vilka hade en 9 respektive 6,6 procentig andel 
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kvinnor. Detta är att betrakta som en förhållandevis hög andel, jämfört med 
övriga enheter och förband med arméstruktur. 
 
5.2 Enkätundersökningen 
 
5.2.1 Svarsfrekvensen på enkätundersökningen 
 
Antalet kvinnliga yrkesofficerare omfattades ursprungligen av ett antal på 508 
individer. Målgruppen har tagit ställning till 27 olika frågeställningar. 
Utskicket av enkäten gjordes till respondenternas hemadress med tillhörande 
instruktion och hälsningsbrev, bl a informerades om att full anonymitet skall 
beaktas för den enskilde. Av dessa 508 brev så returnerades nio antal brev, 
varav två personer p g a avflyttning och att eftersändning upphört,  fem 
personer där adressaten var okänd och en person p g a avflyttning och att 
eftersändning ej var begärd. I ett fall meddelande en respondent att denne hade 
slutat vid FM, och var därför av förklarliga skäl inte intresserad av denna 
enkät.  
 
Totalt 168 svar erhållits. Av dessa svar så har två svar skickat i pappersform 
och ett via e-post. I det senare fallet så hade inte svaren sparats i 
dataunderlaget, varför den inte kunde användas i undersökningen. Svaren är 
avvägd mot 498 mottagna brev där svarsfrekvensen var cirka 33,7 %. 
 
5.2.2 Bortfallsanalys 
 
Ett antal omständigheter och förhållanden kan bedömas ligga till grund för den 
relativt låga svarsprocenten i enkätundersökningen. Här nedan redovisas ett 
antal möjliga orsaker till detta. 
 
För det första är att från det att brevet har mottagits och tiden för enkätens 
slutdatum var mycket kort. En omständighet, vilket har förorsakats av en 
osedvanligt lång distributionsintervall. Detta har f ö bland några av 
respondenterna upplevts som negativt. För det andra är att det har inneburit 
svårigheter att komma in på den länk, där svaren på frågorna skulle lämnas.  
M a a detta så har det i ett tiotal fall framställts en önskan att få förlängd tid och 
hjälp med att kunna svara. Dessa har erbjudits denna möjlighet samt praktisk 
hjälp för att lyckas med detta. I ett av dessa önskemål så har det ändå inte 
fungerat, trots erforderligt stöd, vilket kan härledas till att tekniken som sådan 
uppvisar ibland bristande tillförlitlighet.  I tre fall så har svaren skickats 
tillbaka via brev, varför dessa har inarbetats in efteråt i datorprogrammet. I ett 
fall så har svaret skickats in via e-post och har behandlats som i det förra fallet.  
För det tredje så framlades information vid samtal med HKV Pers, att kvinnor 
generellt sett är mindre benägna på att svara just på enkäter, då denna grupp 
normalt är föremål för ett stort antal olika enkätundersökningar. Denna 
uppfattning ger även relativt många uttryck för under den öppna frågan om 
innehållet och formen för själva enkätundersökningen. En av respondenterna 
tillhörande Armén uttryckte att kvinnor inom Armén har utvecklat ett nätverk, 
där bl a åsikten förekommit om att dessa konsekvent skulle avstå från att svara 
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på enkäter, beroende på olika omständigheter. Enkäten har även resulterat i ett 
uppföljningsarbete då arton av respondenterna har önskat ta del av resultatet på 
enkäten och uppsatsarbetet. 

5.2.3 Resultat 
 
Av de 27 antal grundfrågorna i enkätundersökningen så redovisas endast 14 av 
dessa. De frågor vilka ej har redovisats har antingen för låg svarsfrekvens eller 
att svarsprofilen försvårar i hög grad möjligheten till någon form av rimlig 
betraktelse av resultatet och följaktligen en analys av detta. 
 
5.2.4.1 Resultat bakgrundfrågor 
 
(Fråga 1) Din nuvarande ålder?  

19,40%
29,70% 23%

14,50% 12,10%
0% 0% 0,61% 0% 0,61%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20-25     26-30    31-35    36-40   41-45     46-50     51-55      56-60     61-   inget alt 

 
Kommentar:  
Sett utifrån hela åldersstrukturen så är den övervägande delen av de 
respondenter som har svarat på under 41 års ålder. Tyngdpunkten ligger till 
största delen på den yngre skalan. 
 
(Fråga 2) Hur många barn har Du vårdnaden om?  
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Kommentar: 
En majoritet (55,6 %) har inte någon omvårdnad av barn vilket utgörs av 93 av 
respondenterna.  
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(Fråga 3) Civilstånd  
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Kommentar: 
Huvuddelen lever i någon form av partnerskap. Särbo eller sambo oavsett gift 
eller inte, samt kommentarerna under ”annat”, vilka anger ett särbo 
förhållande, gör tillsammans 83,01 % eller 139 av respondenterna. 
 
(Fråga 4) Vilken vapengren tillhör du?  
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Kommentar: 
Flygvapnet är den största enskilda vapengren som utgör mer än hälften av 
svaren från respondenterna (52,7 %) eller 88 av dessa. Av de två som har inte 
svarat på vilken försvarsgren de tillhör, anger att de tillhör helikopter 
(-flottiljen). 
 
(Fråga 5) Din nuvarande grad 2004-11-15?  
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Kommentar: 
Den större delen av respondenterna utgörs av kategorin fänrik, löjtnant och 
kapten, tillsammans 83,7 %. En mindre del är major och uppåt (14,52 %) 
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(Fråga 12) Ange din specialisering/särskilda kompetens som Du har idag?  
 
Det stora antalet alternativ plus att respondenterna har angett ytterligare ett 
antal olika befattningar utöver de angivna omöjliggör i princip möjligheten till 
att presentera detta grafiskt. M a a detta så kommenteras resultatet endast. 
 
Kommentar: 
41,2 % av svaren ligger inom de redan angivna svarsalternativen. Ca ¾ av 
dessa grupperar sig i princip inom en understödjande roll eller funktion. 
Inom svarsalternativet ”annan”, så beskriver 60 av totalt 66 kommentarer, 
vilket också kan beskrivas som understödjande. Under ”inget alternativ”, visar 
9 av 9 kommentarer att respondenterna har en mer eller mindre uttalad 
understödjande karaktär. Detta ger sammantaget att respondenterna 
representerar i till största delen bland de understödjande rollerna. 
 
5.2.4.2 Resultat fördjupnings- och öppna frågor 
 
(Fråga 14) Har du någon möjlighet utifrån nuvarande nivå och kompetens 
att söka någon befattning i US?  
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Kommentar: 
En övervägande del 84,2% (141 av respondenterna) svarar ja att de anser detta 
vara en möjlighet. 
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(Fråga 16) I det fallet att Du har sökt och inte blivit antagen, vad är/kan 
vara orsaken till att Du inte blev antagen?  (1)  Bedöms ej ha tillräcklig 
kompetens (2) Utkonkurrerad av annan sökande (3) Annan orsak 
 
31 av respondenterna har angett en orsak till varför dessa inte har blivit 
antagna. Övriga har angett ”inget svar”. Här nedan så kommer endast den 
procentuella fördelningen mellan de 31 som sökt att presenteras grafiskt. 
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Kommentar: 
Den låga svarsandelen ”inget svar” – ej redovisat här ovan - på ca 81 % (134 
respondenterna) pekar högst sannolikt på att det är relativt få av respondenterna 
som hittills har sökt till internationell tjänst, (se resultat under filtreringsfråga 
under p. 5.2.4.3 ”fördelning av sökfrekvens”). Under kategorin ”utkonkurrerad 
av annan sökanden” anges en värdering i förhållandet till manliga sökande 
som orsak; 

 
”Utkonkurrerad av män! Framförallt därför de känner varandra. Jag upp- 
lever också att om de som är med och tar ut från armén tar de helst ut män”. 

 
Den större delen av de kommentarer som har gjorts har hamnat under ”annan 
orsak”. I detta sammanhang så hamnar orsakerna utanför givna svarsalternativ. 
I tre av fallen så kommenteras hemförbandets attityd som orsak, ett exempel; 

 
”Flottiljchefen …, sa nej med stora bokstäver” 

 
I ett fall så anges förutsättningarna i det tänkta missionsområdet, vilket 
respondenten har fått som förklaring till varför denne inte har blivit antagen; 
 

”Att kvinnor inte accepterades på sådan befattning i Irak som jag fick det 
förklarat p g a det muslimska synsättet i landet”. 
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(Fråga 17) I det fallet att Du inte har sökt, vilken är orsaken till att Du inte 
har gjort det?  
Svarsalternativen är; (1) Nuvarande tjänst är ett bättre alternativ (2) Otillräck-
liga förmåns-/försäkringsavtal för utlandstjänstgöring (3) Anser inte att inter-
nationell tjänstgöring ska vara ett obligatorium (4) Utlandstjänstgöring skapar 
sociala problem hemma (5) Utlandstjänstgöring ökar risken för sexuella traka-
sserier (6) Utlandstjänstgöringen innebär högre risk för liv och hälsa (7) annat 
(8) Inget alternativ 
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Kommentar: 
Respondenternas kommentarer uppvisar ett relativt komplext förhållande, då 
flertalet av respondenterna pekar på att det är flera faktorer (flera 
svarsalternativ är valda) som inverkat i beslutet att inte söka 
utlandstjänstgöring. Det är svårare att göra analyser av vad respektive svar och 
antalet procent m h t detta, svaren måste betraktas och analyseras utifrån ett 
helhetsperspektiv.  Frågan är en flervalsfråga varför svarsfördelningen uppvisar 
totalt en procent på 172,7 % eller 285 svar. Ca 30 % eller 50 av respondenterna 
har inte valt något alternativ.  
 
Den databaserade bearbetningen av grundmaterialet har komplicerats beroende 
på att samma kommenteringar av respondenterna har hamnat under flera 
svarsalternativ. En nytolkning av kommentarernas innebörd har gjorts och 
därefter placerats under de svarsalternativ, vilket bedöms bäst passa in med de 
olika kommentarernas innebörd.  
 
Sammanfattningsvis så visar helhetsbilden att bl a riskfaktorn utgör en mindre 
del som grund till den negativa uppfattningen, vilket annars är det som är 
kopplat till internationell krishantering. Tyngdpunkten ligger dels i den sociala 
biten men även avtalsmässiga biten, i detta sammanhang så framhävs även 
antalet ledighetsresor och längden för tjänstgöring som inverkande faktorer. 
Valet för några av respondenterna att inte söka, är att dessa inte har kunnat 
identifiera någon befattning vilket motsvarar deras nuvarande kompetens.  
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:2014  
ChP 03-05 2005-08-03               37(66)  
Mj Olof Katrin 
 
(Fråga 19) Kan du tänka dig att genomföra internationell tjänst, förutsatt 
att Du uppfyller gällande kompetenskrav?  
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Kommentar: 
Den övervägande delen ca 73 % (121 av respondenterna) visar ett intresse för 
att genomföra internationell tjänst även om det sker inom olika tidsramar. En 
frekvent förekommande orsak till att senarelägga en eventuell internationell 
tjänstgöring (läs; svarskategori 2 år eller senare) är m h t till den sociala 
situationen hemma, där barn utgör den främsta anledningen till detta och att 
hänsynstagande i tiden blir en konsekvens av detta; 

 
”Egentligen vill jag väldigt gärna …Tveksamt. Jag är mamma och 
huvudansvarig för vårdnaden. Kanske när de blivit större”. 
 
”Det beror helt och hållet på vilken typ av tjänst som kan komma i fråga 
och vilket land. Dessutom är det inte intressant inom den närmaste 10 
åren då jag tycker att jag behövs hemma hos min familj”. 

 
16,7 % väljer att svara nej och 10,3 % väljer inte något svarsalternativ (inget 
svar). Dessa respondenter anger i huvudsak villkorsbaserade (avtal, resor o d) 
och inte minst visar det på olika sociala hänsynstaganden. En respondent anger 
vad som uppfattas som en egen erfarenhetsbaserad frihetskränkning från 
tidigare utlandstjänstgöring;  

 
”Det var bland det värsta jag varit med om. Totalt moraliskt förfall och 
en arbetsmiljö som var skrämmande och fientlig mot kvinnor. Sexuella 
trakasserier var vardagsmat. Kompaniledningen 'godkände' köp av 
prostituerade m m”. 
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(Fråga 20) Innebär gemensam vårdnad av barn ett försvårande eller 
omöjliggörande för genomförande av internationell tjänst?  
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Kommentar: 
Ca 48,2 % (81 av respondenterna) svarar att detta är en försvårande 
omständighet. Det som generellt sätts i fokus är det sociala hänsynstagandet 
som görs till egna barn, där frånvaron som sådan och riskerna med 
utlandstjänstgöringen anges i många fall som orsaken till varför detta är en 
försvårande omständighet. Samspelet med partnern och dennes förutsättningar 
att hantera det gemensamma ansvaret utgör även det en omständighet och 
hänsynstagande i sammanhanget. Ett citat för att beskriva komplexiteten vid 
många av svaren på frågan;  
 

”SJÄLVKLART!! Oavsett om vårdnaden är gemensam eller inte, även om 
pappan hade vårdnaden skulle jag inte gärna vara borta så länge…6 
månader är länge att vara borta från sina barn, är barnet litet missar 
man mycket av utvecklingen, är barnet äldre så kanske det har svårt att 
förstå varför mamma/pappa hellre vill vara borta än att vara med dem. 
Känns som det absolut största hindret för att åka, och sedan kommer alla 
praktiska problem och tyngden för den som är kvar hemma att stå inför 
alla problem själv”. 

