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En undersökning av genuspolitikens genomslag i Försvarsmakten. 
 
Sammandrag: 
Uppsatsförfattaren undersöker om kvantitativa eller kvalitativa effekter när det gäller 
Försvarsmaktens kvinnliga personal kan spåras till följd av ett ökat fokus på genusfrågor (bl.a. 
innebärande åtgärder för att rekrytera fler kvinnor). Med kvantitativa effekter avses här om fler 
kvinnor kunnat rekryteras, medan kvalitativa effekter avser kvinnornas kompetens. I uppsatsen 
undersöks fyra svenska bataljoner i Kosovo samt tre årskullar vid Yrkesofficersprogrammet. 
Med hjälp av detta underlag jämförs sedan dels hur andelen kvinnor förändrats under den aktuella 
perioden, dels kvinnornas betyg och tjänstgöringsomdömen i förhållande till motsvarande manlig 
personal. 
 
Undersökningen gav ett mer mångfacetterat resultat än vad som ofta framhålls i debatten om 
genus. Vid yrkesofficersprogrammet kunde en ökad andel kvinnor inom armén konstateras 
antagningsåret 2003, samtidigt som kvinnornas medelbetyg sjönk. Vid de olika 
Kosovobataljonerna ökade andelen kvinnor högst marginellt, samtidigt som dessas betyg generellt 
hade ett högt genomsnitt, i en del fall högre än männens. Slutsatserna är dels att kvinnor knappast 
systematiskt missgynnats av nuvarande betygssystem, dels att genuspolitiken inom 
Försvarsmakten inte fått så stora effekter – vare sig positiva eller negativa. 
 
Nyckelord: Jämställdhet - genuspolitik – andelen kvinnor – kvantitativa och kvalitativa effekter–
tjänstgöringsomdöme – betyg - Kosovo – yrkesofficersprogrammet – feminism. 
/1 bilaga. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Kvinnans vara eller icke vara i militära sammanhang har alltid diskuterats mer 
eller mindre frekvent genom historien. Många är de exempel då kvinnor under 
krigsperioder fått rycka in och bistå både på den civila och militära arenan, då 
krigen har tärt hårt på den manliga befolkningen. Ett exempel på detta är 
amerikanska inbördeskriget då kvinnor tjänstgjorde främst inom 
krigssjukvården. Ett litet antal kvinnor deltog också i stridande förband, men 
då ofta under falsk manlig identitet. En kvinna agerade till och med som 
kompanichef under en längre period av inbördeskriget.1 Allt som oftast har 
kvinnor lyckats mycket väl i militära sammanhang. Exempelvis skötte sig de 
sovjetiska kvinnorna som stred för Röda Armén, under andra världskriget, på 
ett alldeles utmärkt vis.2 Men efter kriget var de inte lika efterfrågade, vilket 
inte var unikt för dessa kvinnor. Detta fenomen har allt som oftast förekommit. 
När krigen varit över har kvinnorna inte varit välkomna inom det militära fast 
de bevisligen har visat att de klarat av uppgifterna. 
 
Olika feministiska inriktningar, men även ibland män, försöker genom att 
hänvisa till olika genusteorier, motivera både kvinnans vara eller icke vara i 
försvarsmakterna världen över. Martin van Creveld menar i sin bok, Men 
Women and War, att kvinnor just på grund av sitt biologiska kön inte passar 
inom försvarsmakten och då speciellt inte i stridande befattningar.3 
 
Under de senaste åren har genusfrågor fått ett allt större utrymme inom den 
politiska sektorn och samhällsdebatten i stort. I en artikelserie i Svenska 
Dagbladet4 under hösten 2004 talar man om en tredje våg av feminism som 
kom på 1990-talet. Med denna tredje våg menas att feminismen nu också har 
etablerat sig som en politisk kraft i Sverige. Det verkar som om feministiska 
frågor har fått något av en ”ny rennäsans” i Sverige och inte minst det 
nystartade feministpartiet visar detta. 
 
Uppfattningen är vidare att det finns ett tämligen starkt politiskt tryck för att 
dessa genusfrågor även ska ges en framträdande roll inom Försvarsmakten. 
Försvarsminister Leni Björklund tillsammans med regeringen, anför också i en 
regerings proposition från 2004, att genusperspektivet ska uppmärksammas 
inom Försvarsmakten, och att Försvarsmakten ska utveckla ledarskapsämnet 

                                                 
 1Krug Donna Rebecca D, Women and War in the Confederacy, ur Förster Stig, Nagler Jörg, 
On the Road to Total War: The American Civil War and the German War of Unification, 1861-
1871, Cambridge University Press, 2002, s. 413-448. 
2 Goldstein, Joshua S., War and Gender, Cambridge University Press, 2001, s. 64-67. 
3 van Creveld, Martin, Men Women and War, Cassell & Co, MPG Books Limited, Bodmin, 
Cornwall, 2001, s. 229. 
4 Mia Sjöström, ”Låt tusen blommor blomma”, Svenska Dagbladet, 2004-11-29. 
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inom all militär utbildning med ett könsperspektiv. 5 Regeringen har också 
uppmärksammat genusperspektivet i arbetet med internationella insatser. 
Samma proposition betonar vikten av att regeringen uppmärksammar 
genusperspektivet i arbetet med internationella insatser. Kvinnor har generellt 
en utsatt position i väpnade konflikter och därför bör genusfrågor inkluderas på 
alla nivåer och i alla former av krishantering. Grunden för svenskt agerande 
ska grunda sig på FN:s resolution 1325 tillsammans med EU parlamentets 
betänkande om kvinnors deltagande i fredliga lösningar av konflikter.6  
 
I en debattskrift; Genusperspektiv på fredsfrämjande insatser, tar 
genusforskaren Sophia Ivarsson vid Försvarshögskolan, upp vikten av att öka 
andelen kvinnlig personal i utlandsstyrkan.7 Detta ska ske genom s.k ”Gender 
balancing”, där ekonomiska resurser och ett politiskt tryck ska öka den 
numeriska jämvikten av kvinnor i internationell tjänst.  Frågan är om Ivarsson 
menar att kvantiteten är viktigare än kvaliteten på de kvinnor som skickas ut i 
utländska missioner? Vidare pågår sedan 1997 ett genusprojekt vid 
Försvarshögskolan, som egentligen är ett långsiktigt forskningsprojekt om 
kvinnor och män inom det svenska försvaret. Anders Berggren, forskare vid 
försvarshögskolan, har i en doktorsavhandling, Under cover operations in no-
womens land, bland annat undersökt kvinnliga officerares karriärer.8 Listan 
skulle kunna göras mycket längre på åtgärder som faller inom 
genusperspektivet i Försvarsmakten, te x. jämställdhetsplaner och 
undersökningar om eventuella löneskillnader vid förbanden, allt för att öka 
andelen kvinnliga officerare. 
 
En redan beslutad konsekvens av denna debatt är att överbefälhavaren har 
beslutat, att från 2003 ge kvinnor som uppfyller uppställda krav förtur vid 
antagning till yrkesofficersprogrammet.9 Detta i syfte att på sikt öka andelen 
kvinnliga officerare i Försvarsmakten. Det kallas förtur. Det skulle kanske 
kallas kvotering, eftersom det i praktiken skulle kunna innebära att bättre 
manliga sökanden får stå tillbaka för sämre kvinnor. Är syftet med 
genusdebatten inom Försvarsmakten enbart att öka andelen kvinnliga officerare 
så att procentsiffrorna i statistiken blir bättre? Får kvaliteten ge vika för 
kvantiteten? Eller förhåller det sig så att genusdebatten har lett till både 
kvalitativa och kvantitativa förbättringar och/eller förändringar? 
  
Avsikten med denna uppsats är att titta lite närmare på frågan genom att dels 
granska ansökningar till yrkesofficersprogrammet mellan åren 2001-2003, och 
att dels titta på rekryteringen till utlandsstyrkan i Kosovo från KS 07-KS 10. 
Grundproblemet i uppsatsen är således om det går att spåra några effekter, i 

                                                 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/04/63/7c2ac515.pdf, Regeringen Proposition, Vårt 
framtida försvar 2004/05:5, s. 118-119, online 2005-02-08.  
6 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/04/63/7c2ac515.pdf, Regeringen Proposition, Vårt 
framtida försvar 2004/05:5, s. 74, online 2005-02-08. 
7 http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/41/77/d22e85ad.pdf, Ivarsson, Sophia, Debattskrift: 
Genusperspektiv på fredsfrämjande insatser, Försvarsdepartementet, maj 2004, s. 16-17. 
8Försvarshögskolan, Institutionen för Ledarskap och Management, Långsamt Framåt Marsch, 
Elanders Gotab Tryckeri, Stockholm, 2002, s. 62, 67. Hädanefter Långsamt Framåt Marsch. 
9 Ibid, s. 30. 
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form av förbättringar och/eller förändringar, kopplat till genusdebatten som 
förs inom Försvarsmakten. 
 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Med inledningen som bakgrund avser jag att undersöka om kvantitativa eller 
kvalitativa effekter av antalet kvinnliga officerare kan spåras till följd av den 
ökade genusdebatten inom Försvarsmakten. Ett beslut som redan är taget är att, 
som ovan är beskrivit, från 2003 ge kvinnliga sökanden, med godkända 
militära betyg från grundutbildningen, företräde till yrkesofficersprogrammet. 
Vilka effekter och konsekvenser kan ett sådant beslut få? Vidare är det klart 
uttalat från regeringens sida att genusfrågor också ska beaktas vid uttagning av 
personal till utlandsstyrkan.10  
 
Avsikten är dels att undersöka om företrädet för kvinnor till 
yrkesofficersprogrammet fått några effekter. Kan kvalitativa sänkningar spåras 
i form av markant lägre betyg för kvinnliga sökanden, eller är kvinnorna så 
pass duktiga att de har lika höga eller jämförbara betyg som männen och 
därmed håller samma kvalitet? Avsikten är även att undersöka om fler kvinnor 
deltagit i utlandsstyrkan i Kosovo under de sista missionerna jämfört med 
tidigare år. Om så är fallet, kan kvalitativa försämringar spåras genom att dessa 
kvinnor tilldelats lägre vitsord generellt än sina manliga kollegor efter 
genomförd mission. Eller har de både blivit kvantitativt fler, men ändå hållit en 
hög kvalitet? 
 
Problemformuleringen för uppsatsen lyder således: Har genusfrågor inom 
Försvarsmakten kunnat påvisa någon effekt kvantitativt i form av enbart fler, 
men sämre kvinnor, eller kvalitativt i form av mer kompetenta kvinnor, eller 
bådadera i form av både fler men likväl kompetenta kvinnor? 
 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att genom de två ovan beskrivna undersökningarna se 
om de styrningar och direktiv som regeringen givit och Försvarsmaktens egna 
satsningar i genusfrågor har haft någon effekt för Försvarsmaktens kvinnor 
(yrkesofficerare/reservofficerare, värnpliktiga och civila i utlandstjänst). Om 
några effekter går att påvisa, är det då endast av kvantitativ art i form av fler 
men sämre kvinnor eller av kvalitativ art i form av bättre kvinnor, eller 
bådadera? 

                                                 
10 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/04/63/7c2ac515.pdf, Regeringen Proposition, Vårt 
framtida försvar 2004/05:5, s. 118-119, online 2005-02-08.  
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1.4 Frågeställningar 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande två frågeställningar att 
försöka besvaras: 
1. Kan kvantitativa eller kvalitativa förändringar spåras för kvinnor efter 
genomförd utlandstjänstgöring i Kosovo, från den senaste missionen (KS 10) 
och fyra missioner bakåt (KS 07)? 
 
2. Kan kvantitativa eller kvalitativa förändringar spåras för kvinnor vid 
antagning till yrkesofficersprogrammet år 2003, jämfört med två år bakåt i 
tiden till år 2001? 
 
 
 
1.5 Metod 
Jag har valt att dels jämföra antalet antagna kvinnor till yrkesofficers-
programmet år 2003 och bakåt till år 2001 och dels att jämföra andelen kvinnor 
som rekryterats till utlandsstyrkan i Kosovo från pågående mission (KS 10) 
och fyra missioner bakåt (KS 07). 
 
Metodmässigt kommer jag att arbeta komparativt, då i stort sett hela mitt 
undersökningsmaterial bygger på militära betyg från grundutbildningen, 
vitsord och militära omdömen efter genomförd utlandsmission. Dessa betyg 
och vitsord kommer sedan att dels jämföras mellan kvinnor under tre 
antagnings år till yrkesofficersprogrammet och fyra utlandsmissioner, och dels 
jämföras mellan män och kvinnor under samma antagnings år och missioner.   
   
När det gäller antalet kvinnor som rekryterats till utlandsstyrkan i Kosovo 
kommer KS 07 till KS 10 att granskas. Jag kommer att jämföra kvinnor och 
motsvarande mäns betyg och vitsord för varje mission för att se om det finns 
spår av markanta skillnader i dessa. Jag kommer även att jämföra kvinnornas 
betyg och vitsord i de fyra missionerna för att se om det funnits tendenser till 
höjningar eller sänkningar betygsmässigt under de fyra missionerna. 
Tidsaspekten är vald för att ha ett tillräckligt underlag bakåt i tiden några år. 
Detta för att se om det finns spår av kvalitativa eller kvantitativa förändringar 
av de kvinnor som blivit antagna till och genomfört utlandstjänst. Samtidigt 
måste underlaget vara hanterbart att analysera, varför fyra missioner har valts. 
 
När det gäller antagning till yrkesofficersprogrammet kommer jag att titta på 
de militära betyg som legat till grund för antagning av både kvinnliga och 
manliga aspiranter mellan åren 2001-2003. Det som är intressant att jämföra är 
om de kvinnliga sökandes förtur från år 2003, där kravet endast är godkända 
militära betyg från grundutbildningen, jämfört med tidigare år där kvinnor och 
män konkurrerade på lika villkor, fått någon effekt i form av fler procentuellt 
antagna kvinnor och om kvinnornas medelbetyg sjönk jämfört med tidigare år. 
Tidsaspekten från år 2001-2003 är vald för att ha ett tillräckligt underlag bakåt 
i tiden för att kunna spåra eventuella betygsskillnader för kvinnliga sökanden. 
Samtidigt måste även här underlaget vara hanterbart att analysera, vilket 
sammanlagt tre års ansökningar torde vara.  
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Vid bearbetningen av mitt material finns även metodmässigt inslag av 
kvalitativ analys. Detta i den bemärkelsen att jag ytterst använder den 
kvalitativa metoden som analytiskt redskap genom att ställa preciserade frågor 
som sedan ska bli lösningen på mitt forskningsproblem. Visserligen analyserar 
jag inga textmassor, men de väsentliga delarna, militära betyg från 
grundutbildningen och militära omdömen och vitsord lyfts fram i min 
undersökning genom att jag systematiserar dem till överblickbara kategorier. 11 
Detta genom att kategorisera och årsvis jämföra medelbetygen både för 
kvinnor och män antagna till yrkesofficersprogrammet och även medelvärdet 
av militära omdömen och vitsord, för kvinnor och män, i de fyra missionerna i 
Kosovo. 
 
 
 
1.6 Avgränsningar 
När manliga och kvinnliga officerare beskrivs har jag utgått från den liberala 
feministiska synen12, vilket i stort innebär kvinnors och mäns lika värde och att 
båda könen har samma kapacitet att utföra arbeten inom alla yrkeskategorier, 
att kvinnor inte är mer fredliga till sin natur än män och att fred inte är något 
feministiskt ämne. 
 
När det gäller kvinnliga och manliga aspiranters militära betyg från 
grundutbildningen och kvinnor och mäns vitsord och militära omdömen efter 
genomförd utlandsmission har jag inte vidare undersökt på vilka grunder dessa 
satts. Så länge andra individer sätter betyg och omdömen på människor kan en 
viss subjektivitet inte uteslutas. Detta gäller för såväl män som kvinnor. 
Således kan en del individer ha fått både högre och lägre omdömen utifrån en 
allt för positiv eller negativ syn på den enskilde. Detta är dock något som aldrig 
går att påvisa och tas inte vidare hänsyn till i undersökningen.   
 
När det gäller rekrytering till utlandsstyrkan har undersökningen inte berört 
samtliga män som tjänstgjort i varje mission. En del bataljoner uppgick till 800 
man och undersökningsmaterialet hade blivit allt för omfattande om hela 
bataljonens personal hade bearbetats. Dessutom har kvinnorna endast 
tjänstgjort på vissa enheter och kompanier inom bataljonen och det är dessa 
enheter som är intressanta att granska. Jag har valt att dela in männen i samma 
kategorier som kvinnorna: yrkesofficerare/reservofficerare, värnpliktiga och 
civila. Därefter har jag valt ut män enligt matchningskriterier för samma eller 
liknande befattningar, inom samma pluton eller kompani, som för kvinnorna. 
På detta sätt går det att jämföra mäns och kvinnors betyg och omdömen på lika 
grunder. 
 
 
 
 

                                                 
11Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarson Henrik, Wägnerud Lena, Metodpraktikan, 
Norstedts Juridik AB Stockholm, 2003, s. 234, 238. 
12Goldstein, Joshua S., War and Gender, Cambridge University Press, 2001, s. 39-41.  
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1.7 Material 
Undersökningsmaterial har inhämtats från utlandsstyrkans personalavdelning i 
Uppsala. Detta material har bestått av sammanställningslistor på militära 
omdömen och vitsord för personal efter genomförd utlandstjänstgöring för 
sammanlagt fyra Kosovomissioner (KS 07-10). Namnlistor på antalet kvinnor 
som genomfört utlandstjänst, och dess procentuella andel för varje bataljon 
som de totalt har utgjort, har också erhållits. 
 
Vidare har undersökningsmaterial erhållits från Studieadministrativa 
Avdelningen i Östersund. Detta material har bestått av listor på antagna 
kadetter och deras militära betyg efter genomförd värnplikt, som blivit antagna 
till yrkesofficersprogrammet mellan åren 2001-03. Kompletta listor med 
militära betyg fanns endast att tillgå för dem som var antagna år 2003-05. För 
de övriga två åren hämtades de militära betygen från Pliktverkets databas.  
 
 
 
1.8 Definition av genusbegreppet 
Definitionen av genus enligt nationalencyklopedin13 tar sig uttryck i flera olika, 
men snarlika, definitioner som: 
- inom biologisk klassifikation detsamma som släkte, 
- grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga 
egenskaper hos de företeelser man talade om, framför allt skillnaderna 
levande-icke levande och manligt kvinnligt, 
-begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar,  idéer 
och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 
 
Genusforskning definieras: genusvetenskap, forskning, ofta av tvärvetenskaplig 
karaktär, där begreppet genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella 
konstruktioner, strukturerar problem och inriktning. 
  
Genussystem definieras: genusordning, begrepp använt inom bl.a. antropologi, 
etnologi, historia och sociologi för att beteckna den sociala struktur som rör 
kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i samhället.  
 