 
23,9 % (40 av respondenterna) har valt att svara nej. Samspelet med partnern 
pekas även i detta sammanhang ut som en viktig del för många av 
respondenterna och att det ses som lika naturligt för kvinnan som för mannen 
att ansvara för vårdnaden, varför det i princip inte utgör någon begränsning.  
Bland dem som svarat nej så pekar ändock huvuddelen av svaren bland dessa 
att socialt hänsynstagande är nödvändigt på ett eller annat sätt. En andel på 
27,9 % (46 av respondenter) har inte valt att ta ställning till ja eller nej. Sexton 
av dessa har valt att kommentera. Tio har angett att de inte har egna barn, 
vilket sannolikt inverkar på svårigheten att ta ställning för ja eller nej. 
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(Fråga 21) I det fallet Du inte ser internationell tjänstgöring som något 
alternativ, Vilken är den viktigaste omständighet(n)r och  
förutsättning(en)ar behöver uppfyllas för att Du skall överväga att 
genomföra internationell tjänstgöring?  
Svarsalternativen är; (1) Tillfredsställande förmånsavtal (2) Göra internationell 
tjänstgöring mera meriterande (3) Förbättra förutsättningarna för 
hemmavarande make att hantera föräldraansvaret (4) Förbättra den i många 
avseenden utsatta situationen för kvinnor tillhörande Utlandsstyrkan (5) Annan 
orsak (6) Inget alternativ. 
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Kommentar: 
Denna fråga har också innefattat möjligheten till att välja fler svarsalternativ, 
varför ett hänsynstagande som har gjorts under fråga 17 gäller även för denna 
frågeställning. Helhetsperspektivet blir därför en viktig omständighet i den 
fortsatta analysen av resultatet. De svarsalternativ, vilket är i detta 
sammanhang de mera framträdande valda orsakerna är dels förmånsaspekten 
(38,2 %) och de sociala förutsättningarna  
för hemmavarande make (38,2 %). Under svarsalternativet tillfredsställande 
förmånsavtal anges tids- och ledighetsaspekten tillsammans med 
reseförmånerna som de i huvudsak viktigaste omständigheterna framträdande 
till varför en internationellt åtagande skall övervägas.  
En intressant omständighet som är angiven under annan orsak till varför 
internationell tjänstgöring inte är ett alternativ är de specifika förutsättningarna 
som bedöms finnas i missionsområdet; 
 

”Många länder är patriarkat - där lyssnar man ej till kvinnor, i ett sådant 
land kan jag inte arbeta som professionell yrkesman. Jag vill bli tagen på 
allvar och inte vara en politisk bricka som snyggar till statistiken. FM 
måste arbeta för verkan i målet! Inte för politiskt korrekt.” 
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(Fråga 23) Känner du till innebörden av Resolution 1325?  
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Kommentar: 
Kunskapen kring resolution 1325 är att betrakta som låg då 67,7 % av 
respondenterna har svarat nej på frågan.  
 
(Fråga 24) Vad tycker Du som har genomfört internationell tjänst om 
situationen och förhållanden för dig som kvinna?  
 
Här nedan så redovisas fördelningen av de respondenter, vilka har genomfört 
internationell tjänstgöring. Dessa är 21 till antalet.  
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Kommentar: 
Svaren som helhet tenderar att väga över för den positiva delen. Mycket bra 
och bra utgör tillsammans 57,1 % av svaren (12 av respondenterna) i motsats 
till dåligt och mycket dåligt utgör 14,3 % av svaren (3 av respondenterna). 
Antalet som sådant innebär att med dess relativt låga antal en begränsning 
avseende generaliserbarheten.  
 
Ur ett ledarskapsperspektiv så framhävs i ett exempel dess betydelse för att 
skapa goda förutsättningar för kvinnor inte bara i den internationella miljön. 
Respondentens svar positionerar sig under alternativet ”bra”. Del av 
kommentaren redovisas här:  
 

”Vår bataljon fungerade bra tack vare att vi hade en batch som tyckte 
frågan var viktig och som jobbade aktivt med förhållandet för kvinnlig 
personal på bataljonen. Jag kan nog säga att vi hade ett bättre klimat på 
KS 09 än på mitt hemförband, mjukare atmosfär helt enkelt.” 
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I detta sammanhang så är det intressant att påvisa att just nämnda bataljon inte 
hade något anmält fall av sexuella trakasserier, till skillnad mot t e x KS 08, 
vilka hade som exempel sex stycken anmälningar om sexuella trakasserier.63  
 
(Fråga 26) I det fallet Du har genomfört internationell tjänst, vilka 
positiva respektive negativa upplevelser har Du, utifrån att vara kvinna 
från den tjänstgöringsperioden  
 
I o m att denna fråga är en öppen fråga, så har respondenterna har verbaliserat 
kring frågeställningen utan att behöva ange några specifika svarsalternativ.  
Därvidlag sker redovisningen utan grafisk bild. 
 
Kommentar: 
Totalt så har 24 respondenter valt att svara på frågan. Av dessa så grupperar sig 
8 av dessa svar på en uttalat negativ sida. I en av dessa åtta negativa 
uppfattningar så anges sexuella trakasserier såsom orsak till den negativa 
ståndpunkten. Den entydigt positiva skaran utgörs av tre respondenters svar. I 
ett av svaren så läggs chefens betydelse som den viktigaste framgångsfaktorn 
till varför den internationella tjänstgöringen uppfattades positivt. Tre av 
respondenterna beskriver både positiva och negativa upplevelser. I ett av 
svaren redovisar den negativa delen att respondenten att denne har utsatts för 
sexuella trakasserier, samt en beskrivning av dennes manliga kollegor på plats i 
missionsområdet; 
 

”…manliga kollegors stora intresse var att gå på horhus”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Statistiken är hämtad från representant vid  OPIL/J1 Pers US vid telefonsamtal; 2005-04-29 
kl. 14.15. Källan till detta är synonym med den kvinnliga respondenten vilken har varit föremål 
för den intervju som är kategoriserad som OPIL/J1 Pers US. 
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5.2.4.3 Resultat filtreringsfrågor 
 
Gruppering efter fråga 19: Kan du tänka dig att genomföra internationell 
tjänst, förutsatt att Du uppfyller gällande kompetenskrav? Indelning; (a) 
Inom 1-2 år, (b) Om två år eller senare, c) Nej, överhuvudtaget inte.  
 
Med utgångspunkt från fråga 1 - Din nuvarande ålder 15 november, 
2004? (Av dem som har lämnat inget svar eller annan orsak är inte del av 
denna statistik). 
 
Utifrån hur respondenterna har svarat utefter denna frågeställning så grupperar 
sig dessa svar i förhållande till följande frågor: 
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Kommentar: 
I den yngre skaran mellan 10-30 år så finns det en övervägande positiv andel 
69% att åka ut inom 1-2 år och att benägenheten vilja åka inom denna  
tidsperiod minskar konstant efterhand. Ett negativt ställningstagande grupperar 
sig i åldersgruppen 26-40 år, där totalt 83 % har svarat nej på denna fråga.  
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Med utgångspunkt från fråga 2 - Hur många barn har du vårdnaden om?  
 
En grafisk presentation utifrån denna frågeställning är inte redovisad m a a att 
resultatet och hur det har fördelat ej hade tydliggjort svaret, snarare försvårat. 
Därvidlag så kommenteras detta endast. 
 
Kommentar: 
 Det som denna filtrering visar på en mycket tydlig fördelning avseende 
relationen utifrån de respondenter, vilket inte har några barn och viljan att 
genomföra internationell tjänst. Av denna barnlösa kategori grupperar sig 92 % 
av dessa inom alternativet 1-2 år. 
 
Med utgångspunkt från fråga 4 – Vilken vapengren tillhör du? 
 
Det första resultatet visar de procentuella fördelningarna mellan vapengrenarna 
inom respektive svarsalternativ och hur dessa grupperar sig i förhållande till de 
var andra (procentuell fördelning). De som ej har valt att svara är placerade 
under frågetecknet.  
Därefter visar det andra resultatet en filtrering inom respektive vapengren och 
den procentuella fördelningen avgränsat och inbördes inom dessa. Denna 
redovisning illustreras gemensamt med alla vapengrenarna i syfte att skapa en 
överblick och helhetsperspektiv över hur fördelningen varierar mellan de olika 
vapengrenarna.  
Slutligen ett urval av statistiken över andelen sökande för respektive vapengren 
vilka har de facto sökt till US år 2003 och 2004.  
 
Fördelningen och spridningen mellan de olika vapengrenarna: 
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Kommentar: 
Inom svarsalternativet 1-2 år har totalt 48 respondenter och inom 2 år eller 
senare har totalt 72 dito valt att svara. Fördelningen visar på att Flygvapnet i 
jämförelse med de övriga, framstår i högre grad positiva till internationell 
tjänstgöring. Det negativa alternativet omfattas av 27 respondenter. Armén 
intar en relativt negativ hållning i jämförelse med de övriga. 
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Fördelningen avgränsat inom respektive vapengren  
(Resultaten från samtliga vapengrenar redovisas gemensamt):  
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Kommentar: 
Vapengrenarna i en isolerad betraktelse var för sig, så följer Armén det 
huvudsakliga mönstret av en mera negativ tyngdpunkt med 27,9 %, vilka väljer 
nej såsom svarsalternativ. Inom Flygvapnet så förhåller sig tyngdpunkten 
tydligt inom den positiva sidan (81,6 %). Marinen till stora delar positiva, men 
har relativt många (inbördes) vilka är mera negativa (22,6 %).  
 
Fördelningen av sökfrekvensen: 
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Kommentar: 
Hela tidsintervallet mellan 1983 t o m 2004 är för omfattande för att det 
grafiskt skall komma till sin rätt varför helhetsresultatet inledningsvis endast 
kommenteras. Resultatet visar över hela tidsintervallet och hos samtliga 
försvarsgrenar, att det endast är ett litet antal av respondenterna som har sökt. 
Generaliserbarhet försvåras därvidlag. Bortsett från denna omständighet så går 
det ändå att se vissa tendenser och mönster. Resultatet visar att fr o m i stort 
sett år 2002 -2003 att antalet som har sökt internationell tjänstgöring har 
relativt sett ökat hos samtliga vapengrenar jämfört med tidigare år. (Ovan 
selekterade årtal har valts ut för att illustrera och tydliggöra siffrorna för 
betraktaren).  

5.2.5 Sammanfattande kommentar 
 
Bland respondenterna så är det Flygvapenofficerarna som har visat det största 
intresset för att svara på denna enkätundersökning. Flygvapnet intar en mera 
positiv inställning generellt sett på internationell tjänstgöring i jämförelse med 
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sina kollegor i den andra två vapengrenarna. Marinen tillsammans med 
flygvapnet påvisar en trend uppåt de senaste tre åren, i sin vilja till att åka ut 
internationellt. Ett möjligt samband kan vara den utökade roll som dessa 
vapengrenar har fått genom att sätta upp ett antal registerförband, vilka har en 
stark marin- eller flygvapenprägel.  
 
Intresset för internationell tjänstgöring bland respondenterna är övervägande 
positivt, i synnerhet bland de kvinnliga flygvapenofficerarna. Av dem som 
intar en negativ hållning och som en del reservationer bland de positiva så 
framträder det sociala hänsynstagandet och olika förmånsvillkor som de 
dominerande faktorerna. Allvarligare faktorer som t e x sexuella trakasserier 
och risker förenat med faror i missionsområdet, representeras i mindre 
utsträckning. Undersökningen visar trots allt på att förekomsten av sexuella 
trakasserier har varit och är ett högst sannolikt ett fortsatt förkommande 
fenomen. 
 
Förutsättningar för de respondenter som har varit föremål för ett 
sökningsförfarande till US så är det inte i konkurrensen med männen som har 
förvägrat dessa till att få en befattning. Det är i huvudsak andra orsaker som  
t ex  respondenternas uppfattning om deras egen bristande kompetens o d. 
 
Kunskapen om Resolution 1325 är låg eller begränsad. Av de respondenter, 
vilka har genomfört internationell tjänst framhålls den egna erfarenheten av att 
vara kvinna i den vardagliga kontakten med civilbefolkningen ute i 
operationsområdet som positiv, inte minst i kontakten med andra kvinnor.  
 
5.3  Intervjuer – personal ur OPIL J1/Pers US 2004-10-15 
 
Intervjun har omfattats av två ämnesområden. Det första omfattar 
rekryteringsprocessen och det andra en statistisk inriktning och bakgrund. Det 
totala antalet frågeställningar är fem med ett ytterligare antal delfrågor (se 
bilaga 2). Omfattningen av dessa frågeställningar är enligt följande: 
(1) Hantering och hänsynstagande till riktlinjer och direktiv under 
rekryteringen. 
(2) Det faktiska utfallet av det kvinnliga deltagandet vid internationella förband 
(procentuellt utfall i jämförelse med män), och huruvida deras formella 
förutsättningar kan ha påverkat detta (kompetensprofil kontra formella 
kompetenskrav).  
 
Frågeställningarna kring statistik har exkluderats, då respondenterna ej har 
kunnat ge några exakta svar på dessa frågor, främst m h t statistikens 
omfattning och komplexitet. Frågorna avseende olika statistiska förutsättningar 
hänvisas till analysen av den särskilda statistiken.  
 
Ytterligare en mindre omfattande intervju har genomförts med rubricerad 
personal, med syftet att erhålla en kompletterande beskrivning av den formella 
arbetsgången och rekryteringsprocessen, med fokus på implementeringen av 
olika krav och riktlinjerna. Inriktningen för denna kortintervju var att belägga 
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den faktiska arbetsgången som sådan för implementeringen, samt erhålla 
dokumentation, vilket underbygger detta. 

5.3.1 Resultat  
 
Fråga 1:  
Vad säger nuvarande riktlinjer för rekrytering? (Vilka specifika riktlinjer 
används för att gynna den kvinnliga rekryteringen?) 
 
Svar: 
Manlig respondent: (Förkortas hädanefter manlig resp)  
C OPIL verkar aktivt för fler sökanden av kvinnor till US, med utgångspunkt 
från Högkvarterets Jämställdhetsplan 2004.   
 
Kompletterande fråga: 
Är förbandets chefer införstådda med dessa riktlinjer och på vilket sätt? 
 
Svar: 
Kvinnlig resp: 
Vid uttagningskommissionen erhåller dessa en två timmars utbildning.  
Direktiv om hur förbandssammansättningen skall se ut med olika fördelning, 
av bl a kvinnor. Ingen speciell utbildning för hur den kvinnliga rekryteringen  
skall ökas. Även förbandschefens syn är också av intresse, vilket ger utrymme 
för en egen syn på detta.  
Manlig resp:  
Denna kunskap finns ända ned till plutonchefsnivån. 
 
Fråga 1b:  
Tillämpas dessa på avsett sätt?  
 
Svar: 
Manlig resp:  
Vid i princip första mötet med direkt underställda chefer (DUC) delges 
personalen chefens (C ATK) syn jämställdhet + övriga policyfrågor. Denna syn 
kan av förbandschefen, som t ex  i fallet med C KS 09, vara tuffare mot 
förbandet, i syfte att skapa eftertryck i budskapet. Genusperspektivet allt mer 
viktigt, bl a så har utbildningstiden avseende rekryteringsrutinerna ökat med 
möjligheten att belysa frågor kring detta.  
Förbandets rekrytering av chefer sker före lagutvecklingen, under denna 
utbildas personalen på ovanstående punkter, varför dessa saknar utbildning 
inför denna rekrytering. Många officerare gör sina egna utskick – ”på gott och 
ont”, (läs; gör ett eget urval av möjliga befattningshavare, vid sidan av den 
officiella rekryteringspoolen). 
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Fråga 1c:  
Vilka är de vanligaste orsakerna till att kvinnliga sökanden inte blir antagna? 
Svar:  
Manlig resp:  
Inget svar…  (Läs; En tveksamhet inför svaret m h t svårt att finna någon direkt 
orsak till detta). 
Möjligtvis att orsaken kan vara avsaknaden av grundutbildning.  
Kvinnlig resp:  
Grundläggande stridsutbildning för Utlandsstyrkan (GSU-US)64 tillsättande av 
elever är i dag begränsat till ca 30 platser (ibland något flera). Förbandschefen 
pekar i många fall ut den personal som denna vill ha med, som i fallet 
sjukvårdspluton så är det plutonchefen som ansvarar för den direkta 
rekryteringen. I det fallet den eller de personer som inte har någon militär 
grundutbildning, erfordras denna utbildning. Ibland kan det ske en 
bortprioritering. På en total andel sökanden på ca 5000, är Ca 200 officerare 
och ca 500 civila, vilket gör konkurrensen om platser stor. I dag är det också 
flera större kontingenter, vilka i sin tur får konkurrera om de 30 platserna. Häri 
ikläder sig OPIL J1 PersUS som en sammanhållande funktion. Dock så finns 
det en s a s pool med dem som tidigare genomfört denna utbildning + mission, 
vilka det kan rekryteras ifrån. Det finns generellt inte det problemet att 
cheferna är ”så mycket stridis”65att de inser att vissa befattningar kan besättas 
av personal, vilka endast har genomfört GSU-US. 
 
Manlig resp:  
Det har börjat skönjas en ”rädsla” för kvinnlig rekrytering, d v s att debatten 
kring olika problem kopplade till närvaron av kvinnor i US skapar denna 
rädsla. Dock har detta inte, statistiskt fått något genomslag. 
 
Fråga 1d:  
Vilka konkreta hänsyn tas till de svenska målsättningarna att uppfylla 
resolution 1325? 
Svar:  
Ingen direkt uttalad tillämpning eller diskussion kring detta sker under 
rekryteringsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 GSU-US; Tre veckors grundläggande stridsutbildning, är den utbildning, vilket erbjuds till 
företrädesvis kvinnor, men även män, vilka inte har genomför någon form av värnplikt. De 
sökande utgörs huvudsakligen av tolkar, sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, läkare) och övrig 
annan kompetens, vilket inte går att uppbringa bland yrkesofficerare och personal med 
fullgjord värnplikt, ett sådant exempel kan vara postpersonal. 
65 Begreppet ”Stridis” – Egen tolkning: Beskriver en individ, vilket tar sitt arbete på ett mycket 
stort allvar och kan i vissa avseende ensidigt se saker och ting utifrån ett strikt militärt 
perspektiv. 
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Fråga 1e:  
Vilka förbättringar kan/borde göras i första hand för att uppfylla eventuella 
riktlinjer eller vad behöver tilläggas/skapas? 
 
Svar:  
Kvinnlig resp: 
Fler kvinnor som skall göra värnplikt, fler kvinnliga officerare, bättre klimat 
för kvinnor i FM. Hårdare, ordersätta en viss procentsats med kvinnor skall  
vara uppfylld – kvotering. PersUS försöker uppmuntra att vid två likvärdiga 
sökanden prioritera den kvinnliga sökanden - Positiv särbehandling.  
PersUS har inte kontroll över rekryteringen då det ligger i huvudsak hos 
förbanden. Många viljor i processen.  
 
Manlig resp: 
Använda informatörer, går ut i skolor, info om vpl, FM. Dessa är civila vilka 
pekar på möjligheten att genomföra internationelltjänst, (utan mil 
grundutbildning). 
 
Frågeställningar – statistik 1:  
I vilken omfattning är olika befattningarna i US tillgängliga för kvinnliga 
sökanden? 
Svar:  
Alla om de uppfyller ställda krav. Alla befattningar är öppna för kvinnliga 
officerare. 

5.3.2 Sammanfattande kommentar 
 
Resultaten från intervjun pekar på ett antal faktorer som påverkar 
rekryteringsgraden av kvinnor. Det begränsade urvalet (liten andel kvinnor som 
har fullgjort värnplikt och en relativt liten andel kvinnliga yrkesofficerare) och 
begränsade möjligheter till kompletterande militär utbildning (GSU-US) för 
dem som saknar detta.  
 
Grunden för rekryteringen är att det gäller samman villkor för både kvinnor 
och män, såtillvida olika kompetenskrav uppfylls.  
 
Klimatet för kvinnor i FM nämns också som en faktor som påverkar 
rekryteringsgraden av kvinnor.   
Den ”allmänna rädslan” för kvinnlig rekrytering lyfts fram som ytterligare en 
faktor som kan påverka rekryteringen.  
 
5.4 Intervju - tidigare kompanichef i Utlandsstyrkan 2004-10-18 
 
Syftet är att belysa hur den direkta urvals- och rekryteringsprocessen hanteras 
gentemot tillsättandet av ett internationellt förbands olika befattningar. Den 
intervjuade har ställts inför fyra huvudfrågeställningar med ett antal tillhörande 
delfrågeställningar (se bilaga 3). Under intervjun har kompletterande frågor 
ställts. De områden och faktorer som har bedömts och värderats är: 
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(1) Viktigaste urvalskriterierna under rekryteringen (här; personkännedom, 
kompetens, tidigare utlandserfarenhet, vitsord, rekommendation av  
sidordnad/underordnad/överordnad) samt hanterandet av sökanden (första 
tilldelade underlaget och rekrytering efterhand).  
(2) Rekryteringsprocessen och hanterandet av sökanden  
(3) Särskilda urvalskriterier. 
(4) Precisionen i rekryteringen (erfarenhetsbaserad). 
En inriktning för denna intervju är att om möjligt indirekt kunna belysa och 
beskriva eventuella bakomliggande värderingar och uppfattningar kring 
rekryteringsprocessen i allmänhet och i synnerhet i den direkta urvalsprocessen 
vid befattningstillsättningen.  
En viktig omständighet kring intervjun är att den intervjuade åtnjuter full 
anonymitet.  

5.4.1 Resultat 
 
Fråga 1: 
Vilka är de viktigaste kriterierna för urval av personal till kompaniet, som t 
ex; Personkännedom, kompetens, tidigare utlandserfarenhet, vitsord, 
rekommendationer av sidordnad, underordnad, överordnad, andra orsaker? 
Svar: 
Förbandets utgångspunkt framförallt kompetens, beroende på vilken befattning 
som t ex granatkastarsystemet (grk), så skall personalen ha kunskap i detta.  
Problem var att finna personal med rätt kompetens, med konsekvensen att de 
var relativt unga och att det till vissa befattningar fanns ett begränsat urval. 
Som ex så var det flera officerare som var intresserade av grk-pluton men var i 
botten luftvärns- eller signalistbakgrund. Kompetensen blev till sist urskiljande. 
 
Kompletterande fråga:  
Blev någon person exkluderad trots uppfyllande av kompetenskraven för 
befattningen?  
 
Svar: 
Ja, LNO (läs; Liasion Officer sv; samverkans-förbindelseofficer), visade sig 
under tidens gång att denne var rent olämplig. Kunskapen kom även från andra 
källor i detta fall från övriga källor på bataljonen, vilka påtalade det olämpliga 
att denna person skall ingå i förbandet. Vägen fram till ny rekrytering fortsatte 
med nya vägar i forma av personkännedom av en person via stf KC. Det fanns 
specifikt i denna befattning inte i alla stycken definierade kompetenskrav, 
varför det inleddes en analys av vad som egentligen krävdes av denna 
befattningshavare.  
 
Kompletterande fråga: 
Fler befattningshavare med oklara kompetenskrav? 
 
Svar: 
Ja, kompanitekniker, armétungt förband förutsätter kanske att en tekniker har 
armébakgrund, men i deras fall var det en flygvapentekniker, fanns inga 
sökanden med rätt kompetens. Valet baserades på att på denna nivå erfordras 
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först och främst förmågan att kunna systematisera och organisera 
verksamheten, varför detaljkunskap inte alltid är nödvändigt. En stor 
flexibilitet att välja ut sin personal självständigt på förbandet, en egen process 
inom kompaniet. Inga styrningar kom från bataljonen. I många fall ett 
resonerande kring vilka som skulle väljas. Inte heller några riktlinjer från det 
dåvarande SWEDINT (SI),  
utan egna urvalskriterier skapades. Utbildning genomfördes i SI:s regi kring 
hur rekryteringen skulle gå till. Detta var någonting som respondentens 
ställföreträdare deltog i. Oavsett dennes utbildning, så skedde uttagningen på  
kompaniet med fria tyglar, utan något egentligt hänsynsstagande till 
utbildningen och olika riktlinjer. 
 
Kompletterande fråga: 
Vilka krav förutom att kompetenskravet stod i fokus vid valet av personal? 
Svar: 
Utlämnad till den personal vilket hade sökt och utifrån vilka som skulle väljas 
ut. Inget större utrymme att laborera med denna personal. Upplevde att viss del  
av personalen blev motarbetad av hemförbandet, vilka hade invändningar m h t 
skolgång och nuvarande tjänstgöring m m, varför dessa sökande ”trillade bort” 
ur rekryteringsunderlaget. Omfattningen: 2-3 tillfällen. I detta fall är det 
kategorin yrkesofficerare, vilka hade en ansökan inne. I19 såsom  
grundansvarig för KS05 hade också en s a s internrekrytering inom garnisonen, 
där det rådde konsensus på att villig personal skulle hanteras utifrån 
bataljonens behov (helhetssyn).  På detta kompani så rekryterades inte 
hemförbandets personal första hand, utan återigen var det kompetenskravet 
som styrde. 
 
Kompletterande fråga:  
Hur stor vikt lades vid telefonsamtalet till olika sökanden? 
 
Svar: 
Ganska stor vikt. Kopplat till vitsord gjordes en bedömning av vad det i dag 
har för betydelse, har personen mognat m m. 
 
Fråga 1b: 
På vilket sätt och på vilka grunder selekteras och rekryteras det första 
underlaget ut inför det s a s ”första rekryteringsvarvet”? 
 
Svar: 
En inledande fördelning på bataljonsnivå, för att skapa så god balans som 
möjligt. Bataljonen hade det inledande ansvaret för den s k  
rekryteringskampanjen, för att i fas med uttagningskommissionen hamna hos 
kompaniet. Under ett skede under utbildningstiden, tog i huvudsak S1  
(personalsektionen på bataljonsstaben) över rekryteringen med stöd av SI, 
vilket ansågs vara fullt tillräckligt. 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:2014  
ChP 03-05 2005-08-03               51(66)  
Mj Olof Katrin 
 
Fråga 1c: 
Hur vidarehanteras urvalsprocessen tills det att kompaniets alla befattningar 
var tillsatta. Påverkar tidsfaktorn (begränsad tid före nedrotation till 
missionsområdet) på något sätt rekryteringen. om så är fallet, vilka 
huvudsakliga hänsynstaganden görs? 
 
Svar: 
Hur beroende är man av denna befattningshavare, kan man åka ned med en 
kalkylerad risk med att ha en vakans. Det kan också göras avsteg från de 
egentliga formella kraven, fysisk förmåga nämndes som en sådan orsak. 
(Anm; ett exempel på kockar nämndes tidigare under intervjun). 
 
Kompletterande fråga: 
Vilken inverkan hade bataljonschefen på rekryteringsarbetet?  
 
Svar:  
Denne tog upp vissa krav på kriterier för urval under lagutvecklingsperioden. 
Såsom åldersspridning, kompetensspridning.  
 
Fråga 2: 
På vilka grunder väljs personal bort utifrån det tillhandhållna underlaget 
från OPIL/J1 Pers. Finns det någon särskild grupp som kategoriskt väljs 
bort trots uppfyllande av de formella kraven? 
 
Svar: 
Nej, begränsat urval endast 2500-3000 sökande på bataljonen totalt sett. M a o 
var tredje blir s a s antagen för att fylla upp bataljonens samtliga befattningar. 
Det fanns inte ”råd” att välja bort någon. 
 
Fråga 3: 
Hur stor hänsyn tas till OPIL/J1 Pers riktlinjer och direktiv för rekrytering? 
- I det fallet dessa inte följs: 
- Vilka huvudsakliga områden och vilka är de främsta motiven till att detta 
inte görs? 
Svar: 
Se ovan. 
Fråga 4: 
Med ”facit på hand”, efter genomförd mission, vilka eventuella generella 
förändringar i rekryteringsprocessen skulle vara nödvändiga, i syfte att 
skapa en större precision att välja ”rätt” individ för olika befattningar? 
- Hur stor del (uppskattningsvis i procent /generellt) av kompaniets 
befattningshavare levde upp till förväntningarna och de krav som ställdes? 
- Utifrån de formella kraven? 
- Kompletterat med de s k ”informella” kraven ställda inom förbandet? 
 
Svar: 
Det smala urvalet gjorde att med fokus på kompetensen välja den personal 
(begränsade underlaget), vilket uppfyllde detta. Att personalen skrev på 
kontrakt när utbildningen startade, innebar att man skrev på för missionen, så 
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blev det svårt att bli av med den personal, vilket man kände en osäkerhet inför. 
Personal med tidigare utlandserfarenhet, mixades i förbandet tillsammans med 
åldersspridning. 
 
Kompletterande fråga: 
Hur hanterande ni kvinnor utifrån de tidigare angivna grunderna? 
 
Svar: 
Respondenten försökte personligen rekrytera en kvinnlig yrkesofficer från I19. 
ställföreträdare eller plutonchef på pansarskyttepluton. Dock ville inte hon m a 
a att hennes pojkvän nyligen hade varit ute och att av familjära skäl inte ville 
åka ut. I ö rekrytering av kvinnor: ingen särskild behandling, dessa 
behandlades som vilken annan sökande som helst. Fanns inte något uttalat 
behov av kvinnliga kompetenser. Fanns ingen; ”skulle finnas”, utan ”borde det 
inte”. 
 