Genom ovanstående definitioner framgår att ordet genus har med sociala, 
kulturella och samhälleliga skillnader mellan kvinnor och män att göra. Även 
om ordet biologiskt härleds till släkte handlar det inte om nedärvda biologiska 
skillnader mellan män och kvinnor. Detta är intressant i den bemärkelsen att 
vissa feministiska inriktningar och teorier använder genusbegreppet som om 
det handlade om nedärvda biologiska skillnader. Detta kommer att belysas 
närmare i följande avsnitt. 
 
 
 

                                                 
13http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/customer/login.jsp, online 2005-02-09. 
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1.9 Olika begrepp och inriktningar inom genusteorin 
Svenska Dagbladet hade under hösten 2004 en artikelserie14 om feminism och 
genusfrågor och en av dessa artiklar handlade om olika feministiska 
inriktningar. Lena Gemzöe, doktor i socialantropologi och forskare på Centrum 
för genusstudier vid Stockholms universitet förklarade i artikeln skillnaderna 
mellan de fyra vanligaste genusteorierna. Lena Gemzöe menar att man brukar 
tala om den första och andra vågen av feminism. Den första vågen som sträckte 
sig mellan 1850-1920 handlade mycket om kampen för kvinnlig rösträtt. Ur 
detta växte två olika feministiska inriktningar fram. Den liberala feminismen 
växte fram ur upplysningstidens filosofi med förnuftet som slagord. 
Liberalerna Mary Wollstonecraft och John Stuart Mill var tidiga företrädare för 
denna feministiska inriktning. De liberala feministerna ansåg att män och 
kvinnor i grunden är lika, båda könen har ett förnuft och bör ha samma fri- och 
rättigheter. Lika utbildning och uppfostran ska gälla för båda könen. Män och 
kvinnor ska ha lika rösträtt och likhet inför lagen. Den marxistiska feminismen, 
med förespråkare som Friedrich Engels och Karl Marx hade istället klass som 
slagord, och föreställde sig att när klasskampen var över skulle det inte längre 
finnas något kvinnoförtryck. De menade att klasskampen skulle ske sida vid 
sida med männen och att klass på detta sätt gick före kön.15 
 
Lena Gemzöe menar vidare att den andra vågens feminism kom under 1960-
70-talet. Nu fokuserade man mer på den privata sfären och hävdade att även i 
privatlivet fanns maktstrukturen att män dominerar över kvinnor. Ur detta 
utvecklades radikalfeminismen i opposition mot de två tidigare inriktningarna. 
De radikala feministerna förde upp mäns våld mot kvinnor, prostitution och 
pornografi på dagordningen. Även den socialistiska feminismen växte nu fram. 
Den plockade idéer både från den marxistiska och radikala feminismen och 
betonade att kampen gällde både klass och kön. De började även tala om att 
könet är både socialt, historiskt och kulturellt konstruerat. Med ett konstruerat 
kön menade de att olikheter mellan könen inte är biologiskt betingade, utan är 
socialt och kulturellt skapade. De menade vidare att det vi i dag anser vara 
manliga och kvinnliga egenskaper endast beror på i vilket samhälle och kultur 
vi har vuxit upp och lever i. Dock finns det meningsmotståndare mot denna 
inriktning, de så kallade essentialisterna (även kallade särartsfeminister eller 
livmodersfeminister). De understryker istället skillnaderna mellan manligt och 
kvinnligt utifrån en biologisk ståndpunkt. De menar vidare att dessa biologiska 
skillnader inte ska förnekas utan istället uppvärderas för att på detta sätt nå 
jämställdhet mellan könen.16 
   
Sist menar Lena Gemzöe att en tredje vågs feminism växte fram på 1990-talet. 
Det nya var att feminismen nu höll på att etablera sig som en politisk kraft i 
Sverige och som, enligt Gemzöe, det nu är svårt att backa ifrån. År 2000 
deklarerade också statsministern Göran Persson att han var feminist, vilket 
innebar att övriga partier var tvungna att ta ställning i frågan. Att feminismen 
mer eller mindre är att betrakta som en politisk kraft idag, kanske understryker 

                                                 
14 Mia Sjöström, ”Låt tusen blommor blomma”, Svenska Dagbladet, 2004-11-29. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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uppfattningen att genusfrågor har fått en allt större roll i samhällsdebatten, inte 
minst inom Försvarsmakten.17 
 

2 Forskningsöversikt 
 
2.1 Tidigare forskning 
 
Vid förfrågan vid Högkvarterets Bemannings- och Rekryteringsavdelning och 
vid Studieadministrativa Avdelningen i Östersund, har ingen liknande 
undersökning skett när det gäller jämförande av militära betyg mellan kvinnor 
och män som söker till yrkesofficersprogrammet.18 Inte heller har någon 
tidigare liknande undersökning skett när det gäller jämförelser av militära 
omdömen och vitsord mellan kvinnor och män efter genomförd 
utlandsmission19. Dock skrivs en C-uppsats av annan studerande vid 
chefsprogrammet, varför så få kvinnor söker till utlandstjänstgöring.20 
Undersökningar sett ur ett genusperspektiv har däremot gjorts tidigare. Den 
senaste är en rapport, av Niclas Wisén, som är utförd på uppdrag av 
Högkvarterets personalstab och som granskat militära betyg ur ett 
genusperspektiv.21 Uppgiften gick ut på att kontrollera tjänstgöringsomdömen 
och vitsord för samtliga kvinnliga officerare inom Försvarsmakten och en 
matchad grupp av manliga officerare. Matchningskriterierna var ålder, grad, 
utbildning, befattning och tjänsteställning. Vidare byggde rapporten på en 
hypotes, från tidigare forskning, att kvinnor i mansdominerade och 
mansstereotypa miljöer skattas lägre än män. Detta var bara ett konstaterande 
som inte vidare ifrågasattes i rapporten. I en annan del skriver Wisén att i 
könsdominerade yrken som inom polisen, militären eller vårdyrken utvecklas 
speciella manliga eller kvinnliga egenskaper och när då t ex kvinnor utövar ett 
typiskt manligt yrke anses de avvika från den gängse normen. Detta är bara ett 
konstaterande utan några vidare motiv eller följt av någon diskussion.  
 
Undersökningen resulterade också i att kvinnliga officerare sammantaget fick 
lägre tjänstgöringsomdömen och vitsord än männen, även om skillnaderna var 
små. Vid jämförelse mellan de olika försvarsgrenarna framstod armén som den 
försvarsgren som hade de största skillnaderna mellan kvinnor och män 
betygsmässigt. På ett ställe i rapporten anges att kvinnornas lägre betyg kan 
bero på att de presterat sämre än männen, men i övrigt bygger det följande 
resonemanget mest på att kvinnor missgynnas av betygssystemet inom 

                                                 
17 Mia Sjöström. 
18 Enligt samtal med mj Åsa Blomberg Trolle, handläggare på Högkvarterets Bemannings- och 
Rekryteringsavdelning, 2005-02-07 och samtal med Christina Kvist-Poutiainen, chef 
studieadministrativa avdelningen i Östersund, 2005-02-09. 
19 Samtal med Anders Sjödin, handläggare vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-
02-11. 
20 Mj Olof Katrin, Livgardet, C-uppsats med titeln: Varför söker så få kvinnor till 
utlandstjänstgöring? 
21 Wisén Niclas, Vitsord/Tjänstgöringsomdöme, Hjälper eller stjälper kvinnliga officerare. 
Försvarsmakten, år ej angivet. Hädanefter Wisén. 
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Försvarsmakten just för att de är kvinnor.22 Detta är en ganska enkelspårig och 
alltför tunn diskussion. Ambitionen med denna uppsats är att genom de två 
undersökningarna försöka bredda diskussionen och försöka se många olika 
synvinklar och perspektiv i genusfrågan. Att enbart konstatera att kvinnor blir 
missgynnade i olika situationer, är enligt mitt förmenande en alltför snäv och 
enkel syn i frågan.  
 
Dock är inte Försvarsmakten och Försvarshögskolan ensamma om att bedriva 
genusforskning. Liknande projekt förekommer inom Räddningsverket, 
Försvarets Materialverk, Försvarets Radioanstalt, Försvarets Forskningsinstitut, 
Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Haverikommission och 
Pliktverket.23   
 
 
 
2.2 Joshua S Goldstein, War and Gender 
 
Kvinnors deltagande i strid, är inget nytt fenomen, utan har diskuterats mer 
eller mindre frekvent genom krigshistorien. I boken War and Gender24 av 
Joshua S. Goldstein beskrivs dels genusbegreppet i ett vidare perspektiv och 
dels kvinnors deltagande i krig från antiken och framåt. Enligt Goldsteins 
inledning av boken fick kvinnors deltagande i krigssituationer ett ökat politiskt 
fokus efter Gulfkriget 1991. Kriget i Gulfen ansågs också vara ett genombrott 
för den liberala feminismen.25 Goldstein ser inte heller genusbegreppet som 
något könsbundet, utan menar istället att begreppet genus mer är kulturellt 
betingat av hur vi uppfostras och utvecklas rent socialt. Han menar att vissa 
vetenskaper och teorier förknippar ordet genus med kön, vilket Goldstein anser 
vara fel. Han säger visserligen att det finns empiriskt material om 
genusskillnader mellan könen, men att dessa inte är tillräckliga för att dra några 
slutsatser. Genusperspektivet i krigssituationer är också mest studerat av 
kvinnor, och då oftast av feminister, vilket Goldstein menar ger en viss 
vinkling i ämnet.26  
 
Goldstein redovisar även några olika feministiska inriktningar, som i stort sett 
beskrivs likadant som de tidigare redovisade feministteorierna ur artikelserien i 
Svenska Dagbladet. Den liberala feminismen hävdar att kvinnor har samma 
kapacitet som män inom alla yrkesområden. Den hävdar också kvinnors rätt till 
tillträde till alla yrken, inklusive försvaret och att delta i krigssituationer. De 
liberala feministerna menar vidare att kvinnor inte är mer fredliga än män till 

                                                 
22 Wisén, s. 19-20, 43-45. 
23 http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/41/77/d22e85ad.pdf, Ivarsson, Sophia, 
Debattskrift: Genusperspektiv på fredsfrämjande insatser, Försvarsdepartementet, maj 2004, s. 
18-20. 
24 Goldstein, Joshua S., War and Gender, Cambridge University Press, 2001. Hädanefter 
Goldstein.  
25 Ibid, s. 1-2, 95. 
26 Ibid, s. 36-37. 
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sin natur och således är inte fred något feministiskt ämne. De anser också att 
kvinnor, då de har tillåtits att delta, har skött sig bra i olika krigssituationer.27  
 
Kritik från andra feminister, mot den liberala feminismen, har varit att dessa 
anser att de liberala feministerna har ändrat sina beteenden till mer maskulina. 
Genom att integrera sig med den maskulina maktstrukturen, och då även 
försvaret, har kvinnorna ”köpt” männens värld istället för att försöka förändra 
den.28  Goldstein beskriver också en feministisk inriktning där skillnaderna 
mellan män och kvinnor betonas - s.k. ”difference feminism”. Dessa hävdar att 
biologiska och/eller kulturella skillnader finns mellan män och kvinnor i deras 
syn på krig. De kulturella skillnaderna, menar dessa feminister, är att män är 
mer autonoma till sin natur medan kvinnor är mer kontaktsökande. Vidare 
anses män vara mer våldsbenägna medan kvinnor är mer fredliga till sin natur. 
De som kritiserar ”difference feminism” motsätter sig idén att kvinnor som 
tjänstgör inom försvaret kan förändra detta genom att införa mer ”kvinnliga” 
värden.29 Många feminister, oavsett inriktning, hänvisar också ofta till det 
biologiska arvet när de kämpar mot antifeministiska åsikter. De menar att det 
inte går att ändra några medfödda biologiska betingelser. De anser att 
våldsbenägenhet och aggression är genetiskt betingat för männen, medan 
kvinnor genetiskt är mindre påstridiga, bestämda och fysiskt aggressiva. För att 
legalisera detta hänvisar de till djurriket.30 
 
Goldstein avslutar detta inledande kapitel med att poängtera att olika teoretiska 
inriktningar är en sak och att empirin är en annan. Han betonar också att hans 
avsikt med boken är att återge händelser som faktiskt har inträffat och därmed 
bättre belägger verkligheten. Boken är således inte att betrakta som ett 
teoretiskt bidrag.31   
 
Goldstein övergår sedan till att beskriva hur kvinnor har fungerat och uppträtt i 
olika krigssituationer genom historien. Först beskrivs den kvinnliga Amazon 
kåren som härstammar från 1727. Kung Agadja från Dahomey bildade och 
beväpnade ett kvinnligt regemente för att göra sin armé större och starkare. 
Dessa kvinnliga amazonkrigare blev kända för sin fysiska styrka, mod och 
grymhet. De övade regelbundet och disciplinerat och i strider flydde de aldrig, 
vilket däremot ibland männen gjorde. Dock deklarerade amazonkvinnorna att 
de inte såg sig som kvinnor utan som män, och att deras väsen därmed var 
ändrat.32 
 
Goldstein fortsätter att beskriva kvinnors deltagande under andra världskriget 
och där var Sovjetunionen det land som överlägset hade flest antal kvinnor 
inom olika befattningar. Som mest tjänstgjorde c:a 800 000 kvinnor i Röda 
Armén och c:a 200 000 i olika gerillaförband. De första krigsåren tjänstgjorde 
kvinnorna främst inom industrin, där de redan innan kriget utgjorde 40% av 
                                                 
27Goldstein, s. 39-40. 
28 Ibid, s. 41. 
29 Ibid, s. 41-42, 48. 
30 Ibid, s. 51-52. 
31 Ibid, s. 58. 
32 Ibid, s. 61, 63. 
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arbetskraften. De grävde också skyttegravar och deltog i fortifikatoriska 
byggnationer. Under åren 1942-43 ökade kvinnorna markant i hela Röda 
Armén. De verkade främst inom den frontnära sjukvårdstjänsten och inom 
luftvärnet. Luftvärnet blev så småningom ett truppslag som nästan enbart 
bestod av kvinnor. Även inom infanteriet, pansar och gerillaförband fanns det 
kvinnliga soldater. Men de kanske mest berömda militära sovjetiska kvinnorna 
var ”häxpiporna”. Inom det sovjetiska flygvapnet, sattes det upp tre helt 
kvinnliga bombregementen. Dessa bestod av mycket enkla och billiga flygplan 
som oftast helt saknade egenskydd. Uppdragen utfördes därför i mörker under 
nattetid och en och samma besättning kunde utföra upp till tre företag per natt.  
De kvinnliga piloterna var inte utrustade med fallskärm och blev de beskjutna 
var oddsen dåliga att överleva. Detta ledde också till stora förluster.33 
 
Goldstein beskriver även en motsatt genussyn i Nazityskland jämfört med den i 
Sovjetunionen. Den nazistiska regimen ansåg att kvinnor inte hade i politik och 
krig att göra. Deras uppgift var att stanna kvar i hemmet och föda barn. Först i 
slutet av kriget tilläts kvinnor att tjänstgöra inom signalkåren och då främst 
inom tele- och radiokommunikation. Inom flygvapnet och luftvärnet deltog 
också tyska kvinnor under slutet av kriget, men främst då som assistenter och i 
väderlekstjänst. Således deltog aldrig några tyska kvinnor i stridande 
befattningar under kriget.34  
 
Boken beskriver vidare kvinnornas viktiga roll inom motståndsrörelsen under 
andra världskriget. Även om det oftast inte handlade om stridande roller var det 
ändå riskfyllda uppdrag i form av räddningsaktioner och 
underrättelseinhämtning. Inom gerillaförbanden var kvinnorna också ett vanligt 
inslag under andra världskriget och de kanske mest berömda är de jugoslaviska 
kvinnliga partisanerna. I likhet med Sovjetunionen ledde bristen på män till att 
fler kvinnor plockades in i förbanden, även i stridande befattningar. Men när 
kriget var över uteslöts kvinnorna snabbt från militärtjänst.35  
 
Goldstein redovisar sedan vilka länder som idag har kvinnor i stridande 
befattningar. Av dessa är det endast Danmark, (i Bosnien) och Canada, (i 
Gulfen), som faktiskt varit i strid. Andra länder som tillåter kvinnor i stridande 
befattningar är Norge, Holland, Belgien och Spanien, men dessa har ännu inte 
varit i strid.36 Dock tycks författaren ha glömt bort Sverige som också tillåter 
kvinnor inom alla stridande befattningar. 
 
Goldstein avslutar kapitlet med en redovisning av hur de kvinnor som deltog i 
krigssituationer under andra världskriget fungerade och uppträdde. Kvinnor 
hade inga större hälsoproblem än männen. Män var i större utsträckning 
inblandade i trafikolyckor medan kvinnor oftare råkade ut för fallolyckor (detta 
berodde främst på felaktiga och för stora skor). Vidare uppfattades kvinnorna 
som disciplinerade, medan män visade en tendens till att ha svårare för att 

                                                 
33 Goldstein, s. 64-67. 
34 Ibid, s. 71. 
35 Ibid, s. 78-79. 
36 Ibid, s. 84-85. 
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straffa kvinnor. Kvinnorna uppfattades som individualister som ibland hade 
svårt att inordna sig i den militära hierarkin. Slutligen visade sig kvinnorna 
också vara bättre i kommunikationstjänst och främst då på morsealfabetet.37 
 
Idag är samtliga befattningar inom den svenska Försvarsmakten öppna för 
kvinnor, vilket inte många länder tillämpar. Att en kvinna kan utbilda sig till 
och verka i samtliga befattningar inom Försvarsmakten, måste anses vara ett 
utslag av en liberal feministisk syn. Inte ens USA tillåter kvinnor i stridande 
befattningar. Således finns det intressanta kopplingar till Goldstein och hans 
liberala feministiska syn och Sverige. Han betonar också vikten av att ur 
verkligheten beskriva hur kvinnor har agerat och fungerat i krigssituationer och 
hänger sig inte åt olika feministiska teoretiska tolkningar (där teorin ibland 
fastställer att kvinnor på grund av sitt kön inte passar i militärtjänst).   
 
 
 
2.3 Marina Nuciari, Women in the Military 
 
Den italienska forskaren Marina Nuciari beskriver i ett kapitel ur Handbook of 
the Sociology of the Military, redigerad av Guiseppe Caforio, sociala skäl till 
att integrera kvinnor i olika försvarsmakter.38 Detta är en delvis annorlunda 
vinkling av kvinnofrågan inom det militära försvaret som är intressant. Detta 
främst för att Nuciari använder sig av andra argument än rent genusrelaterade i 
sin diskussion. Kapitlet är uppdelat i ett antal frågeställningar som Nuciari 
sedan försöker besvara utifrån empiriska undersökningar.39 Detta är intressant i 
den bemärkelsen att hennes, precis som Goldsteins, diskussion bygger på 
empiri. 
  