Kompletterande fråga: 
Fanns det från dåvarande SI Pers eller bataljonen några specifika riktlinjer 
om att det skulle rekryteras kvinnor? 
Svar: 
Nej, en ansökan som alla andra. Det enda kompaniet med ingen kvinna i 
förbandet. Ingen reflektion över detta i efterhand.  
 
Kompletterande fråga: 
Finns det med erfarenhet från denna mission någon positiv erfarenhet där 
kvinnor skulle kunna ha haft någon betydelse på plats? 
 
Svar: 
Behovet av underrättelser, (PK-mission) när man rör sig området, visar på en 
klar fördel av att kvinnors medverkan underlättar samtalet med andra kvinnor 
och barn. Detta var inte föremål för någon diskussion under rekryteringen.  
I missionsområdet framkom det krav från brigaden att kvinnor var en 
nödvändighet vid genomförande av sökoperationer, vid kroppsvisitation. 
Omfördelning på kompaniet/bataljonen gjordes av kvinnor.  
 
Kompletterande fråga: 
Vad skulle du i framtiden vilja göra annorlunda i rekryteringen, i fall du blev 
föremål för en ny mission? 
 
Svar: 
Fler kvinnor ur underrättelsesynpunkt, se ovan.   
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Kompletterande fråga: 
Skulle du ha kunnat öka den kvinnliga rekryteringen till kompaniet, 
betraktat så här i efterhand? 
 
Svar: 
Nej, inte om det skull rekryteras till skgrpch, men om det hade funnits en 
uttalad humint-roll (anm; HUMINT står för i princip ”Human Intelligence”) så 
hade det säkert funnits underlag. Andra kriterier i så fall.  
 
Kompletterande fråga: 
Hade det förband, vilket ni skulle avlösa, några positiva erfarenheter av 
kvinnors deltagande som en del i kunskapsöverföringen till er under 
avlösningen? 
 
Svar: 
Nej. Föregående bataljon hade en annorlunda syn på läget, vi fokuserade på 
andra saker. Ett problem är att läget kan förändras i fas med att bataljonerna 
roterar. De hade i huvudsak en helt annorlunda syn på underrättelsetjänst. 
Viktig är att skapa kontinuitet kring sådan här frågor. SI bör ha uppgiften att 
kvalitetssäkra detta över tiden. Inte främmande för att det skulle framställas 
krav på vissa befattningar, vilka har en bakgrund över vad som skulle ha en 
operativ el. annan betydelse för den effekt som förbandet skall åstadkomma. 

5.4.2 Sammanfattande kommentar 
 
Kompetens har framstått som det viktigaste urvalskriteriet. Utgångspunkten för 
resonemanget kring urvalskriterier vid rekryteringen, präglades av stor 
självständighet och handlingsutrymme för tolkningar och överväganden att 
välja personal till förbandet. I några enskilda fall gjordes en direkt rekrytering 
utanför det normala rekryteringsunderlaget. Ett relativt begränsat urval att 
rekrytera utifrån tvingade fram en egen omprövning av kompetenskravet i vissa 
avseenden, eller ett bortseende av detta i vissa förkommande fall. En annan 
intressant omständighet är att kompaniet som sådant inte hade någon kvinnlig 
representation överhuvudtaget på någon befattning. 
 
Respondenten hävdar att kvinnor behandlades lika som män förutsatt att olika 
kompetenskrav uppfylldes. Inför frågan om en eventuell framtida rekrytering 
och hur kvinnor skulle betraktas och hanteras, så uttalas en klar ståndpunkt att 
kvinnor företrädesvis skulle kategoriseras till ”mjuka” befattningar med en 
informationsinhämtande uppgift, ej i ”stridande” roller. 
 
Kvinnors medverkan i sökoperationer beskrevs såsom betydelsefullt och 
positivt med facit på hand. Frågan är dock varför det inte togs någon hänsyn till 
detta under rekryteringen av förbandets personal, särskilt som det framställdes 
såsom ett krav på kvinnlig representation för att kunna genomföra just 
sökoperationer (läs; kroppsvisitation av kvinnor) och möjligheten till ett större 
underlag av information. Erfarenhets- och kunskapsöverföringen av just denna 
betydelse saknades också helt av det avlösta förbandet. I detta sammanhang så 
är bedömningen att genomslaget av att anlägga ett genusperspektiv (läs: 
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resolution 1325) på det operativa arbetet har haft ett mindre genomslag, trots 
att det rimligtvis borde ha legat till grund för analysen för uppgiftens innebörd 
av förbandets verksamhet.  
 
5.5 Kortintervju med rekryteringspersonal ur OPIL/J1 PersUS 
 
Denna intervju eller mera korrekt beskrivet samtal, syftade till att erhålla olika 
grunddokument, vilket ligger grund för den formaliserade synen på 
rekryteringen till US och på dess arbetsgång. Dokumenten omfattas av; 
Uttagningskommissionen KS12.  Tidsplan för rekrytering, olika intressenters 
yttrande om lämpligheten av sökande till olika befattningar, C OPIL policy. 
(Se bilaga 4). 
Detta visar på ett systematiskt tillvägagångssätt av rekryteringsprocessen. Inom 
ramen för detta arbete så ingår C OPIL policy och redovisning för C ATK som 
en del i detta arbete. Detta pekar på att eftersträva en ”mix av kompetens, 
bakgrund, ålder och kön”.66 Utöver denna arbetsgång så åligger det även 
förbandschefen att leva upp till dessa riktlinjer.  
Uppföljningen av detta genomförs under redovisningen för C ATK 
(förbandschefen är den som redovisar resultatet av rekryteringen), där utfallet 
på bl a på andelen kvinnor skall redovisas.67 

5.5.1 Sammanfattande kommentar 
 
I detta sammanhang så är andelen kvinnor inte specificerade till antal eller 
procent. Urvalskriterierna bedöms i hög grad vila på en rationalistisk grund, 
där kompetenser och olika egenskaper tillmäts en stor betydelse. 
 
5.6 Intervju med kvinnlig referenspersonal 
 
Syftet med denna intervju är att utifrån den sammanställning och inledande 
analys av enkätundersökningen, ytterligare belysa och nyansera olika fenomen, 
faktorer och fakta, vilka baserar sig på resultatet från enkätundersökningen 
Intervjun har utgått från fyra grundfrågor (se bilaga 5). Under intervjun har 
kompletterande frågor ställts med inriktningen att verka klargörande eller för 
att leda in på nya infallsvinklar och perspektiv på diskussionen. Den öppna 
karaktären på intervjun har varit en viktig grundläggande omständighet för att 
uppnå den ovan angivna effekten.  
 
Respondenten i fråga har en gedigen bakgrund av internationell tjänstgöring, 
vilket bedöms vara förenat med en djupare förståelse kring de operationella 
förutsättningarna i den internationella miljön, samt även personliga 
erfarenheter av hur rekryteringen går till för de internationella förbanden. 
 
 
 

                                                 
66 Försvarsmakten, Högkvarteret, Operativa insatsledningen, ” C OPIL Policy,”, sid 2. 
67 Ibid, sid 3. 
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5.6.1 Resultat  
 
1. Bakgrund:  
Respondenternas erfarenheter i enkätundersökningen över vad som kan vara 
orsaken till att någon inte ha blivit antagen, pekar på i övervägande del på 
andra orsaker än att dessa har blivit utkonkurrerade av män.  
Fråga: 
Vilka personliga erfarenheter har Du haft av rekryteringsprocessen inför 
genomförandet av internationell tjänstgöring? 

• Finns det enligt Dig ingen avgörande skillnad mellan kvinnor och män i 
hur de har behandlats under rekryteringsprocessen? 

 
Svar: 
Inga personliga erfarenheter vilket pekar på några problem. Det fanns en 
diskussion i rekryteringsskedet huruvida kvinnor var lämpliga att tjänstgöra i 
muslimska länder. Beslutet blev sedermera att det ändå skulle prövas. 
Erfarenheten av tjänstgöringen innebar f ö inga negativa erfarenheter. 
Det gjordes ingen skillnad mellan kvinnor eller män. SWEDINT visade prov 
på god vilja i alla avseenden. 
 
2. Bakgrund:  
Liten kunskap om Resolution 1325 bland respondenterna. Av dem som har 
genomfört internationell tjänst pekar många på positiva erfarenheter av att vara 
kvinna i mötet med andra kvinnor ute i missionsområdet. 
 
Fråga: 
Med bakgrund av Resolution 1325, hur ser Du på betydelsen av kvinnor i det 
operativa arbetet i ett krishanteringssammanhang? Vilka personliga 
erfarenheter har Ni av detta? 

• Vad tror Du är orsaken till att så relativt få kvinnor i 
enkätundersökningen kände till någonting om Resolution 1325? 

Svar: 
Positiva erfarenheter! Att vara kvinna skapar andra öppningar speciellt mot 
kvinnor. Erfarenheten är att kvinnor uppfattas såsom mindre hotfulla varför 
dessa kan anses ha en de eskalerande funktion. Det är lika få män som känner 
till denna resolution. I muslimska länder så är det en avgörande omständighet 
att vara kvinna för att komma i kontakt med kvinnor, då män i princip inte 
tillåts att vare sig träffa eller att tala med dem.  
Resolutionen som sådan har egentligen ingen speciell betydelse. Det är 
viktigare hur myndigheterna fungerar och agerar i de länder som 
krishanteringsarbetet utförs. Det är viktigare att olika beslutsfattare skapar 
eftertryck kring detta 
 
Kompletterande fråga: 
Vad kan vara orsaken till att kunskapen är så pass dålig? Att den inte har 
betydelse är en sak men borde det ändå inte vara så att med dess goda syfte 
vara en mera allmän spridd kunskap? 
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Svar: 
Det är svårt att leta efter något man inte vet existerar. Det är dålig 
marknadsföring från FN och i sin förlängning från Sveriges sida, i detta 
sammanhang försvarsledningen. 
 
3.  Bakgrund:  
Av dem som inte kan tänka sig att genomföra internationell tjänstgöring, så 
uppvisar respondenternas svar på en stor komplexitet till vad som kan ligga till 
grund för sin inställning eller ställningstagande. Det är inte sexuella 
trakasserier som är de dominerande orsakerna. Till övervägande del är det en 
fråga om förmåner o d. 
 
Fråga: 

• Vilken är Din reflektion över denna bild? 
Svar: 
Sexuella trakasserier är inte ett problem som det ibland kan uppfattas i media. 
Svårigheten ligger företrädesvis hos de civila kvinnor, vilka inte är vana med 
att vara i en mansdominerad värld och under de utsatta omständigheter som det 
innebär att vara under dessa förhållanden. Detta är inte lika uttalat bland 
kvinnliga yrkesofficerare. Problemet ligger framförallt i att ansvaret för en 
egen familj så blir saker och ting mera komplext. Naturligtvis är det så att med 
familj med små barn så vägs även riskerna in i detta sammanhang. Detta är 
egentligen ingen skillnad mellan kvinnor eller män, det bör vara samma 
förhållande för män. 
 
4. Bakgrund: 
Av dem som har valt att svara på enkätundersökningen så är en majoritet av 
dessa är kvinnliga yrkesofficerare tillhörande Flygvapnet. Kvinnliga 
flygvapenofficerare är i högre grad mera positiva till internationell tjänstgöring 
än sina kollegor i Armén och Marinen. 
 
Fråga: 

• Vilken är Din reflektion och uppfattning kring denna omständighet? 
 
Svar: 
Armén har varit mera ute än de övriga vapengrenarna. Detta beror på när 
frågan ställs. Direkt efter en mission kan man känna sig trött och frustrerad. 
Detta gör att inställningen kan vara mera negativt inriktad.  Kvinnliga 
flygvapenofficerare kanske inte har insikten om vad det innebär att åka ut på 
sex månaders internationell tjänstgöring. Innan man varit iväg är man mer 
positiv eftersom man inte känner till några negativa bitar som kan uppstå. Det 
kan vara så att de jämför med internationella övningar såsom Pfp-övningar och 
liknande.  
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Kompletterande fråga: 
Du menar att utlandstjänsten är en negativ upplevelse i allmänhet? 
Svar: 
Absolut inte, utan snarare att man är litet lätt stridsutmattad när man kommer 
hem. Snarare tror jag att de kan ha hört något negativt och bildar sin egen 
uppfattning. Är övertygad att de flesta som varit ute är positiv. 
 
Kompletterande fråga: 
Utifrån grundfrågeställningen varför det rekryteras för få kvinnor till 
Utlandsstyrkan. Vilken är din uppfattning om förutsättningarna för 
rekryteringen av kvinnor? 
Svar: 
I grunden finns det för liten rekryteringsbas av kvinnor att rekrytera utifrån. 
Kvinnor är procentuellt sett en mindre del. När du är fänrik, löjtnant är det 
mindre befattningar att söka till och därmed svårare att få åka ut på mission. 
När du kommer upp i kaptens grad så är dessa sannolikt i en fas där 
familjebildning står i ”första rummet” varför det komplicerar bilden. 

5.6.2 Sammanfattande kommentar 
 
Erfarenheterna sammanfattningsvis visar på både ett likhets- respektive 
olikhetsperspektiv. Respondentens upplevelse av rekryteringsfrågan är att det 
kan förknippas med ett likhetsperspektiv där män och kvinnor behandlas lika.  
Intressant är erfarenheten att kvinnor som sådana är en avgörande 
omständighet för att nå kvinnor i muslimska länder, vilket annars inte skulle 
vara möjligt. Detta kan ses som att kvinnor bidrar till någonting särskilt eller 
såsom komplementärt.  

6 Diskussion och analys 
 
Statistiken visar generellt sett på en låg eller ingen representation av kvinnliga 
yrkesofficerare vid huvuddelen av missioner och förband. Underlaget pekar 
samtidigt på några undantag från denna regel, då det förekommer ett 
förhållandevis stort antal kvinnor i vissa av förband som t ex med NL 07 med 
sju stycken kvinnliga officerare och det svenska engagemanget i Afghanistan 
med FS 06.  De övergripande tendenser som går att relativt entydigt urskilja är 
huvudsakligen inom två områden. För det första intar kvinnliga yrkesofficerare 
i första hand olika befattningar med en mer eller mindre utpräglad 
”understödjande” karaktär. För det andra så har rekryteringen av kvinnor 
generellt sett ökat något under de senaste två åren. Den relativa ökningen av 
kvinnor är dock inte förbunden med kvinnliga yrkesofficerare i första hand 
utan kvinnor som rekryteras från de civila leden. 
 
De internationella förbanden utgörs till största delen av arméstruktur, vilka 
innehar en relativt hög grad av ”stridande” befattningar. Samtidigt så har 
Flygvapnet och Marinen, under de senare åren, ökat sina internationella 
åtaganden. Med detta menas att fler insatsförband har blivit anmälda med ”blå” 
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profil och att speciellt den förra vapengrenen deltagit med förband 
internationellt (läs; Kongo, MONUC) i större omfattning än tidigare 
 
Med stöd av Berggrens forskning (se ovan) kan två viktiga omständigheter i 
detta sammanhang pekas ut. Dels så utgör kvinnorna inom Marinen och 
framförallt inom Flygvapnet den större andelen av samtliga kvinnliga 
yrkesofficerare inom FM och att denna kategori tillsammans oavsett 
tillhörighet, har i klart övervägande del befattningar inom ”understödjande” 
roller och funktioner. Det sistnämnda bekräftas också i hög grad av resultatet 
från enkätundersökningen, där även respondenterna från Armén innehar till 
största delen ”understödjande” befattningar.  
 
Utifrån dessa omständigheter så kan följande antaganden göras, att Flygvapnets 
och Marinens kvinnliga yrkesofficerare har varit begränsade till att söka olika 
befattningar inom US, m h t att förbanden till huvudsak har varit av 
arméstruktur och att de ”stridande” befattningarna har dominerat inom dessa 
typer av förband. Ett rimligt antagande är att dessa förutsättningar har inneburit 
en begräsning av strukturell karaktär. 
 
Den ökade representationen av olika ”blå” förband har i motsats till det 
föregående resonemanget inte ökat antalet kvinnliga yrkesofficerare med 
flygvapen eller marinbakgrund i någon nämnvärd omfattning. Orsakerna till 
detta är svårare att bedöma. De av Sverige anmälda registerförbanden inom 
Flygvapnet och Marinen präglas av befattningar, vilket också kräver en i hög 
grad specialiserad kompetens.68 En möjlig begränsande faktor för den 
sökanden (givetvis oavsett kön) kan vara svårigheten att uppfylla kraven på rätt 
typ av kompetens till dessa förband.  
Med bakgrund av att den understödjande rollen sannolikt innebär en 
begränsande eller styrande omständighet, så visar ytterligare två exempel på ett 
möjligt samband relaterat till detta. En neråtgående trend avseende andelen 
kvinnliga officerare kan identifieras fr o m FS 07. Kosovo-bataljonerna KS 08-
09 däremot visar som exempel på en i huvudsak uppåtgående trend avseende 
andelen kvinnliga officerare i jämförelse med tidigare Kosovo-förband. 
Det som är den sannolika omständigheten som påverkat denna variation, är att 
förbandsstrukturen och fördelningen mellan stridande och understödjande 
befattningar har förändrats. I det förra exemplet beror sannolikt nedgången fr o 
m FS 07 på att antalet ”stridande” enheter har ökat inom kontingenten. I det 
senare fallet så har de ”understödjande” rollerna ökat i proportion till det totala 
antalet, i takt med att de operationella förutsättningarna pekar på mindre risker, 
(med några få periodiska undantag).  
 
Respondenterna för enkätundersökningen fördelar sig till den övervägande 
delen i det yngre ålderssegmentet och samtidigt i de lägre graderna (fänrik till 
kapten). Flygvapenofficerarna tillhör den av de tre vapengrenarna som utgör 
den enskilt största gruppen bland dem som har svarat på enkäten.  
 

                                                 
68 Se specificeringen av dessa under p. 5.1.4. 
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Resultatet visar generellt på att den klara majoriteten (ca 73 %) är positivt 
inställd till internationell tjänstgöring sammanvägt mellan olika tidsramar (1 år 
eller senare). Mätningen inom respektive vapengren visar att de som tillhör 
Flygvapnet är mest positiva (81,6 % ) till internationell tjänstgöring jämfört 
med de övriga vapengrenarna (Armén 55,8 %, Marinen 74,2 %). Vad som gör 
Armén mer negativa än de övriga respondentkategorierna är svårare att 
bedöma. Om vi går tillbaka till de statistiska förhållandena så har vi konstaterat 
att de flygvapenspecifika förbanden och missionerna har ökat i antal, utan 
någon egentlig påvisbar ökning av antalet kvinnliga flygvapenofficerare i dessa 
förband. Enkätundersökningen å sin sida pekar på en uttalad positiv inställning 
bland framförallt respondenterna med flygvapentillhörighet.  
 
Övervägande andel av respondenterna (84,2 %), anger att de inte upplever 
något hinder att söka internationella befattningar utifrån deras kompetens. 
Enkätundersökningen visar samtidigt att respondenterna totalt sett inte sökt till 
internationell tjänst i någon nämnvärd omfattning. Härvidlag så kan det 
konstateras att det finns en diskrepans mellan den faktiska viljan till ett 
internationellt engagemang å ena sidan och den uttalade positiva inställningen 
och den egna kompetensen å andra sidan. Denna omständighet vidimeras med 
det statistiska underlaget som visar på en relativt sett låg eller ingen 
representation av kvinnliga yrkesofficerare. Frågan är då vad som orsakar detta 
förhållande. 
För dem som har en negativ inställning till internationell tjänstgöring så 
framstår främst de sociala och de olika förmånsmässiga faktorerna som de 
dominerande reservationerna (inom ramen för en flersvarsmöjlighet). Även de 
positivt inställda reserverar sig, vilket huvudsakligen ligger i linje med den 
negativa svarskategorin. Oavsett en positiv eller negativ ståndpunkt så svarar 
närmare hälften (ca 48 %) av respondenterna, att egna barn komplicerar 
förutsättningarna att åka ut utomlands, med en längre tids frånvaro. Samtidigt 
så svarar 55,6 % av respondenterna att dessa inte har några barn 
överhuvudtaget. Den relativt unga åldersspridningen gör det sannolikt att dessa 
ändå befinner sig i en planeringsfas för att skaffa barn inom en rimlig nära 
framtid. I detta sammanhang så grupperar sig den negativa gruppen i 
åldersskiktet mellan 26 och 40 år, vilket sannolikt sammanfaller i hög grad 
med en planeringsfas, eller att barn finns konkret med i bilden. Ett 
ställningstagande i barnproblematiken för dem som ännu ej har skaffat barn, 
men är nära förestående att gör det, bör rimligtvis engagera dem tillräckligt 
djupt för att ta ett noga övervägt ställningstagande i frågan. 
 
Samspelet mellan båda föräldrarna i detta sammanhang är naturligtvis av stor 
betydelse och påverkar följaktligen förutsättningarna att kombinera arbete och 
föräldraansvar. I några av respondenternas svar så visar det på omständigheten 
att dessa samtidigt är sambo/gift med en yrkesofficer. Detta kan komplicera 
bilden ytterligare, då förväntningarna och pressen att genomföra internationell 
tjänst inte bara ligger på den ena partens ansvar. 
 
Det kan vara så att viljan inte alltid överensstämmer med de faktiska och 
praktiska förutsättningar som den sökanden måste ta hänsyn till. 
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Familjeansvaret är och kommer att vara, (oavsett kön) något som förpliktigar 
en stor grad av ansvar och överväganden, i synnerhet om barnen är små. 
 
Enkätundersökningen visar på att även andra faktorer påverkar respondenternas 
ställningstagande till internationell tjänstgöring. Ett sådant alternativ är risken 
för att utsättas för sexuella trakasserier. Bland flervalsfrågorna så har en mindre 
andel (>4%) av respondenternas angett detta som orsak. Några av 
respondenterna har en egen upplevelse av sådana händelser relaterat till 
internationella erfarenheter 
 
Problemen relaterat till detta är för allvarlig som företeelse för att det skall 
förbigås, även om detta fenomen inte är tillsynes den mest framträdande 
orsaken bland respondenterna. Ett antal dagsaktuella exempel på sexuella 
trakasserier inom svenska internationella förband, visar på att detta i allra 
högsta grad är ett problem förknippat med denna typ av tjänstgöring.  
 
Pettersson och Persson (2004) pekar på tidigare forskning (Berggren, 2002) där 
ett till synes omfattande antal (47 %, år 2002) bland kvinnliga yrkesofficerare 
och dito kadetter som har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Weibull (se 
ovan) redovisar att så många som en tredjedel av värnpliktiga kvinnor under 
sin värnpliktstjänstgöring, har upplevt denna typ av frihetskränkning. Dennes 
studie beskriver även ytterligare en intressant omständighet, att vid enheter 
som saknade kvinnliga befäl hade större avhopp bland kvinnor än vid dem som 
hade en kvinnlig närvaro. 
 
Sexuella trakasserier skulle kunna utifrån denna beskrivning betraktas som ett 
både genomgående och omfattande problem. Om vi ser till under vilka 
förutsättningar som kvinnor tjänstgör i de internationella förbanden så är 
sannolikheten att dessa kommer att finna en väldigt liten representation av sitt 
eget kön, vilket undersökningens statistik har visat. Huruvida denna 
minoritetsställning som sådan ökar risken för att kvinnor trakasseras är svårare 
att leda till några klara bevis. Trots allt så bör en ökad representation av 
kvinnor i ledande befattningar, bidra till att minska utsattheten. Tidigare studier 
visar även på att antalet kvinnor har en betydelse då det har visat sig att mäns 
attityder till kvinnor i uniform är mera positiv ju större kontakten med 
kvinnliga officerare är.69 
 
Kvinnliga ledare kan också ha den funktionen att ”visa vägen” för övriga 
kvinnor samtidigt som deras ledande funktion skapar en god möjlighet till 
inflytande i olika processer inom förbandet där kvinnors förutsättningar 
tillvaratas på ett bättre sätt. 
 
I en statistisk tillbakablick visar ett urvalssnitt, (Se ovan refererade samtal till 
OPIL/J1 Pers US), på intressanta variationer. Exemplet KS 08 med sex 
konstaterade fall av sexuella trakasserier till skillnad mot noll incidenter 
relaterat till efterföljande förband KS 09. Kopplingen till variationen kan peka 

                                                 
69 Ivarsson, Sophia, ”Diskurser kring kvinnor i uniform”, del 2, sid 14. 
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på betydelsen av ett gott ledarskap inom förbandet. En av respondenterna 
ingående i förbandet framhöll sina uttalade positiva upplevelser av ledarskapet, 
framförallt det som var tillämpat av bataljonschefen. Med en snabb statistisk 
återblick så har detta förband även en relativt stor andel kvinnor jämfört med 
huvuddelen av övriga förband/missioner med arméstruktur. Resultatet pekar på 
två möjliga omständigheter. Den positiva erfarenheten visar på att personalen 
uppenbarligen har hanterats och betraktats på ett omdömesfullt sätt med 
eftertryck, och att i det senare fallet så har de formella riktlinjerna med stor 
sannolikhet efterlevts, med ett konkret genomslag i rekryteringen av kvinnor 
som resultat. 
 
Med avseende på resultaten från intervjuerna med alla de respondenter, vilka 
har varit föremål för en intervju, framträder en samstämmig syn på de 
omständigheter som påverkar rekryteringen av kvinnor till US. Denna baserar 
sig på att det råder lika villkor mellan kvinnor och män och att kompetensen är 
viktig såsom urvalskriterium. För den tidigare kompanichefen så är det att 
betraktas som den viktigaste urvalsfaktorn. I den meningen intar dessa ett till 
synes meritokratiskt förhållningssätt (likhetsperspektiv), vilket f ö också 
överensstämmer med hur Weibull uppfattar FM officiella hållning (se ovan). 
Uppfattningen, företrädesvis hos OPIL J1/Pers US personal och den tidigare 
kompanichefen, är att urvalet är starkt begränsat både totalt sett och i synnerhet 
bland kvinnor. Denna förutsättning har vissa fall tvingat kompanichefen i 
under rekryteringen, till en flexiblare tolkning kring kompetensbegreppet. 
Kompanichefen som ansvarig för den direkta rekryteringen till förbandet, 
beskriver att denne har åtnjutit en stor självständighet och handlingsfrihet 
under rekryteringsarbetet. I vissa fall så har denne har valt att rekrytera vid 
sidan av den tilldelade kvoten av sökanden till förbandet. Denna beskrivning av 
hur det praktiskt går till bekräftas av rekryteringspersonalen på OPIL som en 
återspeglande generell bild av hur rekryteringen brukar gå till.  
 
De formella riktlinjerna verbaliseras genom C OPIL policy och hanteras 
systematiskt i det som beskriv i underlaget för Uttagningskommissionen KS 
12. Strävan är att ”mixa” förbandet med bl a kvinnor. Att ”eftersträva en 
mix…”, kan tolkas mera som en ambition än ett krav vilket skall uppfyllas.  
Utbildningstiden inför rekryteringen är att betrakta som liten (ca två timmar) 
utan att någon särskild uppmärksamhet varken för kvinnor eller betydelsen av 
resolution 1325 gjordes. Ett rimligt antagande är att deltagarna i nuvarande 
form går in i rekryteringsprocessen med ringa kunskap kring rekryteringen i 
allmänhet och i synnerhet avseende kunskaperna rörande resolution 1325 och 
synen på kvinnlig rekrytering. Förutsättningarna för att åstadkomma en 
kollektiv förståelse får betraktas som små.70 Den tillsynes ringa betydelse som 
tillmäts denna resolution förvånar m h t det allvar som FN tillmäter detta och 
inte minst den politiska delen i Sverige. Detta borde rimligtvis utgöra en av de 
normbildande faktorerna kring krishanteringsarbetet m h t dess positiva 
effekter på det operationella arbetet som helhet. 
 

                                                 
70 Sandberg & Targama, kap 5, sid 91.   



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:2014  
ChP 03-05 2005-08-03               62(66)  
Mj Olof Katrin 
 
Kompanichefens beskriver att kvinnor inte tillägnades någon särskild hänsyn, 
utan hänvisade till kompetenskravet som det mest betydelsefulla 
hänsynstagandet. Förvisso så försökte de att rekrytera utifrån ett ålders- och 
erfarenhetsperspektiv. Utifrån detta så kan spårbarheten till att ”mixa 
förbandet” även med kvinnor tolkas såsom mindre tydlig. I detta sammanhang 
så lyfter rekryteringspersonalen på OPIL fram ett exempel på där det skapades 
eftertryck till de formella budskapen, vilket var chefen för KS 09. En intressant 
koppling till denna uppfattning är att dennes ledarskap har även lyfts fram 
under enkätundersökningen i positiv bemärkelse och att statistiken pekar på ett 
relativt positivt utfall på antalet kvinnor i förbandet.  
 