Den första frågan Nuciari ställer sig är: varför försvaret ska vara öppet för 
kvinnor överhuvudtaget? Först och främst poängterar hon att kvinnors 
deltagande i försvaret alltid har varit en självklarhet i tider av krig, och då 
främst vid totala krig, som första och andra världskriget. Då när kvinnors 
deltagande har varit en nödvändighet, menar Nuciari, har ingen genusdebatt 
förekommit utan detta har setts som en självklarhet. Vidare anser Nuciari också 
att i dagens moderna samhälle är det en självklarhet att kvinnor arbetar inom 
alla yrkesområden, inte minst inom de tekniska, utan att man för den skull 
lägger några genusaspekter på detta. Då borde även försvaret vara en naturlig 
arbetsplats för kvinnor. Att just flygvapnet i många länder har den största 
andelen kvinnor, anser Nuciari vara ett utslag av kvinnors alltmer ökade 
tekniska kompetens.40 
 
En annan intressant aspekt som Nuciari tar upp är i vilken grad kvinnor visar 
intresse för det militära livet och detta, menar författaren, beror på hur det 
                                                 
37 Goldstein, s. 89-90. 
38 Nuciari Marina, Women in the Military, uppsats ur, Caforio Guiseppe, Handbook of the 
Sociology of the Military, Kluwer Academic/Plenum Publishers, år ej angivet. Hädanefter 
Nuciari. 
39 Ibid, s. 279. 
40 Ibid, s. 280. 
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nationella hotet upplevs. I länder som upplever ett medelstarkt hot, dvs. landet 
är inte omedelbart hotat av invasion, är oftast kvinnors intresse för deltagande i  
stridssituationer lågt. Ju mer detta hot ökar och då speciellt markhotet, ju 
mindre blir intresset från kvinnors sida att delta. Däremot är det kvinnliga 
intresset högt i länder med lågt hot, där samhället förespråkar jämställdhet 
mellan könen.41 Detta är intressant i den bemärkelsen att Sverige måste vara ett 
exempel på ett land med lågt hot och som för en mycket aktiv genuspolitik 
inom Försvarsmakten, och ändå är andelen kvinnliga officerare låg. 
 
Men det kanske mest intressanta är Nuciaris syn på den, som hon kallar, 
kulturella dimensionen av kvinnor i försvaret. Eftersom genusbegreppet är 
kulturellt och socialt betingat kan begreppet således skilja sig åt inom olika 
kulturer. Detta menar Nuciari kan ha en stark påverkan på kvinnors roll inom 
olika försvarsmakter. Hon anser vidare att ju större tillskrivande 
genusskillnader ges, och därmed mindre betoning på individuella skillnader, ju 
mer begränsad blir kvinnors roll inom försvaret.42 Speciellt det sista påståendet 
förefaller vara synnerligen intressant. 
 
Nuciaris andra frågeställning är på vilka olika sätt kvinnor inträder i försvaret 
och hur länge de stannar i det militära systemet. Det absolut starkaste skälet till 
att kvinnor inträder i försvaret är frivilligheten. Det är också så att de länder 
som har yrkesarméer har en större andel kvinnor än de som har 
värnpliktsarméer. Nuciari menar vidare att det blivit lättare för kvinnor att 
värva sig till de nya professionella yrkesarméerna som idag mera är inriktade 
mot rena skyddsuppgifter och fredsfrämjande verksamhet än strid. Uppgifterna 
spänner över ett bredare spektrum och större krav på flexibilitet krävs. Här 
menar Nuciari att kvinnors kompetens bättre kommer till sin rätt, då olika 
egenskaper, inte bara för strid, efterfrågas. Samtidigt kan olika länders alltmer 
krympande försvar även få motsatta effekter för kvinnor genom de allt färre 
platser det finns att konkurrera om.43  Detta är ytterligare en intressant aspekt 
för Sveriges del som ännu, åtminstone på papperet, har en värnpliktsarmé. Vad 
kan detta innebära för rekrytering av svenska kvinnor till Försvarsmakten?  
Avslutningsvis påpekar Nuciari att kvinnor tenderar till att ha en kortare karriär 
än män inom försvaret. Den främsta orsaken till en avbruten karriär för kvinnor 
är giftermål och barnafödande. De äldre kvinnor som trots allt gjort karriär har 
ofta avstått från familj. Yngre kvinnor som idag vill göra karriär vill samtidigt 
inte avstå från barn och familj. De hittar istället ett bra tillfälle att bilda familj 
för att sedan återgå till yrkeskarriären.44   
 
Nästa frågeställning är om kvinnlig närvaro skapar några problem i militära 
organisationer och vilka attityder kvinnorna själv uppvisar gentemot det 
militära yrket och organisationen. Här menar Nuciari att tänkbara problem 
skulle kunna vara av praktisk art som te x duschar, kvinnors förmåga att hålla 
ut i fysiskt ansträngande övningar och att männen får ett speciellt förhållande 

                                                 
41 Nuciari, s. 282. 
42 Ibid, s. 283. 
43 Ibid, s. 284, 296. 
44 Ibid, s. 288. 
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till varandra s.k. ”buddyship” och att kvinnorna på detta sätt kan känna sig lite 
utanför. Alla dessa påståenden dementeras dock av den amerikanska kaptenen 
M.C. Devilbiss som hävdar att i praktiken och i verkligheten är detta inte några 
problem.45 Nuciari hänvisar vidare till en amerikansk undersökning som 
genomfördes på uppdrag av RAND´s National Defense Research Institute 
under åren 1992-94 och som berörde kvinnliga officerare inom armé-, marin- 
och marinkårsenheter. Målet för undersökningen var att utvärdera hur 
integreringen av kvinnor hade utfallit inom det amerikanska försvaret och om 
genusfrågor hade haft någon betydelse. Resultatet blev att genusfrågor i form 
av kvinnlig samhörighet var av underordnad betydelse, medan ledarskap, 
samhörighet bland arbetskamrater oavsett kön, beredskap för eventuell insats 
och övningsverksamhet var mer förenande faktorer och av överordnad vikt.46   
Avslutningsvis hänvisar Nuciari till ytterligare en amerikansk undersökning 
som avhandlade skillnader i attityder och uppfattningar hos kvinnor i 
amerikanska försvaret kopplat till deras karriärer. Undersökningen visade att 
den grupp av kvinnor som var minst intresserade av genusfrågor, i bemärkelsen 
kvinnlig samhörighet, var de som ansågs mest exklusiva och var i klar 
minoritet bland männen, te x stridspiloter och flygledare. Denna grupp 
identifierade sig först och främst med sitt yrke och sina arbetskamrater medan 
deras kön var av underordnad betydelse. De kvinnor som innehade mer 
traditionellt kvinnliga tjänster och där de också var i majoritet te x 
sjuksköterskor och olika service befattningar, ansåg genusfrågor vara viktigare 
och kände en större kvinnlig gemenskap än föregående grupp.47 
 
 
 
2.4 Martin van Creveld, Men Women and War 
 
Professor van Creveld har verkat vid den historiska fakulteten vid hebreiska 
universitetet i Israel sedan 1971. I sin bok Men Women and War, beskriver han 
en högst annorlunda syn på kvinnors roll inom försvaret än Goldstein och 
Nuciari. Boken handlar i stort om kvinnors roll i krigshistorien och till denna är 
Creveld mycket negativ. Enligt Creveld är könsskillnader biologiskt betingade 
och detta är inget som inte går eller bör ändras på. Han gör en jämförelse med 
chimpanser och fastställer därmed att kvinnor är svagare och vekare än män, 
men de är överlägsna männen när det gäller att föda barn. Denna 
underlägsenhet kompenserar männen då genom att kunna strida.48  Vidare 
menar han att de kvinnor som ändå idag har valt officersyrket och som bär 
uniform inte är riktiga kvinnor, utan vill förmodligen vara män. Av detta drar 
han slutsatsen att dessa kvinnor troligtvis har problem med sin sexualitet.49 Han 
anser också att många av dagens kvinnliga officerare och soldater ofta stör sig 
på den manliga dominansen inom försvaret och att de ställer allt högre krav på 
jämställdhet. De upplever också allt oftare sexuella trakasserier, verkliga eller 
                                                 
45 Nuciari, s. 288-289. 
46 Ibid, s. 292. 
47 Ibid, s. 294. 
48 van Creveld, Martin, Men Women and War, Cassell & Co, MPG Books Limited, Bodmin, 
Cornwall, 2001, s. 229. Hädanefter van Creveld. 
49 Ibid, s. 231. 
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inbillade, och ställer allt högre krav på speciella förläggningar och andra 
faciliteter. Genom detta, menar Creveld, har kvinnorna visat att de inte är 
likvärdiga med männen utan istället behöver särskilt skydd mot dem.50 Här har 
Creveld onekligen en poäng. Hur ska män och kvinnor kunna strida 
tillsammans i krig om kvinnorna anser sig behöva särskilt skydd mot männen i 
fredstid?   
 
 I motsats till Goldstein menar Creveld att kvinnor har spelat en mycket ringa 
roll genom krigshistorien. Amazonkrigarna existerade aldrig i verkligheten 
utan var endast en myt. Röda arméns kvinnor under andra världskriget spelade 
i själva verket ingen större roll för den sovjetiska armén. Inte heller de 
kvinnliga sovjetiska bombregementena (häxpiporna), menar Creveld, hade 
någon egentlig betydelse. Att de fick uppmärksamhet berodde enbart på 
propaganda från den sovjetiska staten.51 Han tillstår dock att en del kvinnor i 
Röda armén faktiskt hade stridande befattningar under kriget, men menar att 
det egentligen inte var naturligt för kvinnor att strida och att de var glada när 
kriget var över och de fick åka hem.52 Vidare menar Creveld att första och 
andra världskriget, som både Goldstein och Nuciari framställer som kvinnornas 
verkliga genombrott i krigshistorien, inte heller hade någon större betydelse för 
kriget som sådant. Han anser att enda skillnaden var att kvinnorna började bära 
uniform, men att de i övrigt endast tjänstgjorde i traditionella befattningar som 
sjukvårds- och underrättelsetjänst och administrativa befattningar. Detta för att 
ge service åt männen som gjorde grovjobbet (dödade).53 Här mottalar han sig 
själv, då han tidigare tillstått att Röda armén hade kvinnor i stridande 
befattningar.  
 
Creveld menar att det var först under kalla kriget som kvinnor ökade markant 
inom olika länders försvarsmakter och i enstaka fall även tilläts verka i 
stridande befattningar. Detta berodde enbart på att ett verkligt krig inte längre 
var en realitet i kärnvapenåldern. Creveld hävdar att detta fenomen sedan har 
fortskridit och att, främst västvärldens, kvinnliga officerare idag finns i de 
arméer som inte skall användas i krigssituationer. I de förband som ska 
användas finns inga kvinnor. Han menar också att ju fler kvinnor som värvar 
sig desto färre män gör det, eftersom yrket då mister sin manliga glans.54 Som 
ett sista exempel på kvinnornas obetydlighet, tar Creveld upp Gulfkriget. I 
motsats till Goldstein hävdar han att kvinnorna mest orsakade problem. De var 
mer sjuka än männen och fick skickas hem i större omfattning, de blev gravida 
och problem uppstod då kvinnorna var ensamstående föräldrar.55 Efter 
Gulfkriget tillsattes en kommission för att utreda om amerikanska kvinnor 
skulle tillåtas tjänst i stridande befattningar. Enligt Creveld var kommissionen i 
stort enig om att kvinnor inte skulle tillåtas tjänst i stridande befattningar och ej 
heller tillåtas flyga stridsflygplan. Men det var valår och när den demokratiska 
administrationen tog över makten ignorerades kommissionens utlåtande och 
                                                 
50 van Creveld., s. 231, 234. 
51 Ibid, s. 228. 
52 Ibid, s. 231. 
 53Ibid, s. 230-231. 
54 Ibid, s. 231-233. 
55 Ibid, s. 202-203. 
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rekommendationer.56 Här visar Creveld onekligen på vissa konsekvenser av 
politiskt fokus på genusfrågor och politisk rädsla för att fatta ”fel” beslut som 
eventuellt skulle kunna uppfattas som icke jämställt. 
 

3 Presentation av undersökningsmaterialet 
 
3.1 Bearbetning av materialet från utlandsmissionerna i Kosovo 
 
Det undersökningsmaterial som ligger till grund för bearbetningen av 
utlandsmissionerna i Kosovo är sammanställningslistor av omdömen och 
vitsord från KS 07 med huvudsaklig tjänstgöringstid mellan oktober 2002 till 
juni 2003, KS 08 med huvudsaklig tjänstgöringstid mellan april till december 
2003, KS 09 med huvudsaklig tjänstgöringstid mellan oktober 2003 till maj 
2004 och KS 10 med huvudsaklig tjänstgöringstid mellan juni till december 
2004.57 
 
Vid bearbetningen av dessa sammanställningslistor har arbetet inriktats mot att 
få ut största möjliga information, för att försöka göra undersökningen så bred 
som möjligt och därmed kunna dra rimliga och trovärdiga slutsatser. Nedan 
följer en beskrivning av hur bearbetningen och arbetsgången skett vid 
undersökningen av utlandsmissionerna. 
 
Först har jag tittat på hur många procent kvinnorna utgjorde totalt i varje 
mission av totala antalet tjänstgörande, samt om kvinnnorna procentuellt ökade 
för varje mission. Vidare har jag delat upp kvinnorna i tre olika kategorier; 
yrkesofficerare/reservofficerare, värnpliktiga kvinnor med genomförd 
värnpliktsutbildning och civila kvinnor. För att identifiera de civila kvinnorna 
har jag tittat på de befattningar som är öppna för kvinnor utan militär 
grundutbildning. Enligt Swedint är dessa befattningar stabspastor, C/stf C 
stabsexpeditionsgrupp, stabsassistent, stabsbiträde, transportledare, militärpolis 
utredare, militärpolis med genomgången polishögskola, fältpostchef, 
fältpostkassör, inköpsledare, kassachef, resebefäl, C kokgrupp/köksmästare, stf 
C kokgrupp/hovmästare, kock, auditör, stabsläkare, läkare/C/stf 
förbandsplatsgrupp, idrotts- och friskvårdsofficer, personalvårdsbefäl, 
pressofficer, receptarie, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska/ambulans, 
veterinär, tolk och data supporttekniker. 58  
 
Dock finns en liten möjlighet att kvinnor födda runt år 1970 och framåt, kan ha 
genomfört värnplikt, men ändå innehaft en civil befattning under sin 
utlandstjänstgöring. Detta för att man från år 1995 möjliggjorde för kvinnor att 
även få genomföra värnplikt som meniga soldater.59 Att år 1970 valts beror på 
                                                 
56 van Creveld, s. 205.  
57 Sammanställningslistor för omdöme om lämplighet för förnyad utlandstjänst för 
Kosovomissionerna KS 07, daterad 2003-05--12-31 och 2003-06-05, KS 08, daterad 2003-11--
10-22 och 2003-12-19, KS 09, daterad 2004-04--01,14,20 och KS 10, daterad 2004-11--
17,22,24. 
58 Enligt bilaga till Rekryteringsbroschyr för utlandstjänstgöring våren 2004. 
59 SFS 1994: 1809 samt 1810. 
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att grundregeln säger att man inte får vara äldre än 25 år det år man påbörjar 
sin värnpliktstjänstgöring. År 1995 skulle således ingen kvinna få vara född 
före 1970. Dock kan dispenser ha givits i vissa enstaka fall. Om så har varit 
fallet, vilket inte framgår av undersökningsmaterialet, har ändå dessa kvinnor 
placerats i kategorin civila, eftersom jag bedömer att deras civila kompetens 
haft större betydelse för den befattning de innehaft. 
 
Därefter har medelbetygen, både för de kvinnor som tilldelats militärt omdöme 
(uppförande, allmän lämplighet och yrkesskicklighet) och vitsord räknats ut 
enligt ovan angivna kategorier och för varje mission. För att kunna jämföra 
kvinnornas medelbetyg med männens har dessa delats upp i samma kategorier 
som kvinnorna. Därefter har jag inom varje kategori valt ut män enligt en 
matchad grupp. De matchningskriterier som satts upp har inneburit att männen 
ska ha haft samma eller en likvärdig befattning inom samma pluton eller 
kompani som kvinnorna. Denna metod innebär att likvärdiga befattningar har 
jämförts för båda könen och att både kvinnor och män har bedömts och givits 
betyg av samme chef. Jag har även tittat på ålder och grad för 
matchningskriterier, men då antalet män i varje mission har varit så stor i 
jämförelse med kvinnorna har dessa kriterier rymts inom likvärdiga 
befattningar. 
 
Dessa kategorivisa medelbetyg för både kvinnor och män har sedan jämförts 
mellan de fyra missionerna, för att på detta sätt kunna spåra eventuella 
skillnader eller avvikelser i betyg mellan män och kvinnor. Jag har även tittat 
på högsta respektive lägsta betyg för kvinnor och män inom varje mission och 
kategori. 
 
Slutligen har jag tittat på antalet underkända kvinnor och män i varje mission. 
Här finns dock risk för en liten felmarginal, då det kan förhålla sig så att både 
män och kvinnor kan ha blivit hemskickade på grund av bristande skicklighet 
under pågående mission. Detta framgår inte av undersökningsmaterialet.   
Dessutom har endast de delar av respektive bataljon undersökts där kvinnor 
ingått. Således finns det en möjlighet att fler män blivit underkända eller 
hemskickade.  
 
Vid bearbetningen av materialet har det vid vissa missioner saknats 
betygsunderlag för några kvinnor. När så har skett är detta angivit i texten och 
medelbetyg har räknats fram för de antal kvinnor som varit tillgängliga. Dessa 
bortfall bedöms ha haft ringa eller ingen betydelse för resultatet i 
undersökningen.       
 
 
 
3.2 Bearbetning av material för antagna till yrkesofficersprogrammet 
 
Undersökningsmaterialet har bestått av samanställningslistor över samtliga 
förbands antagna kadetter till yrkesofficersprogrammet mellan åren 2001-2003. 
Från 2003 gäller förtur till yrkesofficersprogrammet för de kvinnor som har 
godkända militära betyg från värnplikttjänstgöringen, vilket i detta 
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sammanhang är 10 7 7 för att bli antagen till yrkesofficersprogrammet. Genom 
att titta några år bakåt på de kadetter som blev antagna innan denna förtur gavs 
till kvinnor, vill jag undersöka om fler kvinnor blivit antagna från 2003 och om 
deras medelbetyg har ändrats jämfört med tidigare år. Antalet antagna kadetter 
kan variera år från år. Detta beror på att enskilda förband och försvarsgrenar 
kan ha olika stort behov av nya officerare från ett år till ett annat. Det är inte 
heller intressant i min undersökning hur många som totalt blivit antagna till 
yrkesofficersprogrammet, utan hur många procent de kvinnliga kadetterna 
utgör år från år. Denna procentsiffra kommer också att redovisas för varje år 
som undersöks. 
 