Kompanichefen beskriver tillvägagångssättet vid rekryteringen som att det 
ägde rum med stor självständighet och frihet, med ett visst stöd av bataljonen 
och dåvarande SWEDINT. Denna bild vidimeras av rekryteringspersonalen på 
OPIL. Om vi gör ett antagande att mycket liten hänsyn tas till de riktlinjer som 
används för rekryteringen i kombination med den stora självständigheten, så 
bör det rimligtvis ge utrymme för en förbandschef att medvetet eller omedvetet 
styras av sina värderingar. Frågan är vilka hänsyn som tages av den enskilde 
vid den direkta rekryteringen, formella likväl som personliga – är dessa i 
samstämmighet eller i divergens med varandra och vilka uttryck kan det få?  
 
Kompanichefen beskriver att kvinnors betydelse i det operativa arbetet 
utvecklades som ett resultat av det dels innebar en större möjligheter till 
informations- och underrättelseinhämtning genom att det öppnade en viktig 
dialog med den kvinnliga lokalbefolkningen i operationsområdet. Detta skedde 
i regel inom ramen för de sökoperationer som genomfördes, där även kravet 
(läs; folkrättsligt) för att kunna kroppsvisitera kvinnor, förutsatte kvinnlig 
medverkan. Erfarenhetsöverspridningen av dessa viktiga och inte minst 
nödvändiga förutsättningar redovisas av respondenten som mer eller mindre 
obefintliga från den föregående bataljonen. Insikten om dess betydelse uppstod 
när förbandet konfronterades med dessa problemställningar samt att förbandet 
hade en annan syn på underrättelsetjänst.  
 
På frågan om respondenten ställdes inför en ny framtida rekryteringssituation 
och på vilket sätt den kvinnliga rekryteringen skulle ökas. Tydligt så pekas det 
ut att dessa skulle inta roller som har med informationsinhämtning att göra (läs: 
HUMINT, se ovan), inte som ”skyttegruppchef”. Respondenten har pekat på 
kvinnors positiva betydelse och deras särskilda betydelse i det operativa 
arbetet. Kvinnor kan utifrån denna syn hos respondenten, anses som att bidraga 
med någonting särskilt, vilket kan tolkas som att det överensstämmer med en 
uppfattning som ligger i linje med ståndpunkten ”det särskilda bidraget”. 
Respondentens ståndpunkt kan rimligtvis leda till att kvinnor hamnar 
företrädesvis i ”understödjande” befattningar. 
 
Med utgångspunkt från det s k ”olikhetsresonemanget” (Alvesson & Billings), 
är risken med en ståndpunkt/perspektiv, vilket tar sin utgångspunkt i olikheten 
att det förstärker inordningen och segregeringen av kvinnor i specifika 
befattningar (läs; i huvudsak understödjande sådana), vilket i sin förlängning 
försvårar rekrytering till internationella förband, särskilt som huvuddelen av 
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förbanden innefattas i regel av ”stridande” befattningar. I jämförelse med 
resultatet från undersökningen om mäns attityder till kvinnor (Ivarsson, 2002) 
där 54 % av dessa ansåg att kvinnor inte är helt lämpliga i ”stridande” 
befattningar, så får det betraktas som att det finns en risk för att denna typ av 
bakomliggande värderingar kommer till uttryck, inte minst i ett 
rekryteringssammanhang.71 Som en ytterligare konsekvens av denna attityd 
innebär det att kvinnor begränsas i urvalet av antalet befattningar, vilket inte 
kan anses som särskilt rekryteringsbefrämjande i sig. 
 
Balansgången i detta sammanhang blir att kvinnor rimligtvis bör behandlas lika 
i ett rekryteringsskede, men att samtidigt kunna bejaka sina komplementära 
förmågor som kvinna, vilket bevisligen har en positiv effekt på det operativa 
arbetet. Olikheten som sådan får ej betonas i för hög grad, då risken är annars 
att det leder till en felaktig förståelse kring kvinnor. Detta kan leda till 
schabloniserade föreställningar om kvinnor.72 
 
Olika respondenter beskriver med egna erfarenheter kvinnors positiva funktion 
i det markoperativa arbetet ur ett informations- och underrättelsehänseende, 
men även i andra konkreta sammanhang. Värdet på informationen mellan 
kvinna till kvinna ligger inte bara i möjligheten till att erhålla information eller 
underrättelser i största allmänhet. Effekten ligger även på ett annat plan. 
Genusperspektivet bidrar också till att ge en möjlighet för den grupp som oftast 
drabbas värst, d v s kvinnor och barn, att sätta ett ansikte bakom krigets 
härjningar, vilket kan bidra till att öka förståelsen för krigets konsekvenser och 
leda till att andra typer av åtgärder vidtas i det fredsbefrämjande arbetet. Att 
kvinnor förslavas och diskrimineras i kriser och konflikter men även i 
återuppbyggnadsfaser omöjliggör ett lands chanser att vidmakthålla varaktig 
fred. Ett antal studier b la Caprioli (2000)73 visar också på ett statistiskt 
samband mellan graden av jämställdhet (mätt utifrån kvinnors ekonomiska, 
politiska och sociala status) i ett land och benägenheten att använda våld för att 
lösa konflikter. Resultaten av dessa studier visar att när kvinnors status 
påverkas negativt ökar risken för konflikt. Värdet av informationen får 
därvidlag en djupare och allvarligare mening.  
 
Frågan om detta erfordrar ett nytt tankesätt. Resonemanget kan drivas så långt 
som att peka på ett behov av en antingen en kompetens- och/eller en 
kulturförnyelse, vilket mera klart och tydligt implementerar denna insikt och 
förståelse in i organisationen.74 En strävan mot en kollektiv insikt måste först 
och främst utgå från kommunikationen inom organisationen och mellan 
individerna. Att tillägna denna tid för utbildning, dagliga diskussioner och en 
kontinuerlig erfarenhetsöverspridning är några exempel på ”kommunicerande 
kärl” för att skapa möjlighet till kunskapsöverföring och påverkan av attityder. 
Syftet är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring genusperspektivets 

                                                 
71 Ivarsson, ”Diskurser kring kvinnor i uniform”, sid 21. 
72 Weibull, sid 36.  
73 Caprioli, M. (2000) “Gendered conflict”, p. 53 in  “Journal of Peace Research”, vol. 37, no. 1. 
74 Sandberg & Targama, kap 6, sid 126-127. 
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betydelsefulla inverkan på kvalitén i krishanteringsarbetets olika nivåer och 
faser. 
 
Sammanfattning 
 
Varför rekryteras det för få kvinnor till Utlandsstyrkan? 
Även om föreliggande studie inte ger alla svaren framträder vissa faktorer som 
viktiga i detta sammanhang. 
 
• Det är uppenbarligen så att framförallt kvinnliga yrkesofficerare är 
underrepresenterade och även i kvinnor i allmänhet, trots vissa undantag. Ett 
begränsat urval av kvinnor som helhet och svårigheterna att uppfylla rätt 
kompetens försvårar möjligheterna för kvinnor att söka till internationella 
enheter.  
 
• Kompetensproblematiken består i att huvuddelen av de kvinnliga 
yrkesofficerarna innehar ”understödjande” befattningar och där de 
internationella enheterna har i stor utsträckning en ”stridande” sammansättning 
på sina förband. Likheten inför rekryteringen bör rimligtvis fungera som en 
självklar ståndpunkt, där befattningar kan tillsättas på goda grunder oavsett 
könstillhörighet. Olikheten får ej utvecklas till att bli en särskiljande faktor och 
en schabloniserad bild och en underordning av kvinnor till ”understödjande” 
roller. I ett framåtblickande perspektiv så är det högst sannolikt att den 
”stridande” befattningsnormen kommer förmodligen att ha en uttalad roll i 
framtida EU:s stridsgrupper, varför denna fråga är att betrakta såsom högst 
aktuell. 
 
• Sexuella trakasserier har varit och är ett problem. Kvinnors utsatthet i den 
internationella förbandsmiljö accentueras av att den minoritetsställning och 
kanske den isolerade situation som de befinner sig i. Tidigare studier visar på 
betydelsen av att ha kvinnor i ledande roller, men även att ett ledarskap utfört 
av män har stor betydelse i dessa sammanhang. Ledarskapets roll och funktion 
framstår som kanske en av de viktigaste framgångsfaktorerna, inte minst för att 
sätta handling bakom orden, för att de formella riktlinjerna skall fullföljas och 
också för att kvinnors möjligheter att rekryteras skall öka och att deras situation 
i den internationella kontexten skall förbättras. 
 
•  Betydelsen av genusperspektivet och den kvinnliga medverkan i det 
markoperativa arbetet i ett krishanteringssammanhang är inte bara en fråga om 
informationsinhämtning om läget i allmänhet. Kommunikationen med dem 
som oftast är värst drabbade, d v s kvinnor och barn tydliggör krigets allvarliga 
konsekvenser och i vilken status och situation de befinner sig i. Därmed ges 
informationen en djupare mening och allvar, genom att fungera som en viktig 
pulsmätare på tillståndet i missionsområdet och konfliktens utveckling. Till 
syvende och sist så handlar en viktig del av krishanteringsarbetet om att öka 
jämställdheten för kvinnor, vilket statistisk har ett positivt samband mot ett 
lands utveckling mot stabilare och fredligare tillvaro. 
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• Fortsatta studier 
Erfarenheterna med KS 09 bör vara ett intressant område för fortsatta studier, i 
synnerhet avseende ledarskapsperspektivet. Studien bör företrädesvis belysa 
olika framgångsfaktorer som är associerat med ledarskapet, både i det direkta 
rekryteringssammanhanget och utifrån dess fortsatta tillämpning i själva 
missionsområdet. Intressant i detta sammanhang bör också vara att studera 
vilka omständigheter och förutsättningar som har påverkat kvinnors 
uppfattningar i positiv riktning. Syftet med detta skulle vara att skapa 
ytterligare förståelse kring kvinnor situation och vad som i förlängningen kan 
fungera som en rekryteringsbefrämjande faktor.  
 
Ett ytterligare möjligt studieområde är att se på vilka faktorer och 
omständigheter som gör armékvinnor generellt sett mera negativa till 
internationell tjänst än sina kollegor inom Flygvapnet och Marinen.  
 
 
Olof Katrin, Stockholm/Västerås 2005 
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Förenta nationerna 

Säkerhetsrådet 

31 oktober 2000 

 

Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess 4213 möte den 31 oktober 2000 

 

Säkerhetsrådet, 

 

åberopar sina resolutioner 1261 (1999) av den 25 augusti 1999, 1265 (1999) av den 17 september 

1999, 1296 (2000) av den 19 april 2000 och 1314 (2000) av den 11 augusti 2000 och uttalanden i 

denna fråga av säkerhetsrådets ordförande samt ordförandens uttalande inför massmedierna vid 

Förenta nationernas dag för kvinnors rättigheter och internationell fred (Internationella 

kvinnodagen) den 8 mars 2000 (SC/6816), 

 

åberopar även åtagandena i Peking-deklarationen och handlingsplanen (A/52/231) och 

åtagandena i slutakten från Förenta nationernas generalförsamlings tjugotredje särskilda möte, 

kallat "Kvinna 2000: jämställdhet mellan könen, utveckling och fred för det 21 århundradet" 

(A/S-23/10/Rev.1), särskilt de åtaganden som gäller kvinnor och väpnade konflikter, 

 

erinrar sig om syftena och principerna i Förenta nationernas stadga, där det anges att 

säkerhetsrådet bär huvudansvaret för bevarande av internationell fred och säkerhet, 

 

uttrycker sin oro över att civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, utgör det stora flertalet av 

dem som är mest utsatta vid väpnade konflikter, inte minst som flyktingar – både externa och 

internflyktingar – och att de i tilltagande utsträckning väljs ut som måltavlor för kombattanter 

och beväpnade element, och som är medvetna om de följdverkningar detta har på en varaktig fred 

och försoning, 

 

bekräftar åter den viktiga roll som kvinnor spelar i fråga om konfliktförebyggande, 

konfliktlösning och fredsuppbyggande samt betonar betydelsen av deras lika deltagande och fulla 
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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, 

 

bekräftar även åter behovet av att till fullo tillämpa internationell lagstiftning om humanitära och 

mänskliga rättigheter som värnar kvinnors och flickors rättigheter under och efter konflikter, 

 

understryker behovet av att alla parter säkerställer att program för minröjning och 

medvetandegörande om minfaran beaktar kvinnors och flickors särskilda behov, 

 

inser att det är ytterst angeläget att inkorporera jämställdhetsperspektivet i alla fredsbevarande 

insatser och beaktar härvidlag Windhoek-förklaringen och handlingsplanen från Namibia om 

inkorporering av ett jämställdhetsperspektiv i flerdimensionella fredsunderstödjande insatser 

(S/2000/693), 

 

erkänner även betydelsen av rekommendationen i säkerhetsrådets ordförandes uttalande till 

massmedierna den 8 mars 2000 om särskild utbildning av all fredsbevarande personal om skydd, 

särskilda behov och mänskliga rättigheter för kvinnor och barn i konfliktsituationer, 

 

erkänner att en förståelse av väpnade konflikters inverkan på kvinnor och flickor, effektiva 

institutionella arrangemang för att trygga skyddet av dem och deras fulla deltagande i 

fredsprocessen i hög grad tjänar till att upprätthålla och främja internationell fred och säkerhet, 

samt 

 

noterar behovet av att sammanställa uppgifter om väpnade konflikters inverkan på kvinnor och 

flickor. 