Även vid denna undersökning har materialet bearbetats på ett sådant sätt att 
största möjliga information har varit möjlig att få fram. Detta för att kunna dra 
trovärdiga och rimliga slutsatser då undersökningen är slutförd. Först har 
medelbetygen räknats ut, årsvis mellan 2001-2003, för både antagna kvinnor 
och män inom samtliga försvarsgrenar, vilket innebär att alla antagna kadetter 
inom Försvarsmakten har bearbetats. Detta för att eventuellt kunna påvisa 
betygsskillnader mellan män och kvinnor under de aktuella åren. Därefter har 
samma sak gjorts inom samtliga försvarsgrenar. Medelbetygen för kvinnor och 
män har räknats ut årsvis. Jämförelser har då kunnat göras dels inom 
försvarsgrenarna och dels mellan dem, för att på detta sätt kunna påvisa några 
betygsskillnader inom och/eller mellan dem. 
 
Slutligen har jag även räknat ut hur stor procent de kvinnliga kadetterna 
utgjorde varje år, dels inom hela Försvarsmakten och dels inom 
försvarsgrenarna. Detta för att kunna påvisa eventuella tendenser inom 
försvarsgrenarna och dels se om den kvinnliga förturen har lett till en ökad 
kvantitet av kvinnliga kadetter. 
 
Bearbetningsunderlaget för denna undersökning har varit omfattande. 
Studieadministrativa Avdelningen i Östersund hade endast kompletta listor 
med antagna kadetters namn, personnummer och militära betyg från 
grundutbildningen för utbildningsåret 2003. För åren 2001 och 2002 fanns 
endast namn och personnummer tillgängliga. Detta ledde till att Pliktverkets 
databas fick nyttjas för att få fram de militära betygen för ovan angivna år. För 
en del kadetter fanns inga betyg angivna och således finns dessa inte med i 
statistiken. För varje år redovisas hur många kvinnor och män som saknas i 
bearbetningsunderlaget. Dessa bortfall bedöms dock inte ha påverkat resultatet 
av undersökningen, då underlaget som tidigare nämnts varit mycket stort och 
omfattande. 
 
 
 
3.3 Beskrivning och förklaring av militärt omdöme och vitsord 
 
Vitsord ges i allmänhet från 35 års ålder eller från majors grad.60 Vid 
utlandstjänstgöring ges vitsord till officerare även om de är yngre än 35 år eller 

                                                 
60 Riktlinjer för hur vitsord sätts och definition av bedömningskriterierna anges i TFG 970006. 
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har lägre grad än majors. Vitsordet består av två delar en 
tjänstgöringsvärdering som beskriver mer stabila värden över tiden (te x 
arbetskapacitet, samarbets- och ledarskapsförmåga) och ett 
befordringsomdöme som är en prognos för tjänst i högre nivå. 
Tjänstgöringsvärderingen ges i form av bokstäver från A-E, där A är högsta 
betyg och E lägsta och därmed ett underkänt betyg. D står för en godtagbar 
prestation. Tjänstgöringsvärderingen sammanfattas i en bokstav som sedan 
tillsammans med siffran i befordringsomdömet blir det slutliga betyget. 
Befordringsomdömet ges i en sifferskala från 0-9. 0 anger att individen är 
otillräckligt prövad. 1-3 anger att individen inte har prognos mot nästa grad, 4 
att prognosen är osäker och från 5-9 att individen har prognos i stigande skala. 
Militärt betyg från värnpliktstjänstgöring, benämns militärt omdöme vid 
utlandstjänstgöring, består av tre bedömningskriterier; uppförande, allmän 
lämplighet och yrkesskicklighet i befattning. Betygen ges i en skala från 0-10. 
Betyg 5 är godkänt och betyg 7 väl godkänt. Betyg 10 ges i princip alltid i 
uppförande. Lägsta betygskravet vid ansökan och antagning till utlandsstyrkan 
är 10 7 7. 
 
Det militära omdömets medelvärde har räknats ut på enklaste sätt genom att 
beräkna medelvärdet för allmän lämplighet och yrkesskicklighet var för sig. 
Eftersom i stort sett samtliga individer i undersökningsunderlaget erhållit 
betyget tio i uppförande, torde det vara tämligen meningslöst att räkna ut något 
medelvärde för detta.  
 
Vitsordets medelvärde har räknats ut i två steg. Tjänstgöringsvärderingen som 
anges i bokstäver har omsatts till siffror där A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1. När 
medelvärdet räknats fram har detta översatts till en bokstav igen. Vanliga 
matematiska avrundningsregler har tillämpats. Exempelvis 3,3 avrundas och 
blir ett C och 3,8 avrundas till ett B. Befordringsomdömets medelvärde har 
räknats ut på enklaste sätt.  
 
 
 

4 Undersökning av utlandsmissionerna KS 07-KS 
10 
 
4.1 Utlandsmissionen i Kosovo KS 07 
 
Den sjunde Kosovomissionen ägde i huvudsak rum mellan oktober 2002 till 
juni 2003. Totalt bestod bataljonen av 720 man och av dessa var 50 kvinnor, 
vilket utgjorde 6,7 % av bataljonens personal. Kvinnorna fördelade sig enligt 
nedanstående tabell. 
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Tabell 1: Totala antalet kvinnor vid KS 07.61    
 

 
De kvinnor som tilldelades militärt betyg var sammanlagt 44. Först har 
medelbetyget i allmän lämplighet och yrkesskicklighet räknats ut för samtliga 
kvinnor inom bataljonen. Ett medelbetyg har även räknats ut för motsvarande 
män, enligt tidigare beskrivna matchningskriterier. Därefter har medelbetyg 
räknats ut för kvinnorna inom respektive kategori. Männen har delats upp i 
samma kategorier och genom matchningskriterierna har även medelbetyget 
räknats fram för dem. De kvinnor som tilldelades vitsord var sammanlagt sex 
(två saknas i underlaget). Medelvärdet för tjänstgöringsvärderingen (A=5, B=4, 
C=3, D=2 och E=1) och befordringsomdömet räknades ut enligt tidigare 
beskrivning. Medelvärdet för matchade män räknades ut på samma sätt. 
 
Resultatet framgår av nedanstående tabell. 
 
Tabell 2: Medelvärde för militärt omdöme och vitsord, enligt 
sammanställningslista för KS 07.62 
Kategori Antal Medelvärde 

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Medelvärde 
vitsord 

Kvinnor  
mil. omdöme 

43*+en yoff 
militärt betyg 

 
7,63 

 
8,07 

_ 

Matchade män 
mil. omdöme 

 
51 

 
7,84 

 
8,35 

_ 

Yoff/resoff 
kvinnor 

6- en yoff 
militärt betyg 

_ _  
B 5,67 

Yoff/resoff 
män 

 
5 

_ _  
B 5,67 

Vpl kvinnor 11 7,50 7,60 - 
Vpl män 21 8,29 8,71 - 
Civila kvinnor 33* 7,68 8,23 - 
Civila (motsv) 
män 

 
15 

 
8,27 

 
9,13 

_ 

 
* Två kvinnor ansågs icke lämpade. Den ena tilldelades betyg medan den andra 
inte gjorde det. Detta kan ha inneburit att hon blev hemskickad under pågående 
mission. Eftersom betyg saknas har hon räknats bort från det statistiska 
materialet. 
 

                                                 
61 Sammanställning av statistik av kvinnor i utlandstjänst: BA och KS, erhållet av Anders 
Sjödin, handläggare vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 
62 Sammanställningslista av militära betyg och vitsord för KS 07 med huvudsaklig 
tjänstgöringstid mellan oktober 2002-juni 2003. Materialet erhållet av Anders Sjödin, 
handläggare vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 

Kategori Antal 
Yrksofficerare/reservofficerare 6 
Värnpliktiga 11 
Civila 33 
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Det högsta militära vitsordet som tilldelades en kvinna var 10 9 10 och det 
lägsta 10 5 6 (denna kvinna ansågs också som olämplig). Högsta militära 
vitsordet som tilldelades en man var 10 8 10 och lägsta 10 5 8 (denne man 
ansågs också olämplig). Det högsta vitsordet som tilldelades både en man och 
en kvinna var B 6. Det lägsta vitsordet för en kvinna var C 6 och lägsta 
vitsordet för en man var B 5. Av underlaget framgår att två kvinnor och en man 
ansågs som icke lämpliga. 
 
 
 
4.2 Slutsatser 
 
Att dra alltför långtgående slutsatser efter att endast ha undersökt en bataljon 
kan vara lite vanskligt. Dock går det ur undersökningsresultatet att dra några 
möjliga sådana. Betygen ligger generellt tämligen högt både för kvinnor och 
män inom alla de delar av bataljonen som undersökts. Detta kan i och för sig 
förklaras av att det ställs höga krav för att överhuvudtaget bli antagen till 
utlandstjänst (10 7 7). Å andra sidan kan också frågan ställas om betyg från 
utlandstjänstgöring kanske traditionsenligt sätts högt? Detta kommer i så fall 
att visa sig i de följande undersökningarna. Men en annan trolig slutsats kan 
vara att de höga betygen visar på en noggrann uttagning av personalen där rätt 
man hamnat på rätt plats, och dessa har sedan också har klarat av sina 
befattningar på ett utmärkt sätt. Detta även i en miljö som i många fall bättre 
speglar den verklighet som militär personal är tänkt att verka i, än den som sker 
hemma vid fredsförbanden.  
 
För de män och kvinnor som tilldelats militärt omdöme ligger kvinnorna lägre 
betygsmässigt i alla kategorierna, både när det gäller allmän lämplighet och 
yrkesskicklighet. En enkel slutsats skulle kunna vara att kvinnorna helt enkelt 
generellt sett var sämre än männen. Mot detta skulle radikala feminister kunna 
anföra att kvinnor blir särbehandlade och bedöms lägre än män trots samma 
befattningar. Här skulle då också vara möjligt att hänvisa till Wiséns rapport, 
att kvinnor faktiskt blir missgynnade av Försvarsmaktens betygssystem. Dock 
skulle detta resonemang ändå inte hålla. Vid granskning av materialet går att 
finna att enskilda kvinnor har tilldelats mycket höga betyg och det är också en 
kvinna som fått det högsta betyget inom de delar av KS 07 som är granskad (10 
9 10). En annan slutsats skulle kunna vara att kvinnor som sökte till KS 07, 
redan vid uttagningarna betygsmässigt låg något lägre än de manliga sökanden, 
men ändå blev antagna, och detta visade sig sedan i sämre betyg efter fullgjord 
utlandstjänstgöring. Här skulle genuspolitiken kunna anföras, att kvinnor blev 
antagna trots sämre betyg just för att det var viktigt att ha med så många 
kvinnor som möjligt. Mot detta skulle kunna anföras att kvinnorna ändå höll så 
god kvalitet, genom de betyg de tilldelades efter fullgjord mission, att de ändå 
var väl kvalificerade att skickas iväg på utlandstjänstgöring. Dessutom 
hamnade de kvinnor och män som tilldelades vitsord på samma medelvärde, 
vilket skulle innebära att kvinnor, åtminstone när det gäller yrkes- och 
reservofficerare, inte blev antagna med lägre krav utan höll samma kvalitet 
som männen.   
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De lägsta betygen, alla kategorier, hade värnpliktiga kvinnor. Trots att deras 
medelbetyg, efter fullgjord utlandstjänstgöring, ligger högre än 
antagningskraven, är det en markant skillnad mot männens medelbetyg efter 
fullgjord utlandstjänstgöring. Här finns några olika tänkbara förklaringar. 
Förhoppningsvis togs de bästa kvinnorna och männen ut till missionen. Med de 
betygsskillnader som rådde efter det att missionen var fullgjord är det rimligt 
att anta att kvinnorna redan då de sökte till KS 07 hade lägre betyg än männen. 
Detta skulle då rent teoretiskt kunna innebära att bättre män fick stå tillbaks för 
att dessa kvinnor skulle komma med och i så fall skulle slutsatsen kunna dras 
att genusdebatten hade en betydelse vid uttagningarna. Eller förhöll det sig så 
att de bästa, både kvinnor och män blev uttagna och inga män behövde stå 
tillbaka. Betygsskillnaderna skulle i så fall kunna förklaras med att männen helt 
enkelt klarade av sina befattningar i en annorlunda miljö bättre än kvinnorna. 
 
Civila kvinnor och män låg högre betygsmässigt än de värnpliktiga, både när 
det gäller allmän lämplighet och yrkesskicklighet. När det gäller 
yrkesskickligheten skulle detta kunna förklaras med att dessa främst blivit 
uttagna på sina civila meriter som de sedan tjänstgjorde i under missionen. 
Även här ligger männen klart över kvinnorna betygsmässigt med ett 
medelvärde på 9,13, vilket är ett anmärkningsvärt högt medelbetyg. Kanske var 
det bara en tillfällighet, men det får de vidare undersökningarna utvisa. Även 
när det gäller allmän lämplighet låg de civila kvinnorna lägre än männen. 
Denna skillnad skulle kunna förklaras med att de allra flesta män som innehade 
civila befattningar har gjort värnplikt och därmed har erfarenhet från det 
militära livet, medan de civila kvinnorna inte har denna erfarenhet.  
 
 
  
4.3 Utlandsmissionen i Kosovo KS 08 
 
Den åttonde Kosovomissionen ägde i huvudsak rum mellan maj-december 
2003. Totalt bestod bataljonen av 735 man. Av dessa var 68 kvinnor, vilket 
utgjorde 9,3% av bataljonens personal. Kvinnorna fördelade sig enligt 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 3: Totala antalet kvinnor vid KS 08.63  

 

 
De kvinnor som tilldelades militärt omdöme var sammanlagt 63 (åtta saknas i 
underlaget). Antalet matchade män uppgick till 75. Medelbetyg har räknats ut 
för dessa kvinnor och matchade män. Därefter har medelbetyg räknats ut för 
kvinnorna inom respektive kategori. Männen har delats upp i samma kategorier 

                                                 
63 Sammanställning av statistik av kvinnor i utlandstjänst: BA och KS, erhållet från Anders 
Sjödin, handläggare vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 
 

Kategori Antal 
Yrksofficerare/reservofficerare 8 
Värnpliktiga 19 
Civila 41 
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och genom matchningskriterierna har även medelbetyget räknats fram för dem. 
De kvinnor som tilldelades vitsord var sammanlagt fem. Tre kvinnliga 
reservofficerare tilldelades militärt omdöme. Resultatet framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 4: Medelvärde för militärt omdöme och vitsord, enligt 
sammanställningslista för KS 08.64 
Kategori Antal Medelvärde 

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Medelvärde 
vitsord 

Kvinnor  
mil. omdöme 

 
63* (-8) 

 
7,57 

 
8,25 

_ 

Matchade män 
mil. omdöme 

 
75 

 
7,67 

 
7,92 

_ 

Yoff/resoff 
kvinnor 

8 - tre militärt 
betyg 

_ _  
C 4,40 

Yoff/resoff 
män 

 
8 

_ _  
C 4,20 

Vpl kvinnor 19* (-3) 7,25 7,56 - 
Vpl män 37 7,59 7,81 - 
Civila kvinnor 41* (-5) 7,69 8,53 - 
Civila (motsv) 
män 

 
21 

 
7,71 

 
8,00 

_ 

 
*I kategorin värnpliktiga kvinnor saknas betyg för tre stycken och i kategorin 
civila kvinnor saknas betyg för fem stycken. Dessa kvinnor är således inte 
heller medräknade i kategorin för alla kvinnor.  
 
Det högsta militära vitsordet som tilldelades en kvinna var 10 9 9 och det lägsta 
10 6 6, vilket tilldelades tre kvinnor. Alla dessa tre ansågs också som 
olämpliga. Högsta militära vitsordet som tilldelades en man var 10 9 10 och 
lägsta 10 5 6 (denne man ansågs också som olämplig). Det högsta vitsordet 
som tilldelades en kvinna var B 5 och det lägsta D3. Detta är ett underkänt 
betyg, men ändå bedömdes kvinnan som lämplig. Det högsta vitsordet för en 
man var B6 och det lägsta C3, vilket tilldelades två män. Det framgår inte av 
underlaget om dessa män ansågs som lämpliga eller inte. Av underlaget 
framgår att totalt fyra kvinnor och sju män inte ansågs som lämpliga. 
 
 
 
4.4 Slutsatser 
 
Även för den åttonde Kosovomissionen låg medelbetygen högt för både 
kvinnor och män, vilket precis som för KS 07 tyder på högt ställda krav på den 

                                                 
64 Sammanställningslista av militära betyg och vitsord för KS 08 med huvudsaklig 
tjänstgöringstid mellan maj-december 2003. Materialet erhållet av Anders Sjödin, handläggare 
vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 
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personal som blev uttagen. Slutsatsen kan också dras att de höga medelbetygen 
visar att både kvinnor och män lyckades väl i sina befattningar under 
utlandsmissionen. Att iaktta är att kvinnorna totalt sett i yrkesskicklighet fick 
högre medelbetyg än männen. I allmän lämplighet skiljde det endast en tiondel 
mellan kvinnor och män, vilket får ses som i stort sett lika betyg. Här kan 
slutsatsen dras att totalt sett var kvaliteten på kvinnor och män lika hög och 
således finns ingen anledning att tro att kvinnor blivit antagna på annorlunda 
grunder än männen. 
Precis som i KS 07 ligger de värnpliktiga kvinnorna lägre än sina manliga 
motsvarigheter. Dock är skillnaderna markant mindre mellan kvinnorna och 
männen i KS 08 än vad de var i KS 07. Att föra resonemanget om på vilka 
premisser kvinnorna blivit uttagna, gentemot männen, som fördes i slutsatserna 
för KS 07 känns nu överflödigt. Skillnaderna är så pass marginella så det finns 
ingen anledning att tro att kvinnorna blivit uttagna på andra grunder än 
männen. De värnpliktiga kvinnorna och männen ligger fortfarande lägre än vad 
de civila männen och kvinnorna gör betygsmässigt. De vidare 
undersökningarna får utvisa om detta är en genomgående trend. En rimlig 
slutsats skulle dock kunna vara att kvaliteten vid uttagningarna till missionen 
på de värnpliktiga, både kvinnor och män, för KS 08 var något lägre än för 
kategorin civila, vilket sedan också visade sig i lägre betyg efter genomförd 
utlandsmission. Eller var det kanske så att de värnpliktiga generellt klarade av 
sina befattningar något sämre än de civila? Av dem som inte ansågs lämpliga, 
både kvinnor och män, återfanns också flest i värnpliktskategorin (fem män 
och tre kvinnor), vilket förstärker slutsatsen att kvaliteten på de värnpliktiga 
kanske var något lägre. 
 
Värt att notera är också de civila kvinnornas höga betyg i främst 
yrkesskicklighet. Även vid KS 07 låg medelbetygen högt, men efter 
undersökningen av KS 08 finns en tendens till ännu högre kvalitet på de civila 
kvinnorna vid uttagning till utlandsstyrkan. Således finns inte heller här någon 
anledning att tro att civila kvinnor blivit uttagna på andra grunder än personliga 
meriter, vilket deras höga betyg efter fullgjord utlandstjänst också på ett tydligt 
sätt visar.  
 
Bland de kvinnliga yrkes- och reservofficerarna låg dessa högre än sina 
manliga motsvarigheter, vilket visar att även för KS 08 höll kvinnorna god 
kvalitet gentemot männen. Dock låg medelbetygen vid denna mission betydligt 
lägre för både kvinnor och män, vilket talar för åtminstone en tillfällig 
kvalitetssänkning för både kvinnorna och männen. 
 
 
 
4.5 Utlandsmissionen i Kosovo KS 09 
 
Den nionde Kosovomissionen ägde i huvudsak rum mellan oktober 2003-maj 
2004. Totalt bestod bataljonen av 520 man. Av dessa var 41 kvinnor, vilket 
utgjorde 7,9 % av bataljonens personal. Antalet matchade män uppgick till 47. 
Medelbetyg har räknats ut för kvinnorna inom respektive kategori. Männen har 
delats upp i samma kategorier och genom matchningskriterierna har även 
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medelbetyget räknats fram för dem. De kvinnor som tilldelades vitsord var 
sammanlagt fyra. Medelvärdet för matchade män som tilldelats vitsord har 
räknats ut på samma sätt. Kvinnorna fördelade sig enligt nedanstående tabell. 
 
Tabell 5: Totala antalet kvinnor vid KS 09.65 

 

 
De kvinnor som tilldelades militärt omdöme var sammanlagt 37 (en av dem var 
reservofficer). Fyra kvinnor tilldelades vitsord. 
 
Resultatet framgår av nedanstående tabell. 
 
Tabell 6: Medelvärde för militärt omdöme och vitsord, enligt 
sammanställningslista för KS 09.66 
Kategori Antal Medelvärde 

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Medelvärde 
vitsord 

Kvinnor  
mil. omdöme 

 
37 

 
7,70 

 
8,00 

_ 

Matchade män 
mil. omdöme  

 
47 

 
8,06 

 
8,09 

_ 

Yoff/resoff 
kvinnor 

5* (en militärt 
betyg) 

_ _  
C-B 5,75 

Yoff/resoff 
män 

 
8 

_ _  
C 5,12 

Vpl kvinnor 9 7,78 7,78 - 
Vpl män 18 8,06 8,33  
Civila kvinnor 27 7,70 8,11 - 
Civila (motsv) 
män 

 
14 

 
8,07 

 
7,93 

_ 

 
* En kvinna i kategorin yoff/resoff tilldelades militärt omdöme och är således 
medräknad i kategorin för kvinnor som tilldelats militärt omdöme. När 
medelvärdet på kvinnornas vitsord räknades ut hamnade värdet för 
bokstavsbetyget på 3,5, vilket innebar att C-B angavs som medelvärde. 
 
Det högsta militära omdömet som tilldelades en kvinna var 10 8 9, vilket fyra 
kvinnor fick, respektive 19 9 8, vilket tilldelades två kvinnor. Det lägsta 
betyget som tilldelades en kvinna var 10 7 7. Högsta militära omdömet som 
tilldelades en man var 10 9 9 och lägsta 9 7 7 (denne man ansågs också som 

                                                 
65Sammanställning av statistik av kvinnor i utlandstjänst: BA och KS, erhållet av Anders 
Sjödin, handläggare vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 
66 Sammanställningslista av militära betyg och vitsord för KS 09 med huvudsaklig 
tjänstgöringstid mellan oktober 2003-maj 2004. Materialet erhållet av Anders Sjödin, 
handläggare vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 

Kategori Antal 
Yrksofficerare/reservofficerare 5 
Värnpliktiga 9 
Civila 27 
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olämplig). Det högsta vitsordet som tilldelades en kvinna var B 6, vilket 
tilldelades två kvinnor och det lägsta C 5. Det högsta vitsordet för en man var 
B6 och det lägsta C3. Mannen som tilldelades C 3 ansågs som lämplig. Ingen 
kvinna ansågs som olämplig, medan en man ansågs som olämplig främst på 
grund av uppförande. 
 
 
 
4.6   Slutsatser 
 
Även för den nionde Kosovobataljonen låg medelbetygen högt för både 
kvinnor och män. Dock var det fortfarande så att de kvinnor som tilldelades 
militärt omdöme, generellt sett låg lägre än männen medelbetygsmässigt. 
Kvaliteten på både kvinnor och män var också hög i den bemärkelsen att inga 
kvinnor och endast en man underkändes i de delar av bataljonen som 
undersöktes. Inga betyg under 10 7 7 gick heller att finna för varken kvinnor 
eller män. 
 
Återigen är det i kategorin värnpliktiga kvinnor som den största 
betygsskillnaden mellan kvinnor och män går att finna. Efter tre undersökta 
bataljoner börjar nu en tydlig trend visa att värnpliktiga kvinnor får lägre betyg 
än sina manliga kollegor. Slutsatsen av detta har berörts i de tidigare 
undersökta bataljonerna. Antingen är det så att kvinnorna helt enkelt presterar 
sämre än männen under utlandsmissionerna, eller är det så att kvinnorna redan 
när de rekryterats betygsmässigt har legat något under männens nivå. Men om 
ingen bättre man har fått stå tillbaka för en kvinna finns ingen anledning att dra 
slutsatsen att kvinnor har fått företräde till utlandsmissionen på grund av kön. 
Trots detta visar de värnpliktiga kvinnornas betyg efter genomförd 
tjänstgöring, att de klarat av sina befattningar på ett bra sätt.  
 
När det gäller kategorin civila kvinnor fick dessa återigen ett högre medelbetyg 
än männen i yrkesskicklighet. Detta börjar nu också framträda som en trend. 
Detta förstärker också det tidigare resonemanget att de civila kvinnorna ofta får 
en befattning som de även arbetar med privat. Men det tyder också på en 
noggrann och lyckad uttagning där de bästa rekryterats. Slutsatsen kan således 
dras att någon genuspolitik på intet sätt har fått något genomslag vid 
rekryteringen till KS 09 när det gäller kategorin civila kvinnor. De bästa har 
rekryterats och de har också visat sig kompetenta i sina befattningar under 
utlandsmissionen. 
 
Slutligen när det gäller kategorin yrkes- och reservofficerare fick kvinnorna 
återigen ett högre medelvärde på sina vitsord än männen. Detta börjar också bli 
en tydlig trend, då kvinnorna för de tre undersökta bataljonerna har haft högre 
eller samma medelvitsord som männen. Någon annan slutsats än att de 
kvinnliga yrkes- och reservofficerarna håller en god kvalitet kan således inte 
dras. Dock är de anmärkningsvärt få, vilket kanske finns anledning att 
reflektera över. Någon genuspolitik, i form av kvantitet av kvinnor, har således 
inte fått något genomslag. Kvaliteten har fått avgöra.  
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4.7   Utlandsmissionen i Kosovo KS 10 
 
Den tionde Kosovomissionen ägde i huvudsak rum mellan juni och december 
2004. Totalt bestod bataljonen av 320 man, d v s endast en halv bataljon. Av 
dessa var 31 kvinnor, vilket utgjorde 9,7 % av bataljonens personal. Kvinnorna 
fördelade sig enligt nedanstående tabell. 
 
Tabell 7: Totala antalet kvinnor vid KS 10.67   

 

 
De kvinnor som tilldelades militärt omdöme var sammanlagt 26 (två saknas i 
underlaget). Antalet matchade män uppgick till 28. Medelbetyget för dessa 
kvinnor och män har räknats ut enligt tidigare beskrivning. Därefter har 
medelbetyg räknats ut för kvinnorna i respektive kategori. Männen har delats 
upp i samma kategorier och genom matchningskriterierna har även 
medelbetyget räknats fram för dem. De kvinnor som tilldelades vitsord var 
sammanlagt fem (två saknas i underlaget). Medelvärdet för matchade män 
räknades ut på samma sätt. 
 
Resultatet framgår av nedanstående tabell: 
 
Tabell 8: Medelvärde för militärt omdöme och vitsord, enligt 
sammanställningslista för KS10.68 
Kategori Antal Medelvärde 

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Medelvärde 
vitsord 

Kvinnor  
mil. omdöme 

24  
(två saknas) 

 
7,35 

 
8,05 

_ 

Matchade män 
mil. omdöme  

 
28 

 
7,86 

 
8,21 

_ 

Yoff/resoff 
kvinnor 

5 
(två saknas) 

_ _  
C 5,67 

Yoff/resoff 
män 

6 _ _  
C 4,83 

Vpl kvinnor 11 7,62 8,00 _ 
Vpl män 11 7,91 8,27 _ 
Civila kvinnor 15  

(två saknas) 
 
7,17 

 
8,08 

_ 

Civila (motsv) 
män 

 
12 

 
7,67 

 
8,08 

_ 

                                                 
67 Sammanställning av statistik av kvinnor i utlandstjänst: BA och KS, erhållet från Anders 
Sjödin, handläggare vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 
68 Sammanställningslista av militära betyg och vitsord för KS 10 med huvudsaklig 
tjänstgöringstid mellan juni-december 2004. Materialet erhållet av Anders Sjödin, handläggare 
vid utlandsstyrkans personalenhet i Uppsala, 2005-02-11. 

Kategori Antal 
Yrksofficerare/reservofficerare 5 
Värnpliktiga 11 
Civila 15 
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Det högsta militära omdömet som tilldelades en kvinna var 10 8 9 och det 
lägsta 10 7 7. Högsta militära omdömet som tilldelades en man var 10 9 9 och 
lägsta 10 7 7. Det högsta vitsordet som tilldelades en kvinna var B8, ett 
anmärkningsvärt högt betyg, och lägsta vitsord var C4. Högsta vitsordet som 
tilldelades en man var C 7, även det ett mycket högt betyg och lägsta D3 
(underkänt). Av underlaget framgår vidare att en man underkändes under 
pågående mission, men ingen kvinna. 
 
 
 
4.8   Slutsatser 
 
Även för KS 10 ligger betygen generellt högt både för kvinnor och män inom 
alla de delar av bataljonen som undersökts. Efter att ha bearbetat fyra 
bataljoner känns det tämligen säkert att dra slutsatsen att kvaliteten på 
personalen som rekryteras till utlandsstyrkan, både kvinnor och män, är mycket 
hög. Detta beror säkert på noggranna uttagningar som sedan har visat sig vara 
korrekta då personalen även har hållit hög kvalitet under pågående tjänstgöring 
utomlands. Antagligen är det så att det endast är de bästa och de som har en 
chans att bli antagna till en utlandsmission som också ansöker. 
 
Intressant i sammanhanget är att kvinnorna i alla tre kategorierna återigen 
ligger lägre betygsmässigt i allmän lämplighet än männen. Här kan samma 
argument hänföras som tidigare, att civila kvinnor inte genomfört någon 
värnplikt och därmed har mindre erfarenhet av det militära livet rent allmänt, 
medan män som innehaft civila befattningar ändå oftast har genomfört 
värnpliktstjänstgöring. Betygsskillnaden är också störst i kategorin mellan 
civila män och kvinnor (7,17 och 7,67). Minst är skillnaden i allmän lämplighet 
mellan värnpliktiga kvinnor och män (7,62 och 7,91) och detta är också logiskt 
då båda kategorierna har genomfört värnplikt. Å andra sidan kan man fråga sig 
varför kvinnorna ligger lägre överhuvudtaget. Även när det gäller 
yrkesskicklighet ligger de värnpliktiga kvinnorna något lägre än männen och 
detta får nu betraktas som en trend genom hela undersökningen. Möjliga 
slutsatser av detta är redan dragna i de tidigare undersökningarna. Civila 
kvinnor och män har hamnat på exakt samma medelvärde när det gäller 
yrkesskicklighet. Detta förstärker ytterligare slutsatsen att uttagningarna varit 
noggranna där individernas civila kompetens har vägts tyngst. Dessutom har 
både kvinnorna och männen visat att de håller måttet genom de höga betyg de 
tilldelats.  
 
För de kvinnor, yrkes- och reservofficerare, som tilldelats vitsord ligger 
medelbetyget högre för kvinnorna än männen. Endast fem kvinnor inom hela 
bataljonen föll inom denna kategori. Dessutom saknades vitsord för två av 
dem, varför det är svårt att dra för långt gående slutsatser, men även om 
underlaget var tunt visar kvinnorna en något högre kvalitet än männen. Det 
högsta vitsordet inom denna kategori tillföll också en kvinna (B8), vilket är ett 
osedvanligt högt betyg. 
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Även om kvinnorna vid KS 10, som tilldelades militärt omdöme, ligger något 
lägre betygsmässigt än männen anser jag att slutsatsen inte kan dras att sämre 
kvinnor blivit antagna till utlandstjänstgöring för att det var viktigt att ha med 
många kvinnor och på detta vis tillfredställa statsmakternas genuspolitik. Detta 
grundas på att kvinnorna, trots deras något lägre medelbetyg, har fått höga 
betyg. Att skillnaderna var störst i allmän lämplighet har getts en trolig 
förklaring ovan. Av detta resonemang kan slutsatsen dras ytterligare ett steg 
längre. Trots statsmakternas påtryckningar på Försvarsmakten att det är viktigt 
att ha med många kvinnor i utlandstjänstgöring, gör inte Försvarsmakten något 
avkall på kvaliteten utan skickar enbart iväg kompetenta och dugliga kvinnor 
till utlandstjänstgöring. 
 
 
 
4.9   Jämförelser mellan de fyra missionerna 
 
För att på ett överskådligt sätt visa om några generella tendenser i kvinnornas 
medelbetyg går att spåra från mission till mission, visar nedanstående tabell om 
kvinnornas medelbetyg varit högre eller lägre än männens. Ur tabellen kan 
även utläsas om det finns några generella tendenser för någon speciell kategori 
av kvinnor. Siffrorna visar hur många tiondelar det har skilt mellan kvinnor 
och mäns medelbetyg i de olika kategorierna. 
 
 
Tabell 9: Jämförelse mellan kvinnor och mäns medelbetyg. 
Kategori kvinnor KS 07 KS 08 KS 09 KS 10 
Alla allmän lämplighet Lägre 0,21 Lägre 0,10 Lägre 0,36 Lägre 0, 51 
Alla yrkesskicklighet  Lägre 0,28 Högre 0,33 Lägre 0,09 Lägre 0,16 
Vpl allmän lämplighet Lägre 0,59 Lägre 0,34 Lägre 0,28 Lägre 0,29 
Vpl yrkesskicklighet Lägre 1,11 Lägre 0,25 Lägre 0,55 Lägre 0,27 
Civila allmän lämplighet Lägre 0,59 Lägre 0,02 Lägre 0,37 Lägre 0,50 
Civila yrkesskicklighet Lägre 0,90 Högre 0,53 Högre 0,18 Samma 
Kvinnor vitsord Samma Högre 0,20 Högre 0,63 Högre 0,84 
 
 
 
4.10   Slutsatser 
 
Vid en första anblick på tabellen är det lätt att dra slutsatsen att kvinnorna, i 
stort sett i alla kategorier, har varit sämre än männen. Då skulle det även vara 
lätt och frestande att dra den enkla slutsatsen att sämre kvinnor verkligen har 
blivit antagna till utlandsstyrkan och därmed har kvantiteten av kvinnor varit 
viktigare än kvaliteten. Detta skulle vidare kunna leda till slutsatsen att 
genuspolitiken verkligen har beaktats och fått genomslag vid uttagningarna till 
utlandsstyrkan. Jag anser emellertid att slutsatserna inte kan dras på ett så 
enkelt sätt. Materialet är också lite djupare penetrerat för att på detta sätt kunna 
se igenom statistiken. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning 
ChP 03-05 05-02-08 19 100: 2057 
Mj Catarina Niklasson Schöön  Sid 31(55) 
 

 

När det gäller kategorin civila kvinnor stämmer inte trenden att männen varit 
bättre. Tvärtom, vid två missioner hamnade kvinnorna högre (KS08 och KS 
09) och vid en mission (KS10) hamnade de på samma medelbetyg. Vid KS 07 
låg kvinnorna visserligen lägre, men männens medelbetyg var här osedvanligt 
högt. Detta visade sig också vara en engångsföreteelse, då männens 
medelbetyg vid senare missioner visade sig vara betydligt lägre. Detta innebar 
således att kvinnorna på intet sätt höll någon låg kvalitet under KS 07.  
 
Jämför man civila kvinnor med kvinnliga värnpliktiga ligger de civila 
kvinnorna på ett högre medelbetyg än sina värnpliktiga medsystrar i samtliga 
missioner. Detta kan knappast vara en slump. Förklaringen har egentligen 
redan givits genom de slutsatser som tidigare dragits. Troligtvis beror detta på 
att de civila kvinnorna ofta tjänstgör i en befattning som de även arbetar med 
privat. Detta gäller inte för värnpliktiga. Tvärtom får de ofta en befattning som 
de inte haft under sin grundutbildning och detta ställer naturligtvis högre krav 
på dem. Att tjänstgöra som sjuksköterska, som man kanske gjort i tio år, borde 
vara enklare än att bli pansarskyttesoldat när man kanske har gjort sin 
grundutbildning inom någon annan tjänstegren. 
 