 

Säkerhetsrådet 

 

1. uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla 

beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för 

förebyggande, hantering och lösning av konflikter, 
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2. uppmanar generalsekreteraren att genomföra sin strategiska handlingsplan (A/49/587), i vilken 

förespråkas en ökning av kvinnornas deltagande på beslutsfattarnivå vid konfliktlösning och i 

fredsprocesser, 

 

3. uppmanar enträget generalsekreteraren att tillsätta flera kvinnor som särskilda ombud och 

utsända för att tjäna som medlare och uppmanar därför medlemsstaterna att anmäla kandidater till 

generalsekreteraren för att införas i en förteckning som skall aktualiseras fortlöpande, 

 

4. uppmanar vidare generalsekreteraren att sträva efter att utveckla kvinnornas roll och bidrag till 

Förenta nationernas insatser på fältet, särskilt som militära observatörer, civil polis samt experter 

i fråga om mänskliga rättigheter och humanitära insatser, 

 

5. uttrycker sin beredskap att inkorporera ett jämställdhetsperspektiv i fredsbevarande insatser 

och uppmanar generalsekreteraren att trygga att, där så är lämpligt, jämställdhetsperspektivet tas i 

beaktande vid fältinsatser, 

 

6. anmodar generalsekreteraren att lämna medlemsstaterna anvisningar och material för 

utbildning om kvinnors skydd, rättigheter och särskilda behov samt om betydelsen av att kvinnor 

medverkar i alla fredsbevarande och fredsuppbyggande insatser, inbjuder medlemsstaterna att 

inkorporera dessa aspekter och även utbildning i medvetande om hiv/aids i sina nationella 

utbildningsprogram för militär och civil polis vid förberedandet av insatser och uppmanar vidare 

generalsekreteraren att tillse att civil personal som deltar i fredsbevarande insatser får genomgå 

liknande utbildning, 

 

7. uppmanar enträget medlemsstaterna att öka sitt frivilliga ekonomiska, tekniska och logistiska 

stöd för genusanpassad utbildning, däribland utbildning som genomförs av berörda fonder och 

program, bland annat av Förenta nationernas kvinnofond och av Förenta nationernas barnfond 

samt av Förenta nationernas flyktingkommissarie och av andra berörda organ, 
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8. uppmanar alla de berörda att, när de förhandlar och genomför fredsavtal, anta ett 

jämställdhetsperspektiv som bland annat beaktar följande: 

 

a) kvinnors och flickors särskilda behov vid repatriering och återflyttning för rehabilitering, 

återanpassning och återuppbyggande efter konflikt, 

 

b) åtgärder för att stödja lokala kvinnogruppers fredsinitiativ och inhemska förfaranden för 

konfliktlösning och som innefattar kvinnors deltagande i alla mekanismerna för att genomföra 

fredsavtalen, 

 

c) åtgärder som tillgodoser skydd och respekt för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, 

särskilt med avseende på författningen, valsystemet, polisväsendet och domstolsväsendet, 

 

9. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att till fullo respektera den internationella rätt som är 

tillämplig på kvinnors och flickors rättigheter och skydd, särskilt såsom civilbefolkning och 

särskilt de åtaganden som gäller dem enligt 1949 års Genèvekonventioner med 1977 års 

tilläggsprotokoll, 1951 års flyktingkonvention med 1967 års protokoll, 1979 års konvention om 

avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor och dess fakultativa protokoll av år 

1999 samt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter av år 1989 och dess två 

fakultativa protokoll av den 25 maj 2000 och att beakta de relevanta bestämmelserna i 

Romstadgan om Internationella brottmålsdomstolen, 

 

10. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor 

och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt och andra former av sexuellt utnyttjande och alla 

andra former av våld i situationer av väpnad konflikt, 

 

11. understryker att alla stater är skyldiga att avskaffa strafflöshet och att lagföra alla personer 

som anklagas för folkmord, brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser, däribland brott som 

sammanhänger med sexuellt och annat våld mot kvinnor och flickor, och betonar i detta 

hänseende nödvändigheten av att, där så är möjligt, undanta dessa brott från amnesti, 
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12. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att respektera flyktinglägrens och 

flyktinganläggningarnas civila och humanitära karaktär och att ta hänsyn till kvinnors och 

flickors särskilda behov, inte minst vid utformningen av dessa läger och anläggningar, och 

åberopar säkerhetsrådets resolutioner 1208 (1998) av den 19 november 1998 och 1296 (2000) av 

den 19 april 2000, 

 

13. uppmanar alla som deltar i planering av avväpning, demobilisering och återanpassning att 

beakta de olika behov som kvinnliga och manliga ex-kombattanter har och att beakta deras 

anhörigas behov, 

 

14. bekräftar åter att det är berett att, när rådet antar åtgärder med stöd av artikel 41 i Förenta 

nationernas stadga, beakta åtgärdernas möjliga inverkan på civilbefolkningen, med hänsyn till 

kvinnors och flickors särskilda behov, för att överväga lämpliga undantag av humanitära skäl, 

 

15. uttrycker sin beredskap att trygga att säkerhetsrådets insatsgrupper beaktar könsrelaterade 

aspekter och kvinnors rättigheter, däribland genom samråd med lokala och internationella 

kvinnogrupper, 

 

16. uppmanar generalsekreteraren att verkställa en undersökning av väpnade konflikters inverkan 

på kvinnor och flickor, kvinnornas roll i fredsuppbyggandet och genusaspekterna på 

fredsprocesser och konfliktlösning och uppmanar vidare generalsekreteraren att avge en rapport 

till säkerhetsrådet om resultatet av sin undersökning och att delge alla Förenta nationernas 

medlemsstater rapporten, 

 

17. anmodar generalsekreteraren att, i förekommande fall, i sin rapport till säkerhetsrådet 

inkludera uppgifter om arbetet med jämställdhetsintegrering i alla fredsbevarande insatsgrupper 

och uppgifter om andra aspekter som berör kvinnor och flickor, 

 

18. beslutar att fortsätta att aktivt ägna sig åt denna fråga. 
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 Rekryteringsstatistik US 1999-2004 
 

Enhet Totalt 
antal 

Män Kvinnor 
kategoriindelning 

Andelen i procent 
(avrundat) 

KS 01 938 Totalt: 
906 

Yoff: 
115 

Totalt: 
32 

Understöd: 
32 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 
 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 3,4 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

LA 01 247 Totalt: 
238 

Yoff: 
32 

Totalt: 
9 

Understöd: 
9 

Strid: 
0 

Yoff: 
2 
 

Vapengren: 
A: 2 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 3,6 % 
Yoff Mä: 94,1 % 
Yoff Kvi: 5,9 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

IA 01 228 Totalt: 
227 

Yoff: 
14 

Totalt: 
1 

Understöd: 
1 

Strid: 
0 

Yoff: 
1 

Vapengren: 
A: 1 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 0,4 % 
Yoff Mä: 93,3 % 
Yoff Kvi: 6,7 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

IA 02 164 Totalt: 
161 

Yoff: 
9 

Totalt: 
3 

Understöd: 
2 

Strid: 
1 

Yoff: 
1 

Vapengren: 
A: 1 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 1,8 % 
Yoff Mä: 90 % 
Yoff Kvi: 10 % 
Strid: 33,3 % 
Understöd: 66,7 % 

IA 03 1010 Totalt: 
978 

Yoff: 
105 

Totalt: 
32 

Understöd: 
29 

Strid: 
3 

Yoff: 
7 
(6 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 7 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 3,2 % 
Yoff Mä:  93,8% 
Yoff Kvi: 6,2% 
Strid: 9,4 % 
Understöd: 90,6 % 

NL03 200 Totalt: 
185 

Yoff: 
21 

Totalt: 
15 

Understöd: 
15 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 1 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 7,5 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

NL04 217 Totalt: 
194 

Yoff: 
26 

Totalt: 
23 

Understöd: 
23 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 10,6 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

130 96 Totalt: 
94 

Yoff: 
80 

Totalt: 
2 

Understöd: 
2 

Strid: 
0 

Yoff: 
1 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 1 

Av totalen: 2,1 % 
Yoff Mä: 98,8 % 
Yoff Kvi: 1,2 % 
Strid: 0 %  
Understöd: 100 % 

FK01 98 Totalt: 
87 

Yoff: 
15 

Totalt: 
11 

Understöd: 
11 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 11 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 %  
Strid: 0 %  
Understöd: 100 % 
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Enhet Totalt 
antal 

Män Kvinnor 
kategoriindelning 

Andelen i procent 
(avrundat) 

FK02 95 Totalt: 
81 

Yoff: 
16 

Totalt: 
14 

Understöd: 
14 

Strid: 
0 

Yoff: 
1 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 1 

Av totalen: 14,7 % 
Yoff Mä: 94,1 % 
Yoff Kvi: 5,9 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

AS 217 Totalt: 
201 

Yoff: 
132 

Totalt: 
16 

Understöd: 
16 

Strid: 
0 

Yoff: 
3 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 3 

Av totalen: 7,4 % 
Yoff Mä: 97,8 % 
Yoff Kvi: 2,2 % 
Strid: 0 %  
Understöd: 100 % 

IM 01 148 Totalt: 
144 

Yoff: 
61 

Totalt: 
4 

Understöd: 
3 

Strid: 
1 

(Svepl
utbef 
stri) 

Yoff: 
1 

(Sveplut
bef 
stri) 

Vapengren: 
A: 0 
M: 1 
F: 0 

Av totalen: 2,7 % 
Yoff Mä: 98,4 % 
Yoff Kvi: 1,6 % 
Strid: 25 % 
Understöd: 75 % 

IM 02 146 Totalt: 
142 

Yoff: 
66 

Totalt: 
4 

Understöd: 
2 

Strid: 
2 

(Svepl
utbef  
stri) 

Yoff: 
2 

(Sveplut
bef 
stri 

 

Vapengren: 
A: 0 
M: 2 
F: 0 

Av totalen: 2,7 % 
Yoff Mä: 97,1 % 
Yoff Kvi: 2,9 % 
Strid: 50 % 
Understöd: 50 % 

IM 03 161 Totalt: 
156 

Yoff: 
78 

Totalt: 
5 

Understöd: 
3 

Strid: 
2 

(Svepl
utbef  
stri) 

Yoff: 
1 

(Sveplut
bef 
stri 

Vapengren: 
A: 0 
M: 1 
F: 0 

Av totalen: 3,1 % 
Yoff Mä: 98,7 % 
Yoff Kvi: 1,3 % 
Strid: 40 % 
Understöd: 60 % 

IM 04 118 Totalt: 
113 

Yoff: 
55 

Totalt: 
5 

Understöd: 
1 

Strid: 
4 

(Svepl
utbef :
stri) 

Yoff: 
0 
 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 4,2 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 80 % 
Understöd: 20 % 

KS 02 887 Totalt: 
855 

Yoff: 
122 

Totalt: 
32 

Understöd: 
32 

Strid: 
0 

Yoff: 
4  
(4 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 1 
M: 1 
F: 1 
(Varav en till-
hörigh. okänd) 

Av totalen: 3,6 % 
Yoff Mä: 96,8 % 
Yoff Kvi: 3,2 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

KS 03 907 Totalt: 
858 

Yoff: 
107 

Totalt: 
49 

Understöd: 
44 

Strid: 
5 

Yoff: 
1 
(1 

Under-
stöd) 

 

Vapengren: 
A: 0 
M: 1 
F: 0 

Av totalen: 5,4 % 
Yoff Mä: 99,1 % 
Yoff Kvi: 0,9 % 
Strid: 10,2 % 
Understöd: 89,8 % 

KS 04 1157 Totalt: 
1102 
Yoff: 

94 

Totalt: 
54 

Understöd: 
48 

Strid: 
6 

Yoff: 
2 
(2 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 2 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 4,7 % 
Yoff Mä: 97,9 % 
Yoff Kvi: 2,1 % 
Strid: 11,1 % 
Understöd: 88,9 % 
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Enhet Totalt 
antal 

Män Kvinnor 
kategoriindelning 

Andelen i procent 
(avrundat) 

KS 05 829 Totalt: 
790 

Yoff: 
82 

Totalt: 
39 

Understöd: 
34 

Strid: 
5 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 4,7 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 12,8 % 
Understöd: 87,2 % 

KS 06 919 Totalt: 
856 

Yoff: 
76 

Totalt: 
63 

Understöd: 
59 

Strid: 
4 

Yoff: 
1 
(1 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 1 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 6,9 % 
Yoff Mä: 98,7 % 
Yoff Kvi: 2,3 % 
Strid: 6,3 % 
Understöd: 93,7 % 

KS 07 819 Totalt: 
765 

Yoff: 
83 

Totalt: 
54 

Understöd: 
49 

Strid: 
5 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 6,6 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 9,3 % 
Understöd: 90,7 % 

KS 08 824 Totalt: 
750 

Yoff: 
109 

Totalt: 
74 

Understöd: 
64 

Strid: 
10 

Yoff: 
3 
(3 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 3 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 9 % 
Yoff Mä: 97,3 % 
Yoff Kvi: 2,7 % 
Strid: 13,5 % 
Understöd: 86,5 % 

KS 09 
(”Ny”)
1 

686 Totalt: 
641 

Yoff: 
83 

Totalt: 
45 

Understöd: 
37 

Strid: 
8 

Yoff: 
2 
(2 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 1 
M: 0 
F: 1 

Av totalen: 6,6 % 
Yoff Mä: 97,6 % 
Yoff Kvi: 2,4 % 
Strid: 17,8 % 
Understöd: 82,2 % 

MA12 110 Totalt: 
108 

Yoff: 
19 

Totalt: 
2 

Understöd: 
2 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 1,8 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

MA13 191 Totalt: 
179 

Yoff: 
38 

Totalt: 
12 

Understöd: 
12 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 6,3 % 
Yoff Mä: 100% 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

BA12 445 Totalt: 
415 

Yoff: 
63 

Totalt: 
30 

Understöd: 
28 

Strid: 
2 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 6,7 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 6,7 % 
Understöd: 9,3 % 

BA99 303 Totalt: 
280 

Yoff: 
34 

Totalt: 
23 

Understöd: 
19 

Strid: 
4 

Yoff: 
1 
(1 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 1 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 7,6 % 
Yoff Mä: 97,1 % 
Yoff Kvi: 2,9 % 
Strid: 17,4 % 
Understöd: 82,6 % 

                                                 
1 I statistiken så går den under benämningen ”Ny”, men är de facto KS 09, vilka tjänstgjorde i huvudsak under 
perioden 2003-12-07—2004-06-20. 
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Enhet Totalt 
antal 

Män Kvinnor 
kategoriindelning 

Andelen i procent 
(avrundat) 

FS 01 23 Totalt: 
23 

Yoff: 
17 

Totalt: 
0 

Understöd: 
0 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 0 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: - 
Understöd: - 

FS 03 32 Totalt: 
28 

Yoff: 
15 

Totalt: 
4 

Understöd: 
2 

Strid: 
2 

(Cimi
c) 

Yoff: 
2 
(0 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 0 
M: 1 
F: 1 

Av totalen: 12,5 % 
Yoff Mä: 88,2 % 
Yoff Kvi: 11,8 % 
Strid: 50 % 
Understöd: 50 % 