Vid en jämförelse mellan de värnpliktiga kvinnorna och männen finns dock en 
tydlig trend att kvinnorna i alla missioner ligger lägre betygsmässigt än 
männen och detta gäller både allmän lämplighet och yrkesskicklighet. Detta är 
förmodligen ingen slump. Visserligen skiljer det inte så många tiondelar, 
förutom vid KS 07 som i och för sig kanske var en tillfällighet, men faktum 
kvarstår att värnpliktiga kvinnor har fått lägre medelbetyg. Vilka slutsatser kan 
dras av detta? En förklaring kan helt enkelt vara att kvinnorna har presterat 
sämre än männen och således fått lägre betyg. Men det är viktigt att påpeka i 
sammanhanget att prestationen i så fall endast gäller i jämförelse med männen. 
De kvinnor som tjänstgjort i de undersökta delarna av bataljonerna har på intet 
sätt gjort dåligt ifrån sig. Det visar deras betyg efter fullgjorda missioner och i 
en del enskilda fall har det varit en värnpliktig kvinna som tilldelats det högsta 
betyget inom den undersökta delen av bataljonen. Å andra sidan skulle 
feministiska förespråkare kunna hävda att kvinnor blir missgynnade av det 
betygssystem som råder idag och således får de lägre betyg, vilken var den 
slutsats Wisén drog i sin rapport. Denna slutsats skulle då kunna förstärkas 
med undersökningsresultatet för värnpliktiga kvinnor som grund. Men man kan 
lika gärna vända på resonemanget. Då skulle man kunna anföra, genom 
resultatet av undersökningen, att kvinnorna har varit sämre än männen, men 
ändå blivit uttagna till de olika missionerna. Här skulle också genusfrågorna 
kunna anges som en möjlig förklaring. Har sämre kvinnor blivit uttagna just för 
att de var kvinnor och var det viktigt i varje mission att visa upp så många 
kvinnor som möjligt? Fick bättre män stå tillbaks till förmån för kvinnor? Den 
sista frågan finns det inget svar på, eftersom ansökningshandlingarna till varje 
mission inte sparas. Hade så varit fallet kunde detta ha kontrollerats och en 
säkrare slutsats hade kunnat dras. Dock anser jag att genuspolitik endast kan 
anföras om bättre män verkligen fick stå tillbaka och således inte blev uttagna 
till utlandsstyrkan. Om så varit fallet kan ändå konstateras att kvinnorna har 
skött sig väl i sina befattningar, även om de betygsmässigt har legat något 
under männens nivå. 
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Vid jämförelsen mellan kvinnliga och manliga yrkes- och reservofficerare 
förhöll det sig så att kvinnorna i tre missioner hade högre vitsord än männen 
och hamnade på samma vitsord i en mission. Ingen annan slutsats kan dras av 
detta än att kvinnorna har varit högst kompetenta och dugliga. Här finns 
således inte ett spår av någon genuspolitik. Kvinnor och män har uppenbarligen 
blivit uttagna på samma grunder och med samma krav. Kvinnorna har vidare 
visat sig kompetenta i den befattning de har tjänstgjort i utomlands. Det är 
också en kvinna som tilldelats det högsta vitsordet (B8) totalt sett inom de 
undersökta delarna av de fyra bataljonerna. Visserligen utgör de kvinnliga 
yrkes- och reservofficerarna en ytterst liten andel av bataljonernas personal. 
Men med de matchningskriterier som använts för manliga officerare, bedöms 
ändå resultaten som högst relevanta och trovärdiga. 
 
 

5 Undersökning av antagning till yrkesofficers-
programmet 2001-2003 
 
5.1   Antagningar till yrkesofficersprogrammet 2001 
 
Totalt var 545 yrkesofficersaspiranter antagna till yrkesofficersprogrammet 
2001-03. Av dessa var 44 kvinnor, vilket utgjorde 8,1 %. Samtliga aspiranters 
militära betyg efter genomförd värnpliktstjänst har hämtats från Pliktverkets 
databas, eftersom inga sammanställda listor på dessa aspiranters betyg fanns 
arkiverade någonstans inom Försvarsmakten. För sammanlagt 66 aspiranter, 
varav endast för tre kvinnor, saknas av någon anledning betyg. Dessa är således 
inte medräknade i undersökningen. Detta innebär att totalt 479 kadetter har 
ingått i undersökningen och av dessa var 41 kvinnor, vilket utgjorde 8,6 %. 
Eftersom bearbetningsunderlaget ändå har varit så omfattande bedöms inte 
detta bortfall på 12,1 % ha fått några större konsekvenser för 
undersökningsresultatet. För varje försvarsgren har också redovisats hur många 
som totalt saknas. Vidare har medelbetygen räknats fram på samma sätt som 
för dem som tilldelades militärt omdöme i Kosovobataljonerna, dvs. dels i 
allmän lämplighet och dels i yrkesskicklighet.   
 
Varje försvarsgrens undersökningsresultat redovisas separat där de manliga och 
kvinnliga kadetternas militära medelbetyg har jämförts. Det totala 
medelbetyget för varje försvarsgren har också räknats fram. Sist har en 
jämförelse gjorts av medelbetygen för både kvinnor och män i samtliga 
försvarsgrenar. 
 
Enligt antagningslistan för yrkesofficersprogrammet antogs för armén 275 
kadetter varav 18 var kvinnor (6,5 %). Totalt saknas betyg för 38 individer, 
varav endast en kvinna. Således ingår 237 arméaspiranter, varav 17 kvinnor 
(7,2 %) i bearbetningsunderlaget. Resultatet framgår av nedanstående tabell.  
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Tabell 10: Militärt medelbetyg för arméns antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2001-03.69 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Armén totalt 237 7,87 7,82 
Kvinnor  17 7,65 7,53 
Män 220 7,89 7,85 
 
Till flygvapnet antogs totalt 107 kadetter, varav 16 var kvinnor (15,0 %). För 
19 av dessa aspiranter, varav två kvinnor, saknas betyg. Således ingår 88 
kadetter, varav 14 kvinnor (15,9 %), i bearbetningsunderlaget. Resultatet 
framgår av nedanstående tabell: 
 
Tabell11: Militärt medelbetyg för flygvapnets antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2001-03.70 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

FV totalt 88 7,90 7,83 
Kvinnor  14 7,79 7,71 
Män 74 7,92 7,85 
 
Till marinen antogs totalt 163 kadetter, varav tio kvinnor (6,1 %).71 För dessa 
saknas betyg för nio män. Således ingår 154 kadetter i bearbetningsunderlaget. 
Av dessa utgör de tio kvinnorna 6,5 %. Resultatet framgår av nedanstående 
tabell: 
 
Tabell12: Militärt medelbetyg för marinens antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2001-03.72 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Marinen totalt 154 8,22 8,27 
Kvinnor  10 7,90 7,70 
Män 144 8,24 8,31 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Enligt antagningslista för yrkesofficersprogrammet 2001-03. Militära betyg erhållna från 
Pliktverkets databas. Hädanefter YOP 2001-03. 
70 YOP 2001-03 
71 Prins Carl Philip genomgick detta år yrkesofficersprogrammet för marinen och således var 
marinens kadetter 164. Dock räknas prinsen bort då inga militära betyg finns tillgängliga. 
Dessutom konkurrerade han troligtvis inte med de andra kadetterna på samma sätt.  
72 YOP 2001-03. 
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5.2    Slutsatser 
 
Vid en jämförelse mellan de tre försvarsgrenarna framgår tydligt att marinen 
ligger högst betygsmässigt och främst då bland de manliga kadetterna. 
Flygvapnet och armén ligger i stort sett lika bland männen, medan de kvinnliga 
aspiranterna i armén ligger lägst i hela undersökningen. En enkel slutsats av 
detta skulle kunna vara att marinen hade högst kvalitet bland de antagna 
aspiranterna. Detta skulle kunna vara sant, men är ändå inte så troligt. Snarare 
ligger nog förklaringen i att olika försvarsgrenar har olika kulturer och 
tillämpningar för hur de militära betygen sätts. Således kommer 
betygsskillnader totalt mellan försvarsgrenarna inte närmare att analyseras. Det 
är heller inte syftet med uppsatsen att undersöka eventuella betygsskillnader 
mellan försvarsgrenarna. Det intressanta i sammanhanget är skillnader i betyg 
mellan kvinnor och män.  
 
Inom samtliga försvarsgrenar har de kvinnliga aspiranterna konstant lägre 
medelbetyg än sina manliga kollegor. Detta gäller både i allmän lämplighet och 
i yrkesskicklighet. Skillnaderna är inte stora, men finns där ändå. Kanske är 
detta en tillfällighet för antagningarna 2001-03, men det får de vidare 
undersökningarna utvisa. Dock innebär inte detta att kvinnorna på något sätt 
underskridit kraven för antagning till yrkesofficersprogrammet. Det är således 
för tidigt att dra några slutsatser av detta efter endast en undersökning. 
 
Anmärkningsvärt är att i några enstaka fall har både kvinnor och män antagits 
med lägre betyg än 10 7 7. Visserligen kan enskilt förband rent teoretiskt anta 
sökanden med lägre betyg, men detta har i praktiken varit obefintligt då 
konkurrensen ofta varit så hög bland de sökanden att 10 7 7 inte alltid räckt för 
att bli antagen. Intressant i sammanhanget är att sammanlagt sex män har blivit 
antagna med kravunderskridande där det lägsta betyget var så lågt som 10 5 5, 
medan endast två kvinnor underskred kraven med lägsta betyg 10 6 6. 
Slutsatsen är alltså att fler män än kvinnor blev antagna till 
yrkesofficersprogrammet med lägre betyg än kraven anger (procentuellt var 
dock kvinnorna fler). Detta skulle snarare tala för att Försvarsmakten gör 
avkall på kvaliteten när det gäller manlig sökanden (åtminstone för åren 2001-
03). Således finns inga tecken på att kvinnor blivit antagna för kvantitetens 
skull. 
 
 
 
5.3   Antagningar till yrkesofficersprogrammet 2002 
 
Totalt var 519 yrkesofficersaspiranter antagna till yrkesofficersprogrammet 
2002-04. Av dessa var 50 kvinnor, vilket utgjorde 9,6 %. Även dessa 
aspiranters militära betyg, efter genomförd värnpliktstjänst, har hämtats från 
Pliktverkets databas. För sammanlagt 43, varav endast för en kvinna, saknas av 
någon anledning betyg. Dessa är således inte medräknade i undersökningen. 
Detta innebär att totalt 476 kadetter har ingått i undersökningen och av dessa 
var 49 kvinnor, vilket motsvarade 10,3 %. Detta innebär ett totalt bortfall på 
8,3 %, men precis som vid undersökningen 2001-03 har 
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bearbetningsunderlaget varit så omfattande att detta bortfall troligtvis inte har 
inneburit några större konsekvenser för undersökningsresultatet. För varje 
försvarsgren har också redovisats hur många som totalt saknas. Vidare har 
medelbetygen räknats fram på samma sätt som för dem som var antagna till 
yrkesofficersprogrammet 2001-03.  
 
Enligt antagningslistan för yrkesofficersprogrammet antogs för armén 277 
kadetter varav 18 av dessa var kvinnor (6,5 %). Totalt saknas betyg för 24 
manliga individer.  Således ingår 253 arméaspiranter, varav 18 kvinnor (7,1 %) 
i bearbetningsunderlaget. Resultatet framgår av nedanstående tabell. 
 
Tabell13: Militärt medelbetyg för arméns antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2002-04.73 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Armén totalt 253 7,87 7,83 
Kvinnor  18 7,83 7,67 
Män 235 7,87 7,85 
 
 
Till flygvapnet antogs totalt 128 kadetter, varav 20 var kvinnor (15,6 %). För 
12 aspiranter, varav en kvinna, saknas betyg. Således ingår 116 kadetter, varav 
19 kvinnor (16,4 %), i bearbetningsunderlaget. Resultatet framgår av 
nedanstående tabell: 
 
Tabell14: Militärt medelbetyg för flygvapnets antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2002-04.74 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

FV totalt 116 7,74 7,78 
Kvinnor  19 7,58 7,37 
Män 97 7,77 7,86 
 
 
Till marinen antogs totalt 114 kadetter, varav 12 kvinnor (10,5 %). För dessa 
saknas betyg för sju män. Således ingår 107 kadetter i bearbetningsunderlaget. 
Av dessa utgör de 12 kvinnorna 11,2 %. Resultatet framgår av nedanstående 
tabell. 
 
 
 
 

                                                 
73 Enligt antagningslista för yrkesofficersprogrammet 2002-04. Militära betyg erhållna från 
Pliktverkets databas. Hädanefter YOP 2002-04. 
74 YOP 2002-04. 
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Tabell15: Militärt medelbetyg för marinens antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2002-04.75 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Marinen totalt 107 8,16 8,08 
Kvinnor  12 8,08 8,25 
Män 95 8,17 8,06 
 
 
 
5.4   Slutsatser 
 
Det totala antalet antagna kvinnor, inom hela Försvarsmakten, ökade från 8,1 
% vid antagningarna 2001-03 till 9,6 % vid antagningarna 2002-04. Denna 
procentuella ökning skedde främst inom marinen, där andelen kvinnliga 
kadetter ökade från 6,1 % 2001-03 till 10,5 % 2002-04. Intressant i 
sammanhanget är också att marinens kvinnliga aspiranter låg över sina manliga 
kollegor medelbetygsmässigt när det gäller yrkesskicklighet och i allmän 
skicklighet var skillnaden mellan män och kvinnor marginell. En rimlig slutsats 
av detta är att dels höjdes kvaliteten på de kvinnliga antagna genom de högre 
betyg de erhöll, jämfört med 2001-03, och dels ökade kvantiteten genom det 
högre procenttalet antagna kvinnor. Således skedde för marinens del både en 
kvalitativ och kvantitativ förbättring av de antagna kvinnliga aspiranterna. 
Ingen genuspolitik går således att spåra här, kvaliteten har fått avgöra. 
 
I övrigt ligger de kvinnliga kadetterna fortfarande lägre betygsmässigt än sina 
manliga kollegor både när det gäller allmän lämplighet och yrkesskicklighet. 
Dock är skillnaderna mindre detta antagningsår mellan arméns kvinnliga och 
manliga kadetter. Kvinnornas medelbetyg höjdes jämfört med 2001-03, vilket 
innebär att slutsatsen kan dras att, åtminstone för antagningsåret 2002-04 har 
en kvalitets höjning skett av de kvinnliga armékadetterna. Detta var kanske en 
tillfällighet, men det får vidare undersökningar utvisa. Således har även 
kvaliteten fått avgöra vid antagningar av kvinnliga aspiranter till armén.  
Slutsatsen av detta, precis som för marinens kvinnliga kadetter, blir att det 
finns ingen anledning att tro att kvinnor blivit antagna just för att de varit 
kvinnor och således går ingen genuspolitik att spåra. Dock utgör arméns 
kvinnor fortfarande den minsta andelen inom alla försvarsgrenarna så någon 
kvantitativt ökning skedde inte. 
 
När det gäller flygvapnets kvinnliga aspiranter skedde en betygssänkning, både 
när det gäller allmän lämplighet och yrkesskicklighet, jämfört med 2001-03. 
Männens medelbetyg sjönk något när det gäller allmän lämplighet, jämfört 
med 2001-03, men kvinnorna låg ändå markant under männens nivå. Detta kan 
naturligtvis också vara en tillfällighet just för detta år, men samtidigt kan 
slutsatsen dras att det faktiskt rörde sig om en kvalitetssänkning vid antagning 
av kvinnliga flygvapenaspiranter. Men att dra slutsatsen ett steg längre och anta 
                                                 
75 YOP 2002-04. 
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att kvinnor antogs för sakens skull är att gå för långt. Trots en betygssänkning 
höll de ändå kraven för antagning till yrkesofficersprogrammet.  Jämfört med 
övriga försvarsgrenar låg flygvapnet alltjämt högt när det gäller andelen 
kvinnliga aspiranter. Jämfört med 2001-03 skedde en höjning på 0,6 % av 
andelen kvinnliga flygvapenkadetter, vilket inte heller innebär någon egentlig 
kvantitativ ökning. Slutsatsen av ovanstående blir att för flygvapnets del 
skedde varken någon kvalitativ eller kvantitativ förbättring av de kvinnliga 
aspiranterna för antagningsåret 2002-04.  
 
Slutligen är det återigen anmärkningsvärt att antagningar har skett med 
kravunderskridande. Detta har skett i tio fall och endast berört manliga 
kadetter. I nio av fallen kom dessa från armén, flest i luftvärnet, och i ett fall 
från flygvapnet. Således är det snarare männen som slinker igenom 
antagningsnämnderna vid förbanden än kvinnorna. Slutsatsen skulle då kunna 
dras att det, vid vissa förband, ställs högre krav på kvinnorna än på männen vid 
antagningar. Detta skulle feminister kunna tolka som att kvinnor faktiskt 
diskrimineras när sämre män blivit antagna till utbildningen.  Således går det 
inte att spåra något genomslag av genuspolitik till kvinnornas fördel i 
undersökningen till yrkesofficersprogrammet 2002-04. 
 
 
 
5.5   Antagningar till yrkesofficersprogrammet 2003 
 
Totalt var 511 yrkesofficersaspiranter antagna till yrkesofficersprogrammet 
2003-05. Av dessa var 49 kvinnor, vilket utgjorde 9,6 %. Dessa aspiranters 
betyg fanns tillgängliga på antagningslistor som fanns arkiverade vid 
Studieadministrativa Avdelningen i Östersund. För sammanlagt sju stycken, 
varav två kvinnor från flygvapnet, saknades betyg. Dessa är således inte 
medräknade i undersökningen. Detta innebär att totalt 504 kadetter har ingått i 
undersökningen och av dessa var 47 kvinnor, vilket motsvarade 9,3 %. Detta 
innebär ett totalt bortfall på endast 1,4 %, vilket får ses som en högst försumbar 
siffra. För varje försvarsgren har också redovisats hur många som totalt saknas. 
Vidare har medelbetygen räknats fram på samma sätt som för de tidigare 
undersökningarna. 
 
Till armén antogs totalt 266 aspiranter till yrkesofficersprogrammet 2003-05. 
Av dessa var 26 kvinnor, vilket utgjorde 9,8 %. Totalt saknades betyg för två 
män. Således ingår 264 arméaspiranter, varav 26 kvinnor (9,8 %) i 
bearbetningsunderlaget. Resultatet framgår av nedanstående tabell. 
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Tabell 16: Militärt medelbetyg för arméns antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2003-05.76 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Armén totalt 264 7,79 7,70 
Kvinnor  26 7,58 7,46 
Män 238 7,81 7,73 
 
 
Till flygvapnet antogs totalt 142 aspiranter till yrkesofficersprogrammet 2003-
05. Av dessa var kvinnor 8 kvinnor, vilket utgjorde 5,6 %. Totalt saknades 
betyg för två kvinnor och två män. Således ingår 138 flygvapenkadetter, varav 
endast 6 kvinnor (4,3 %) i bearbetningsunderlaget. Resultatet framgår av 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 17: Militärt medelbetyg för flygvapnets antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2003-05.77 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

FV totalt 138 7,69 7,57 
Kvinnor  6 7,67 7,33 
Män 132 7,69 7,58 
 
 
Till marinen antogs totalt 103 aspiranter till yrkesofficersprogrammet 2003-05. 
Av dessa var kvinnor 15 kvinnor, vilket utgjorde 14,6 %. Totalt saknades betyg 
för en man. Således ingår 102 marinkadetter, varav 15 kvinnor (14,7 %) i 
bearbetningsunderlaget. Resultatet framgår av nedanstående tabell: 
 
 
Tabell 18: Militärt medelbetyg för marinens antagna aspiranter till 
yrkesofficersprogrammet 2003-05.78 
Kategori Antal Medelvärde

allmän 
lämplighet 

Medelvärde
yrkes- 
skicklighet 

Marinen totalt 102 8,13 8,06 
Kvinnor  15 7,93 7,80 
Män 87 8,16 8,10 
 
 
 

                                                 
76 Enligt antagningslista för yrkesofficersprogrammet 2003-05, erhållen från 
Studieadministrativa Avdelningen i Östersund.  Hädanefter YOP 2003-05. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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5.6   Slutsatser 
 
Totalt sett inom samtliga försvarsgrenar ökade inte andelen kvinnliga kadetter 
2003 jämfört med 2002, trots de kvinnliga kadetternas förtur. En enkel slutsats 
av detta skulle kunna vara att förturen således inte fick något genomslag. Men 
vid en noggrannare granskning av statistiken syns ändå förändringar jämfört 
med tidigare år. För arméns del ökade antalet kvinnor från 6,5 % (2001-03 och 
2002-04) till 9,8 % för 2003-05. För marinens del ökade andelen kvinnor för 
varje år från 6,1 % 2001-03 till 10,5 % 2002-04 och till hela 14,6 % för 
antagningsåret 2003-05. För flygvapnet däremot som legat högst tidigare år av 
antalet antagna kvinnor (15,0 % 2001-03 och 15,6 % 2002-04) sjönk andelen 
antagna kvinnor till endast 5,6 %. Vilka troliga förklaringar finns då till dessa 
förändringar?  
 
För arméns del går det att spåra en betygssänkning för de antagna kvinnliga 
kadetterna. I allmän lämplighet fick armékvinnorna 7,58 i medelbetyg och i 
yrkesskicklighet så lågt som 7,46 i medelbetyg. Detta var de lägsta 
medelbetygen för armékvinnorna under de tre år som undersökts. Ser man till 
enskilda betyg var det också hela tio stycken kvinnor som just fick betyget  
10 7 7. Med motivet att kvantiteten av kvinnliga armékadetter ökade medan 
medelbetyget sänktes, en kvalitativ sänkning, samt att tio av 26 kvinnor just 
fick betyget 10 7 7, är det rimligt att dra slutsatsen att förturen faktiskt fick 
genomslag vid antagningar av kvinnliga armékadetter 2003-05. 
 
För marinens del ligger medelbetygen alltjämt högt både för antagna män och 
kvinnor. Jämfört med 2002-04 skedde en liten betygssänkning för kvinnornas 
del, men de låg ändå något högre än 2001-03. Det finns således inga skäl att 
anta att kvinnliga marinkadetter drog någon fördel av den kvinnliga förturen 
vid antagningar till yrkesofficersprogrammet. Kvantiteten av kvinnliga 
marinkadetter ökade dock markant, men detta skedde som synes inte på 
bekostnad av kvaliteten. Slutsatsen av detta blir att marinen för antagningsåret 
2003-05 markant förbättrade kvantiteten av kvinnor, men att detta inte skedde 
på bekostnad av kvaliteten. Således lyckades marinen både rekrytera kvalitativt 
duktiga och kvantitativt fler kvinnor och detta utan några spår av kvinnlig 
förtur. 
 
För flygvapnets del gick trenden av antalet kvinnliga aspiranter åt totalt motsatt 
håll. Från 15,0 % år 2001-03 och 15,6 % år 2002-04 till endast 5,6 % år 2003-
05, får ses som tämligen anmärkningsvärt. Att finna möjliga förklaringar till 
detta ter sig något svårt. Flygvapnet är ju också den försvarsgren som ständigt 
haft den högsta andelen kvinnliga officerare sedan officersyrket öppnades för 
kvinnor. En enkel slutsats kan naturligtvis vara att detta var högst tillfälligt och 
att intresset bland kvinnor att söka till flygvapnet var lågt detta år. En annan 
slutsats kan vara att kvaliteten på kvinnorna av någon anledning var dålig och 
att de helt enkelt inte var lämpliga för antagning till yrkesofficersprogrammet.  
Av detta resonemang kan slutsatsen vidare dras att flygvapnet inte tillämpade 
någon kvinnlig förtur utan att de höll på vikten av kvaliteten vid antagningarna. 
De kvinnliga flygvapenkadetternas medelbetyg sjönk inte heller jämfört med år 
2002-04, så det går inte heller här att påvisa några effekter av kvinnlig förtur. 
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5.7  Jämförelser försvarsgrensvis mellan de olika antagningsåren 
 
För att på ett mer överskådligt sätt se om det går att spåra några generella 
tendenser i de kvinnliga kadetternas medelbetyg vid de olika antagningsåren, 
visar nedanstående tabell om kvinnornas medelbetyg varit högre eller lägre i 
jämförelse med männens. Vidare har de kvinnliga kadetterna delats upp 
försvarsgrensvis, detta för att tydliggöra eventuella skillnader mellan de olika 
försvarsgrenarna. Skillnaderna i medelbetygen redovisas i tiondelar.  
 
 
Tabell 19: Utvisande skillnader i tiondelar mellan kvinnliga och manliga   
kadetters medelbetyg. 
Kvinnor armén 2001 2002 2003 
Allmän lämplighet Lägre 0,24 Lägre 0,04 Lägre 0,23 
Yrkesskicklighet Lägre 0,32 Lägre 0,18 Lägre 0,27 
Kvinnor flygvapnet 2001 2002 2003 
Allmän lämplighet Lägre 0,13 Lägre 0,19 Lägre 0,02 
Yrkesskicklighet Lägre 0,14 Lägre 0,49 Lägre 0,25 
Kvinnor marinen 2001 2002 2003 
Allmän lämplighet Lägre 0,34 Lägre 0,09 Lägre 0,23 
Yrkesskicklighet Lägre 0,61 Högre 0,19 Lägre 0,30 
 
 
 
5.8 Slutsatser 
 
När man ser sammanställningen av de tre antagningsåren talar resultatet sitt 
tydliga språk. Kvinnornas betyg ligger, med ett enda undantag, konstant under 
männens. Detta är troligtvis inte heller en slump. Visserligen är inte denna 
uppsats föremål för någon undersökning om generella betygsskillnader mellan 
kvinnor och män, men att inte kommentera detta tydliga resultat skulle 
onekligen te sig lite märkligt. Resultatet kan naturligtvis bero på att kvinnorna 
har varit sämre än männen, men man kan även hänvisa till Wiséns resultat som 
byggde på att kvinnor missgynnas av det rådande betygssystemet inom 
Försvarsmakten. Båda förklaringarna är tänkbara, men det kan även finnas 
andra. Det skulle onekligen vara intressant att ytterligare undersöka saken. 
 
De lägsta betygsskillnaderna mellan kvinnor och män återfinns inom 
flygvapnet. Flygvapnet är också det vapenslag som har haft kvinnor längst i sin 
organisation och kanske är det en förklaring till att betygsskillnaderna här är 
mindre. Med undantag för 2002 var marinen det vapenslag som uppvisade de 
största betygsskillnaderna mellan män och kvinnor. Trots detta var marinens 
kvinnliga kadetter de som låg högst medelbetygsmässigt bland alla kvinnor 
under alla de tre undersökta åren. Att marinen betyg låg så högt beror, som 
tidigare anförts, troligtvis på kulturella skillnader i betygssättning mellan 
försvarsgrenarna. Således är det inte troligt att marinens kadetter totalt sett var 
bättre än övriga försvarsgrenar. 
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Även om kvinnornas medelbetyg låg under männens uppvisade de överlag en 
mycket god kvalitet. Undersökningen gav också vid handen att några effekter 
av den kvinnliga förturen som började gälla från 2003, endast fick genomslag 
för arméns kvinnliga kadetter. Hade yrkesofficersprogrammet genomförts år 
2004-06, och därmed också betyg funnits tillgängliga, hade 
undersökningsresultatet troligtvis blivit både tydligare och säkrare. 
    
 
 

6 Diskussion 
 
6.1   Svar på forskningsfrågorna 
 
Utifrån de slutsatser som har dragits efter undersökningarna av de fyra 
Kosovobataljonerna, ska jag nu försöka besvara den första forskningsfrågan.  
 
1. Kan kvantitativa eller kvalitativa förändringar spåras för kvinnor efter 
genomförd utlandstjänstgöring i Kosovo, från den senaste missionen (KS 10) 
och fyra missioner bakåt (KS 07)? 
 
Att entydigt svara ja eller nej på frågeställningen låter sig naturligtvis inte 
göras. Viktigt att beakta vid besvarandet av frågan är att undersökningen har 
skett inom en begränsad tidsperiod och de slutsatser som dragits av detta gäller 
naturligtvis också endast under denna period. Samtidigt finns vissa mindre 
brister i materialet, då det i några fall har saknats betyg för enstaka kvinnor. 
Dock bedöms detta bortfall, som är ganska ringa i sammanhanget, inte ha fått 
några konsekvenser för undersökningsresultatet.  
 
Ser man enbart till andelen procent av kvinnor i varje undersökt 
Kosovobataljon, så har procentandelen ökat något, om än marginellt, från KS 
07 (6,9 %), KS 08 (9,3 %) samt vid KS 10 (9,7 %). Undantaget var KS 09 där 
en tillfällig sänkning skedde till 7,9 %. Här kan således kvantitativa 
förändringar påvisas, om än marginella och med en långsam ökningstakt.  Hade 
samtliga Kosovobataljoner undersökts hade kvantitetsfaktorn, när det gäller 
procentandelen kvinnor, tydligare kunnat påvisas, då den första 
Kosovobataljonen endast innehöll 3,8 % kvinnor. Denna procentsiffra har sedan 
sakta stigit för varje mission.79    
 
När det gäller kategorin av alla kvinnor och deras medelbetyg i allmän 
lämplighet, har dessa konstant legat under männens medelbetyg. Dessutom har 
denna skillnad också haft en tendens till att öka lite år från år. På detta vis 
skulle det kunna anföras att kvalitativa förändringar har skett i form av 
försämring av kvinnornas allmänna skicklighet. Men detta skulle i så fall endast 
gälla i jämförelse med männen. Ser man enbart till kvinnornas medelbetyg i 
allmän skicklighet genom de fyra missionerna finns inte denna tendens. När det 
                                                 
79 Sammanställningslista av statistik för kvinnor i utlandstjänst: BA och KS, erhållen av Anders 
Sjödin, handläggare vid utlandsstyrkans personalavdelning, 2005-02-11. 
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gäller yrkesskickligheten för kvinnor alla kategorier ligger även denna under 
männens medelbetyg, förutom vid KS 08 där kvinnorna ligger över, men 
skillnaderna är så pass små att det ter sig långsökt att dra några slutsatser av 
några kvalitativa förändringar över tiden. 
 
När det gäller kategorin värnpliktiga kvinnor har dessa konstant legat lägre 
medelbetygsmässigt, både i allmän lämplighet och i yrkesskicklighet, än sina 
manliga kollegor. I allmän lämplighet har tendensen varit att denna skillnad har 
minskat, vilket skulle kunna innebära att kvaliteten på de värnpliktiga 
kvinnorna sakta har ökat genom de fyra missionerna, jämfört med männen. Om 
man enbart ser till de värnpliktiga kvinnorna och deras medelbetyg går ingen 
trend att spåra att kvaliteten har förbättrats eller förändrats under de fyra 
undersökta missionerna. Medelbetygen har varierat, med mindre skillnader, 
från lägst 7,25 vid KS 08 till 7,78 vid KS 09. När det gäller jämförelsen i 
yrkesskicklighet mellan värnpliktiga kvinnor och män har skillnaden varit 
marginell, bortsett från KS 07 då kvinnorna låg under med hela 1,1. Inga 
tydliga kvalitetsskillnader mellan könen går således att spåra här. Ser man 
enbart till kvinnorna och deras medelbetyg i yrkesskicklighet skedde en höjning 
av dessa under de två sista missionerna, vilket skulle kunna tolkas som en, om 
än något blygsam, kvalitetshöjning. Men även om skillnaderna är tämligen små 
kvarstår dock faktum att de värnpliktiga kvinnorna konstant har legat under 
männens medelbetyg. Av det tidigare förda resonemanget kan tre möjliga 
slutsatser dras av detta. 1: kvinnorna har helt enkelt presterat sämre än männen 
och således hållit en lägre kvalitet. 2: kvinnor missgynnas av betygssystemet 
och tilldelas lägre betyg, vilket skulle förstärka slutsatserna i Wiséns rapport. 3: 
att genuspolitiken på något sätt har fått genomslag genom att sämre kvinnor, 
jämfört med männen, blivit uttagna till utlandstjänst.  
 
I kategorin civila kvinnor har dessa legat lägre än sina manliga motsvarigheter i 
samtliga missioner när det gäller allmän lämplighet. Detta har getts en trolig 
förklaring i tidigare dragna slutsatser och beror troligtvis på att dessa kvinnor 
inte har gjort någon värnplikt. Skillnaderna i medelbetyg har varierat år från år, 
från 0,02 vid KS 08 till 0,59 vid KS 07. Inga kvalitativa förändringar i form av 
förbättringar eller försämringar går således att spåra här. Ser man enbart till de 
civila kvinnorna och deras medelbetyg har dessa legat på näst intill samma nivå 
under de första tre missionerna. Under den sista missionen skedde i och för sig 
en tydlig medelbetygssänkning i allmän lämplighet för de civila kvinnorna till 
7,17, vilket skulle kunna tyda på en tillfällig kvalitetsförsämring.  Men detta 
grundas endast på en mission, varför det känns vanskligt att dra alltför 
långtgående slutsatser av detta. När det gäller de civila kvinnornas medelbetyg i 
yrkesskicklighet har dessa legat högt under samtliga fyra undersökta missioner. 
Detta har, som tidigare resonerats kring, sin troliga förklaring i att dessa 
kvinnor har tjänstgjort i samma eller liknande befattningar som de utövar i det 
civila yrkeslivet. En trolig slutsats av detta är att inga genusfrågor har fått 
genomslag då kvaliteten på dessa kvinnor ändå konstant varit hög. Vid en 
jämförelse med civila män har kvinnorna legat över eller lika med männen 
medelbetygsmässigt, förutom vid KS 07 då männen fick ett osedvanligt högt 
medelbetyg, vid samtliga missioner. Männens höga medelbetyg vid denna 
mission visade sig också vara en engångsföreteelse. Dock förhåller det sig så att 
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skillnaden i medelbetygen har minskat för varje mission för att hamna på 
samma nivå vid KS 10. Slutsatsen av detta skulle snarare vara att de civila 
männens kvalitet har förbättrats under de tre sista undersökta missionerna. 
 
För de yrkes- och reservofficerare som tilldelades vitsord hamnade kvinnorna 
vid KS 07 på samma medelbetyg som männen, för att vid de tre sista 
undersökta missionerna ligga över männen betygsmässigt. Denna skillnad 
ökade också på ett tydligt sätt år från år. Trots att dessa kvinnor utgör en ytterst 
liten del av totala antalet kvinnor i varje utlandsmission, har de visat sig vara 
ytterst kompetenta. De har inte bara hållit en hög kvalitet från början utan denna 
har dessutom förändrats till det bättre för varje mission. Det känns således 
mycket långsökt att leta efter något genomslag av genuspolitik i detta fall. De 
kvinnliga yrkes- och reservofficerarnas kompetens och kvalitet har talat för sig 
själv. Slutsatsen grundas i och för sig på ett ytterst litet antal kvinnor i alla fyra 
missionerna. Om fler kvinnor år från år, med samma höga kvalitet, hade 
genomfört utlandstjänst, skulle möjligtvis slutsatsen kunna dras att 
genusfrågorna fått ett kvalitativt genomslag. Frågan kan emellertid ställas 
varför det är så få i denna kategori som söker sig till utlandsstyrkan, när de visar 
sig vara så duktiga och kompetenta? Men den frågan är föremål för 
undersökning i en annan uppsats av en studerande vid chefsprogrammet 03-05. 
 
Sammanfattningsvis torde det framgå av ovanstående resonemang att något 
tydligt spår av genuspolitik inte går att finna vid undersökningen av de fyra 
Kosovobataljonerna. Kvantitetsmässigt går det att spåra en liten förändring i 
form av högre procentandel kvinnor i missionerna, men denna ökning är ytterst 
marginell och har troligtvis inte med genuspolitik att göra.  De kvinnliga yrkes- 
och reservofficerarnas kvalitet var hög från början och har även förbättrats 
under de fyra undersökta utlandsmissionerna. Även de civila kvinnornas 
kvalitet har genomgående varit hög, främst i yrkesskicklighet, under de fyra 
missionerna. I kategorin värnpliktiga kvinnor skulle en av flera möjliga 
slutsatser kunna vara att genuspolitiken fått genomslag, då dessa kvinnor 
konstant legat under männen medelbetygsmässigt både i allmän lämplighet och 
i yrkesskicklighet. För att mer säkert kunna dra denna slutsats hade det varit 
intressant att granska ansökningshandlingarna inför varje utlandsmission. Detta 
för att kunna se om bättre värnpliktiga män fick stå tillbaka för sämre kvinnor. 
Dock låter detta sig inte göras, eftersom inga ansökningshandlingar sparas eller 
arkiveras. 
 
Det finns således ingen anledning att tro att Swedint tillämpar någon 
genuspolitik vid rekrytering av kvinnor till utlandsstyrkan, oavsett vilka 
politiska krafter som verkar. Undersökningen har visat att de kvinnor som åker 
ut i utlandstjänst håller en hög kvalitet, vilket främst de civila kvinnorna och de 
kvinnliga yrkes- och reservofficerarna visade. Det var också en kvinnlig 
yrkesofficer som erhöll det högsta vitsordet (B8) i alla de undersökta 
missionerna.  Detta beror förmodligen på noggranna och kvalitativa uttagningar 
av den kvinnliga personalen, vilka sedan också har visat sig hålla måttet i de 
höga betyg de fått efter fullgjord utlandstjänstgöring. Detta gäller även för 
kategorin värnpliktiga kvinnor. 
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Jag ska nu övergå till den andra forskningsfrågan och, utifrån de slutsatser som 
drogs från undersökningen av antagningarna till yrkesofficersprogrammet 
2001-2003, försöka besvara frågan. 
 

2. Kan kvantitativa eller kvalitativa förändringar spåras för kvinnor vid 
antagning till yrkesofficersprogrammet år 2003, jämfört med två år bakåt i 
tiden till år 2001? 

 
Inte heller denna fråga låter sig besvaras med ett entydigt ja eller nej. Viktigt 
att beakta vid besvarandet av frågan är att även denna undersökning har skett 
inom en begränsad tidsperiod och således kan de slutsatser som dragits utifrån 
detta endast sägas gälla under nämnda period. Det hade vidare varit önskvärt 
att undersöka ytterligare ett år då denna förtur för kvinnor till 
yrkesofficersprogrammet gällde. Detta hade gjort undersökningsresultatet 
något säkrare. Dock var detta en omöjlighet då yrkesofficersprogrammet inför 
2004 blev inställt. Således fanns inga ansökningshandlingar att tillgå. Även i 
denna undersökning finns brister i materialet. En del betyg saknas för ett fåtal 
kvinnor och för ett lite större antal män, men eftersom undersökningsmaterialet 
har varit mycket omfattande bedöms inte detta bortfall ha fått några 
konsekvenser för undersökningsresultatet. 
 