FS 04 33 Totalt: 
30 

Yoff: 
7 

Totalt: 
3 

Understöd: 
0 

Strid: 
3 

(Cimi
c) 

Yoff: 
2 
(0 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 1 
M: 1 
F: 0 

Av totalen: 9,1 % 
Yoff Mä: 77,8 % 
Yoff Kvi: 22,2 % 
Strid: 100 % 
Understöd: 0 % 

FS 05 33 Totalt: 
27 

Yoff: 
6 

Totalt: 
6 

Understöd: 
2 

Strid: 
4 

(Cimi
c) 

Yoff: 
3 
(0 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 0 
M: 2 
F: 1 

Av totalen: 18,2% 
Yoff Mä:  66,7 % 
Yoff Kvi: 33,3 % 
Strid: 60 % 
Understöd: 40 % 

FS 06 42 Totalt: 
35 

Yoff: 
10 

Totalt: 
7 

Understöd: 
3 

Strid: 
4 

(Cimi
c) 

Yoff: 
4 
(0 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 2 
M: 1 
F: 1 

Av totalen: 16,7 % 
Yoff Mä: 71,4 % 
Yoff Kvi: 28,6 % 
Strid: 57,1 % 
Understöd: 42,9 % 

FS 07 102 Totalt: 
97 

Yoff: 
18 

Totalt: 
5 

Understöd: 
5 

Strid: 
0 
 

(Cimi
c) 

Yoff: 
2 
(2 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 1 
M: 1 
F: 0 

Av totalen: 4,9 % 
Yoff Mä: 90 % 
Yoff Kvi: 10 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

FS 08 106 Totalt: 
100 

Yoff: 
15 

Totalt: 
6 

Understöd: 
6 

Strid: 
0 

(Cimi
c) 

Yoff: 
1 
(1 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 1 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 5,7 % 
Yoff Mä: 93,8 % 
Yoff Kvi: 6,2 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

DB07 58 Totalt: 
54 

Yoff: 
17 

Totalt: 
4 

Understöd: 
4 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 6,9 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

DB08 48 Totalt: 
45 

Yoff: 
10 

Totalt: 
3 

Understöd: 
3 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 6,3 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

DB09 40 Totalt: 
37 

Yoff: 
14 

Totalt: 
3 

Understöd: 
3 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 7,5 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 
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Enhet Totalt 
antal 

Män Kvinnor 
kategoriindelning 

Andelen i procent 
(avrundat) 

DB10 44 Totalt: 
40 

Yoff: 
20 

Totalt: 
4 

Understöd: 
4 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 9,1 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

DB11 33 Totalt: 
31 

Yoff: 
13 

Totalt: 
2 

Understöd: 
2 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 6,1 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

DB12 31 Totalt: 
30 

Yoff: 
8 

Totalt: 
1 

Understöd: 
1 

Strid: 
0 

Yoff: 
0 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 3,2 % 
Yoff Mä: 100 % 
Yoff Kvi: 0 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

DB13 36 Totalt: 
32 

Yoff: 
12 

Totalt: 
4 

Understöd: 
3 

Strid: 
1 

(Cimi
c) 

Yoff: 
1  
(0 

Under-
stöd) 

 

Vapengren: 
A: ? 
M: ? 
F: ? 
(Varav till-
hörighet okänd) 
 

Av totalen: 11,1 % 
Yoff Mä: 92,3 % 
Yoff Kvi: 7,7 % 
Strid: 25 % 
Understöd: 100 % 

DB14 31 Totalt: 
25 

Yoff: 
9 

Totalt: 
6 

Understöd: 
2 

Strid: 
4 

(Cimi
c) 

Yoff: 
1 
(0 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 0 
M: 1 
F: 0 

Av totalen: 19,4 % 
Yoff Mä: 90 % 
Yoff Kvi: 10 % 
Strid: 66.7 % 
Understöd: 33,3 % 

SM12 69 Totalt: 
56 

Yoff: 
13 

Totalt: 
13 

Understöd: 
13 

Strid: 
0 

Yoff: 
1 
(1 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 1 

Av totalen: 18,8 % 
Yoff Mä: 92,9 % 
Yoff Kvi: 7,1 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 

SM13 65 Totalt: 
21 

Yoff: 
12 

Totalt: 
24 

Understöd: 
24 

Strid: 
0 

Yoff: 
1 
(1 

Under-
stöd) 

Vapengren: 
A: 0 
M: 0 
F: 0 

Av totalen: 36,9 % 
Yoff Mä: 92,3 % 
Yoff Kvi: 7,7 % 
Strid: 0 % 
Understöd: 100 % 
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Frågeställningar med rekryteringspersonal 041015 vid OPIL/J1 Pers US. 
Varför rekryteras det så få kvinnor till Utlandsstyrkan/internationell tjänst? 
 
Bakgrund och syfte: 
Analysera rekryteringsunderlaget, genom att klarlägga omfattningen av antalet kvinnliga sökan-
den och deras huvudsakliga kompetensprofil. Underlaget skall jämföras med antalet manliga 
sökanden, i syfte att kunna påvisa eventuella skillnader/likheter i antagningen i fördelningen 
mellan män och kvinnor. På vilket sätt fungerar implementeringen och uppföljningen av 
riktlinjerna för rekryteringen till Utlandsstyrkan? Tas det några särskilda hänsyn till kvinnor 
avseende detta?  
 
Arbetshypoteser: 

o Finns det ett tydligt och spårbart mönster på vilka grunder de väljs ut, likväl som 
de exkluderas. Går det att påvisa ett samband till den begränsade kvinnliga 
representationen i US till denna urvalsprocess?  

 
Tidsperspektiv: 

o Omfattas av tidsperioden mellan 1999-2004.  
 
Frågeställningar – rekryteringsprocessen i allmänhet: 
 

1. Vad säger nuvarande riktlinjer för rekrytering?  
a. Gynnar det förutsättningarna för kvinnlig rekrytering?  
b. Tillämpas dessa på avsett sätt?  
c. Vilka är de vanligaste orsakerna till att kvinnliga sökanden inte blir antagna? 
d. Vilka konkreta hänsyn tas till de svenska målsättningarna att uppfylla resolution 1325? 
e. Vilka förbättringar kan/borde göras i första hand för att uppfylla eventuella 
riktlinjer eller vad behöver tilläggas/skapas? 

 
Frågeställningar - statistik: 
 

1. I vilken omfattning är olika befattningarna i US tillgängliga för kvinnliga sökanden 
 

2. Hur stor är andelen kvinnliga sökande, på vilket sätt har s a s ”sökprofilen” varierat över 
tidsperioden mellan 1999-2004? 

 
3. Hur ser sökandes kompetensprofil ut, motsvarar de kraven för sökt befattning?  

a. Hur många (i procent) av dem sökande uppfyller inte de formella kompetenskrav 
som är uppställda? 

 
4. Hur många av de som uppfyller de formella kraven blir antagna, procentuellt sett jämfört 

med män? 
a. Går det att spåra att män rekryteras i större grad (i procent) än kvinnor där det 

uppenbart finns ett likvärdigt underlag för rekrytering mellan kvinnor och män? 
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Frågeställningar med tidigare kompanichef 041018 i Utlandsstyrkan 
Varför rekryteras det så få kvinnor till Utlandsstyrkan/internationell tjänst? 
 
Bakgrund och syfte: 
Skapa en bild av hur rekryteringsprocessen går till i praktiken. Finns det ett tydligt och spårbart 
mönster på vilka grunder de väljs ut, likväl som de exkluderas. Går det att påvisa ett samband till 
den begränsade kvinnliga representationen till denna urvalsprocess? Strävan är att försöka urskil-
ja, utöver de regelmässiga riktlinjerna och direktiven för rekrytering, huruvida det existerar, s a s 
”interna” riktlinjer inom kompaniet/bataljonen för vilket urvalsprocessen tar stöd av? 
Ett faktum är att kompanichefer hittilldags endast har representerats av män. M a a detta skall 
intervjun som övergripande målsättning undersöka huruvida den manliga sociala normen att 
”män rekryterar män”, har någon inflytelse på urvalsprocessen till kompaniets befattningar.   
 
Frågeställningar: 
 

1. Vilka är de viktigaste kriterierna för urval av personal till kompaniet, såsom t ex; 
- Personkännedom? 
- Kompetens? 
- Tidigare utlandserfarenhet? 
- Vitsord?  
- Rekommendationer av sidordnad, underordnad, överordnad? 
- Andra orsaker? 

b. På vilket sätt och på vilka grunder selekteras och rekryteras det första underlaget 
ut inför det s a s ”första rekryteringsvarvet”? 

c. Hur vidarehanteras urvalsprocessen tills det att kompaniets alla befattningar är tillsatta? 
- Påverkar tidsfaktorn (begränsad till före nedrotation) på något sätt 

rekryteringen? om så är fallet, vilka huvudsakliga hänsynstaganden görs? 
 

2. På vilka grunder väljs personal bort utifrån det tillhandhållna underlaget från OPIL/J1 Pers? 
a. Finns det någon särskild grupp som kategoriskt väljs bort trots uppfyllande av de 

formella kraven? 
 

3. Hur stor hänsyn tas till OPIL/J1 Pers riktlinjer och direktiv för rekrytering? 
a. I det fallet dessa inte följs: 

- Vilka huvudsakliga områden och vilka är de främsta motiven till att 
detta inte görs? 

 
4. Med ”facit på hand”, efter genomförd mission, vilka eventuella generella förändringar i 

rekryteringsprocessen skulle vara nödvändiga, i syfte att skapa en större precision att 
välja ”rätt” individ för olika befattningar? 

a. Hur stor del (uppskattningsvis i procent/generellt) av kompaniets 
befattningshavare levde upp till förväntningarna och de krav som ställdes? 

- Utifrån de formella kraven? 
- Kompletterat med de s k ”informella” kraven ställda inom förbandet? 
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F Ö R S V A R S M A K T E N
HÖGKVARTERET 
Operativa Insatsledningen 
J1, PersE US/Plan 

 

 
C OPIL Policy 
 

• Godkända vitsord och vandelprövning (RPS) 
 

• Högst tre (3) missioner i samma område 
 

• Minst 1 år passerat från tidigare Utlandstjänstgöring 
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F Ö R S V A R S M A K T E N
HÖGKVARTERET 
Operativa Insatsledningen 
J1, PersE US/Plan 

 

 
OPIL J1 PersE US direktiv 
 

• Grundkrav: 
o Svensk medborgare 
o Godkänd vandel – kontroll av RPS misstanke- och 

belastningsregister, säkerhetsskydds prövning 
o Vitsord – lägst X77 
o Hälsa – ej under kontinuerlig medicinering 
o God fysik – klara fälttest – Rimligt BMI 
o Militär GU eller GSU US 
o Social situation – åka till något, inte ifrån något… 

 
• C OPIL (C ATK) är arbetsgivare och den som anställer 

o Avsteg från grundkrav/policy beslutas av C ATK (PersE 
US) 
 

• Ingen skall vara ”lovad” uttagning – endast OPIL J1 PersE US 
Uttagningsbesked gäller - sänds ut v525. 
 

• Vi vill också påpeka att: 
o Tillräckligt kompetent kan vara bättre än 

överkvalificerad… 
o Tidigare utlandstjänst: både positivt och negativt… 
o Eftersträva en mix av kompetens, bakgrund, ålder och kön 

 
• Viktigt ingångsvärde till den enskilde 

o Laglig rätt till tjänstledighet för Utlandstjänstgöring 
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HÖGKVARTERET 
Operativa Insatsledningen 
J1, PersE US/Plan 

 

 
Redovisning förslag till bemanning för C ATK v524 
 
Syftet med redovisningen är att klargöra för C ATK vilken personal 
han kommer att anställa, och ta arbetsgivaransvaret för. 
 

• Redovisningen skall innehålla följande: 
o Bemanningsläget i stort 
o Nyckelbefattningar 
o Några avsteg från C OPIL policy? 
o Några kravunderstigande? 
o Några behov av tjänstegradsbefordran? 
o Hur har rekryteringsunderlaget varit? 
o Några problemområden? 
o Stöd från kompetenscentra mm 
o Lista på FM anställd personal och förband (YO och civ) 
o Lista på personal som tillhör registerförband 

 
• Redovisningen kan innehålla följande: 

o Åldersstruktur 
o Tidigare utlandserfarenhet 
o Andel kvinnor 
o Förbandsstruktur 
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Kompletterande intervju 2005-04-27 med kvinnlig referensperson med 
utgångspunkt från enkätundersökningen: 
 
Frågeställningar: 
A. Bakgrund:  
Respondenternas erfarenheter i enkätundersökningen över vad som kan vara orsaken till att 
någon inte ha blivit antagen, pekar på i övervägande del på andra orsaker än att dessa har blivit 
utkonkurrerade av män.  
 

1. Vilka personliga erfarenheter har Ni haft av rekryteringsprocessen inför genomförandet 
av internationell tjänstgöring? 

- Finns det enligt Dig ingen avgörande skillnad mellan kvinnor och män i hur de har 
behandlats under rekryteringsprocessen? 

 
B. Bakgrund:  
Liten kunskap om Resolution 1325 bland respondenterna. Av dem som har genomfört 
internationell tjänst pekar många på positiva erfarenheter av att vara kvinna i mötet med andra 
kvinnor ute i missionsområdet. 
 

2. Med bakgrund av Resolution 1325, hur ser Ni på betydelsen av kvinnor i det operativa 
arbetet i ett krishanteringssammanhang? Vilka personliga erfarenheter har Ni av detta? 

- Vad tror Du är orsaken till att så relativt få kvinnor i enkätundersökningen kände till 
någonting om Resolution 1325? 

 
C. Bakgrund:  
Av dem som inte kan tänka sig att genomföra internationell tjänstgöring, så uppvisar 
respondenternas svar på en stor komplexitet till vad som kan ligga till grund för sin inställning 
eller ställningstagande. Det är inte sexuella trakasserier som är de dominerande orsakerna för 
detta utan till övervägande del en fråga om förmåner o d. 
 

3. Vilken är Din reflektion över denna bild? 
 
D. Bakgrund: 
Av dem som har valt att svara på enkätundersökningen så är en majoritet av dessa är kvinnliga 
yrkesofficerare tillhörande Flygvapnet. Kvinnliga flygvapenofficerare är i högre grad mera 
positiva till internationell tjänstgöring än sina kollegor i Armén och Marinen. 
 
4. Vilken är Din reflektion och uppfattning kring denna omständighet? 
 
 
 
 