Det totala procentantalet av kvinnliga kadetter varierade en del år från år, men 
framför allt varierade det inom försvarsgrenarna. Inom armén utgjorde de 
kvinnliga kadetterna 6,5 % av arméns samtliga kadetter både vid 
antagningsåren 2001 och 2002. Här skedde alltså ingen kvantitativ förändring 
av kvinnor under dessa två år. Vid antagningarna 2003, då den kvinnliga 
förturen började gälla, ökade andelen av kvinnliga arméaspiranter till 9,8 %. 
Detta är en så pass markant ökning att det är rimligt att dra slutsatsen att den 
kvinnliga förturen på något sätt fick genomslag. Men det kan naturligtvis också 
ha varit en tillfällighet. Om ansökningshandlingar hade funnits för 2004 hade 
en säkrare slutsats av detta kunnat dras. 
 
För flygvapnets del förhöll det sig precis tvärtom. Vid antagningarna 2001 och 
2002 utgjorde de kvinnliga flygvapenkadetterna 15,0 % och 15,6 % av 
flygvapnets samtliga kadetter. Den kvantitativa ökningen under dessa två år var 
ytterst marginell, kanske knappt värd att nämna. För antagningsåret 2003 sjönk 
procentantalet av kvinnliga flygvapenkadetter till endast 5,6 %, vilken är den 
lägsta procentsiffran för kvinnor under hela undersökningen. Här fick således 
inte den kvinnliga förturen någon som helst effekt, åtminstone inte kvantitativt. 
Frågan har ställts innan varför så få kvinnliga flygvapenkadetter rekryterades 
just detta år? Flygvapnet har ju dessutom traditionellt varit den försvarsgren 
som haft den största andelen av kvinnliga officerare. Kanske var detta bara en 
tillfällighet i form av få kvinnliga sökanden just detta år. Eller var det en 
förändring i form av försämrad kvalitet på flygvapnets kvinnliga värnpliktiga 
detta år, vilket ledde till att endast ett fåtal kvalificerade sig till 
yrkesofficersprogrammet.   
 
För marinens kvinnliga kadetter steg procentantalet för varje år som 
undersökts, från 6,1 % år 2001, till 10,5 % år 2002 och till 14,6 % år 2003. 
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Således skedde en kvantitativ förändring av kvinnliga marinkadetter under 
samtliga tre år och förturen år 2003 ledde inte till en större procentuell ökning 
av kvinnor än vad föregående år gjorde. Därmed inte sagt att den kvinnliga 
förturen inte spelade någon roll för marinens del. Procentökningen från 2002 
till 2003 kan lika gärna ha berott just på denna kvinnliga förtur. 
 
Om istället kvaliteten penetreras lite närmare, skiljer det sig även här mellan 
kvinnorna i de olika försvarsgrenarna. För de kvinnliga armékadetterna skedde 
en höjning av medelbetyget både i allmän lämplighet och yrkesskicklighet 
mellan åren 2001 och 2002. Höjningen av medelbetygen var så pass tydliga att 
det är rimligt att tala om en kvalitetshöjning. För de manliga armékadetterna 
var deras medelbetyg i stort sett oförändrade under dessa två år. För 
antagningsåret 2003 sjönk de kvinnliga armékadetternas medelbetyg så pass 
markant att en kvalitetssänkning går att spåra. Men samtidigt ökade också 
andelen kvinnliga armékadetter markant. Med dessa två faktorer i kombination, 
finner jag det högst rimligt att dra slutsatsen att den kvinnliga förturen faktiskt 
fick genomslag i armén. Visserligen sjönk också de manliga armékadetternas 
medelbetyg något, vilket skulle tala för en allmän kvalitetsförsämring inom 
hela armén. Men denna sänkning var inte lika markant som för kvinnorna, 
vilket talar för att ovanstående slutsats håller. 
 
För flygvapnets kvinnliga kadetter finns ingen tydlig trend i deras medelbetyg, 
varför säkra slutsatser är svårare att dra. Kvinnornas medelbetyg sjönk ganska 
markant från 2001 till 2002, särskilt i yrkeskicklighet, för att stiga något i 
allmän lämplighet år 2003. Medelbetyget i yrkesskickligheten låg dock 
fortfarande lågt detta år. Att kvaliteten på de kvinnliga flygvapenkadetterna 
sjönk mellan åren 2001 och 2002 ter sig tämligen tydligt, men för 2003 går det 
knappast att spåra varken någon positiv eller negativ kvalitetsförändring. Det 
ter sig således väldigt långsökt att dra slutsatsen att den kvinnliga förturen fick 
något genomslag i flygvapnet. För de manliga flygvapenkadetterna sjönk 
medelbetygen sakta, men kontinuerlig under de tre undersökta åren. Slutsatsen 
skulle härmed kunna dras att för de manliga flygvapenkadetterna skedde totalt 
sett en kvalitetsförsämring mellan åren 2001-2003. 
 
För marinens kvinnliga kadetter skedde en medelbetygshöjning från år 2001 till 
2002 som dessutom var så markant, särskilt i yrkesskicklighet, att en 
kvalitetshöjning går att spåra. Inför 2003 sjönk dock medelbetygen i båda 
kategorierna, särskilt i yrkesskicklighet, att en kvalitetssänkning tydligt gick att 
spåra. Här skulle således slutsatsen kunna dras att den kvinnliga förturen fick 
ett genomslag och att kvinnliga marinkadetter med lägre betyg blev antagna till 
yrkesofficersprogrammet. Det som talar mot detta är att de kvinnliga 
marinkadetterna medelbetygsmässigt ändå låg klart över de andra kvinnliga 
kadetterna, varför det känns långsökt att tala om en allmän kvalitetssänkning.  
För de manliga marinkadetterna sjönk medelbetygen något under samtliga tre 
år. Skillnaderna är dock så små, speciellt mellan åren 2002-2003, att det inte 
känns befogat att tala om någon egentlig kvalitetssänkning. 
 
Sammanfattningsvis torde det även av denna undersökning framgå att 
kristallklara spår av genuspolitik är svåra att finna. Kanske borde det varit 
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lättare att hitta sådana spår vid denna undersökning, då den kvinnliga förturen 
till yrkesofficersprogrammet från 2003 faktiskt är ett direkt utslag av denna 
förda politik. För arméns del anser jag att spåren av den kvinnliga förturen har 
varit tydligast och som därmed också kan sägas ha fått genomslag. Det är den 
försvarsgren där de kvinnliga kadetternas medelbetyg sjönk mest markant inför 
antagningsåret 2003, samtidigt som procentandelen av kvinnliga kadetter 
påtagligt ökade. Dessutom hade osedvanligt många kvinnliga armékadetter just 
betyget 10 7 7. Visserligen har ingen jämförelse skett procentuellt av hur 
många manliga armékadetter som blev antagna med samma betyg, varför det är 
osäkert om detta betyg procentuellt tilldelades fler kvinnor än män. För 
flygvapnets del anser jag att någon kvinnlig förtur inte går att spåra. 
Kvantitetsmässigt var de kvinnliga flygvapenkadetterna markant färre år 2003, 
vilket mer skulle tala för motsatt effekt av kvinnlig förtur. Kvalitetsmässigt, 
eller medelbetygsmässigt, gick heller ingen förändring att spåra. För marinens 
del skulle spår av kvinnlig förtur kunna anges med motivet att kvantiteten av 
kvinnliga marinkadetter ökade 2003, samtidigt som en liten 
medelbetygssänkning skedde. Men samtidigt ökade inte de kvinnliga 
marinkadetterna mer procentuellt detta år än föregående år och 
medelbetygssänkningen var marginell. Detta kunde likaväl vara en tillfällighet 
som inte hade någon påverkan av kvinnlig förtur. I min undersökning går det 
således att finna inslag då genuspolitiken, i detta fall i form av kvinnlig förtur, 
troligtvis till del har fått genomslag. Dock finns ingen anledning att påstå att 
denna förtur gett genomslag för Försvaret som helhet. 
 
 
 
6.2   Diskussion 
 
Huvudproblemet för min uppsats var om genusfrågor inom Försvarsmakten har 
medfört några effekter kvantitativt i form av enbart fler men sämre kvinnor, 
eller kvalitativt i form av mer kompetenta kvinnor, eller bådadera i form av 
både fler men likväl kompetenta kvinnor. 
 
När det gäller undersökningen av de fyra Kosovobataljonerna, blev det 
sammanfattande undersökningsresultatet att några tydliga effekter av 
genuspolitik inte gick att spåra. När det gällde kategorierna civila kvinnor och 
kvinnliga yrkes- och reservofficerare låg kvaliteten konstant högt under alla 
fyra undersökningarna. Detta ansågs inte bero på några effekter av 
genuspolitik. När det gällde kategorin kvinnliga värnpliktiga låg de 
kvalitetsmässigt under sina manliga motsvarigheter vid alla fyra 
undersökningarna. En möjlig slutsats av detta skulle kunna vara att 
genuspolitiken fått genomslag och att kvalitativt sämre värnpliktiga kvinnor 
blivit uttagna till utlandsmissionerna. När det gällde kvantiteten av kvinnor 
ökade den högst marginellt under de fyra undersökningarna. Således gick det 
inte heller här att påvisa några effekter av genuspolitik, i form av kvantitativt 
fler kvinnor i utlandsmissionerna. 
 
När det gäller undersökningen av antagningarna till yrkesofficersprogrammet, 
mellan 2001-2003, blev undersökningsresultatet att effekter av 
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Försvarsmaktens förda genuspolitik gick att spåra för arméns kvinnliga 
kadetter för antagningsåret 2003, då den kvinnliga förturen började gälla. 
Procentuellt ökade de kvinnliga armékadetterna märkbart samtidigt som deras 
medelbetyg också sjönk märkbart, jämfört med de två tidigare antagningsåren. 
För de kvinnliga kadetterna inom flygvapnet och marinen gick inga sådana 
effekter att spåra under något undersökt år.  
 
Löser då svaren på forskningsfrågorna problemet i uppsatsen? När det gäller 
Kosovoundersökningen är uppfattningen att så är fallet. De slutsatser som 
drogs av undersökningen var att några tydliga effekter av genuspolitik i stort 
sett inte gick att finna. Detta var tydligast i kategorin av civila kvinnor och för 
kvinnliga yrkes- och reservofficerare, där kvaliteten under alla fyra 
undersökningarna var konstant hög. Det är viktigt att poängtera i 
sammanhanget att undersökningen sträcker sig under en begränsad tidsperiod. 
Om samtliga tio Kosovobataljoner, och kanske även Bosnienbataljonerna, hade 
undersökts skulle förmodligen tydligare trender gått att spåra. Därmed hade 
också resultat och slutsatser blivit säkrare. När det gällde kategorin av 
värnpliktiga kvinnor drogs slutsatsen att genuspolitiken möjligtvis kunde ha 
spelat in i den bemärkelsen att de värnpliktiga kvinnorna de facto hade lägre 
betyg än sina manliga motsvarigheter i alla fyra missionerna. En annan tänkbar 
förklaring till detta skulle, enligt Swedint80, kunna vara kravet på minst en 
kvinnlig soldat vid varje pansarskyttegrupp. Detta för att kunna visitera 
kvinnor, vid behov, då dessa pansarskyttegrupper är ute på patrullering (endast 
kvinnor får visitera kvinnor). Det skulle då finnas en möjlighet att de kvinnor 
som blev uttagna till dessa pansarskyttegrupper hade lägre betyg än sina 
manliga kollegor. Detta kan då inte ses som något genomslag av genuspolitik, 
utan är mer att betrakta som ett taktiskt krav som ställs på utlandsstyrkan. Detta 
kan också kopplas vidare till Nuciaris81 resonemang där hon anför att 
fredsfrämjande operationer är den verksamhet som i framtiden kommer att vara 
vanligast förekommande och där hon anser att kvinnor har en viktig roll att 
spela. Det måste då accepteras att kvinnlig närvaro krävs i vissa förband och att 
urvalet av naturliga skäl då också blir mindre att välja bland. Det viktigaste är 
dock att samtliga kvinnor uppfyller de formella kraven. Så länge de gör det är 
detta inte att betrakta som någon särbehandling och någon genuspolitik är 
därför inte relevant att hänvisa till. Av Kosovoundersökningen framgick också, 
av de betyg som de kvinnliga värnpliktiga erhöll efter genomförd mission, att 
några kravunderskridande inte skedde. Undersökningsresultatet visar därmed 
på ytterligare en trolig slutsats. Förmodligen anses en utlandsmission så pass 
viktig och ”skarp” att några kravunderskridande på grund av kön eller ett starkt 
politiskt tryck att rekrytera kvinnor för sakens skull, ändå inte får något 
genomslag. Uppfylls inte kraven blir man inte uttagen. Detta anser jag att 
undersökningen har påvisat. Detta skulle vidare tala mot van Crevelds82 
resonemang att kvinnor blivit accepterade i olika försvarsmakter först när de 
”riktiga” krigen var slut och uppgifterna blivit mer av fredlig art. De nya hoten 
efter kalla kriget och de nya uppgifter som olika länders försvarsmakter idag 

                                                 
80 Intervju med Anders Sjödin, handläggare vid personalenheten  
81 Nuciari, s. 296. 
82 van Creveld, s. 206. 
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ställs inför kan mycket väl innebära regelrätta stridsuppgifter. Under kalla 
kriget var det svenska försvarets främsta uppgift att vara så pass starkt att vi 
kunde undvika att hamna i strid. Idag måste vi vara beredda att använda vårt 
försvar skarpt. I Sverige kan en kvinna verka i samtliga befattningar inom 
Försvarsmakten, vilket i allra högsta grad kan innebära att hon kan hamna i 
stridssituationer. van Creveld borde dessutom veta att israeliska kvinnor redan 
verkat i stridssituationer, så där faller hans resonemang igen. 
 
När det gäller undersökningen av antagningar till yrkesofficersprogrammet är 
det även här min uppfattning att forskningsfrågan löser problemet i uppsatsen. 
Genuspolitiken borde på något sätt ha fått genomslag i denna undersökning, då 
den i form av kvinnlig förtur faktiskt tillämpats.  För arméns del gick detta att 
påvisa, medan det för flygvapnets och marinens del inte gick. Främst marinens 
kvinnliga kadetters medelbetyg låg så högt att någon kvinnlig förtur sannolikt 
inte behövde tillämpas. Intressant i sammanhanget hade varit om marinen hade 
tillämpat detta om kvinnornas betyg varit lägre. Kanske hade då även svaret på 
problemet blivit annorlunda. Undersökningen av flygvapnets kvinnliga kadetter 
gav så skiftande resultat att några säkra slutsatser var svåra att dra. Dock har 
flygvapnet inte tillämpat den kvinnliga förturen. En tänkbar förklaring till detta 
är att flygvapnet är den försvarsgren som har längst erfarenhet av kvinnor inom 
försvaret och även flest kvinnliga officerare. Kanske betyder det mindre för 
flygvapnet att man under ett år rekryterar färre kvinnor, procentuellt ligger man 
ändå högst inom Försvarsmakten. På detta vis kanske kvinnlig förtur spelar 
mindre roll för flygvapnet. Anmärkningsvärt är att en del antogs med 
kravunderskridande av betyg (10 7 7) under åren 2001 och 2002. Detta gällde 
endast två kvinnor, men sexton manliga kadetter, främst från armén. Det är i 
sammanhanget nästan frestande att tala om manlig än kvinnlig förtur. Att dessa 
kadetter trots allt blivit antagna beror troligtvis på personalbrist vid förbanden 
och då har uppenbarligen kvantiteten varit viktigare än kvaliteten. Att detta 
främst har berört manliga kadetter kan bero på färre kvinnliga sökanden, men 
också på att kvinnorna har hållit en högre och bättre kvalitet än männen. 
 
Hur pass allmängiltiga kan då resultaten av de två undersökningarna anses vara 
för en bedömning av effekterna av den genuspolitik som idag förs inom 
Försvarsmakten? När det gäller undersökningen av antagningar till 
yrkesofficersprogrammet kan denna ses som allmängiltig i den bemärkelsen att 
alla blivande officerare, inom alla tre försvarsgrenarna, har blivit granskade. 
Genom antagning till yrkesofficersprogrammet ges inträde till yrket som 
sådant. Om genuspolitiken får genomslag redan på detta stadium är det också 
troligt att detta får konsekvenser för resten av yrkeskarriären. Visserligen 
bygger undersökningen enbart på tre års ansökningar, där den kvinnliga 
förturen började gälla från 2003. Som tidigare påpekats hade det varit önskvärt 
att undersöka ytterligare ett antagningsår med kvinnlig förtur, men detta var en 
omöjlighet då all utbildning ställdes in 2004. Ändock gick en trend att spåra, 
för arméns kvinnliga kadetter, att förturen troligtvis fick genomslag och 
därmed också Försvarsmaktens förda genuspolitik. Det som möjligtvis skulle 
tala mot dess allmängiltighet är att endast ett skolsteg är undersökt. Hur 
antagning av kvinnliga officerare sker till övriga nivåhöjande utbildningar, och 
om något genomslag av genuspolitik går att spåra där, är inte undersökt. 
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Intressant i detta sammanhang, förutom att granska de kvinnliga officerarnas 
betyg, skulle vara att se vilka befattningar de haft innan de blev antagna till 
högre utbildning. Detta för att undersöka om skillnader i befattningar 
förekommer mellan kvinnliga och manliga officerare. Har kvinnorna haft 
likvärdiga, svårare eller lättare befattningar än männen?   
 
 När det gäller Kosovoundersökningen kan denna anses allmängiltig i den 
bemärkelsen att den spänner över ett brett urval av kvinnor. Både kvinnliga 
civila, värnpliktiga, reserv- och yrkesofficerare har blivit granskade och på 
detta sätt har underlag erhållits för en bedömning om genuspolitiken inom 
Försvarsmakten även påverkar andra kategorier av kvinnor än de som väljer 
officerskarriären som yrke. Undersökningen visade att effekter av någon 
genuspolitik inte gick att spåra för de civila kvinnorna eller för de kvinnliga 
reserv- och yrkesofficerarna, men möjligtvis för de kvinnliga värnpliktiga. Det 
som skulle kunna tala mot undersökningens allmängiltighet är att de som 
ansöker och blir uttagna till utlandstjänstgöring på något sätt utgör en elit. 
Detta kanske främst gäller för kategorin civila och värnpliktiga.  En yrkes- eller 
reservofficer borde däremot hålla så hög kvalitet att han eller hon när som helst 
kan sändas iväg på en utlandstjänstgöring.  
 
Undersökningen har däremot inte berört hur vanliga kvinnliga värnpliktigas 
betyg förhåller sig till värnpliktiga mäns och om något genomslag av 
genuspolitik här går att spåra. Vidare argument mot undersökningens 
allmängiltighet skulle kunna vara att utlandsmissioner, så som de hittills har 
genomförts, ofta har haft en övervikt av officerare och värnpliktiga från armén. 
Visserligen har inte detta närmare granskats i undersökningen, men ett rimligt 
antagande är att så varit fallet. Detta skulle i så fall innebära att 
Kosovoundersökningens resultat, för värnpliktiga och reserv- och 
yrkesofficerare, främst skulle gälla för armén.    
 
Av ovanstående diskussion av de två undersökningar som är gjorda, framgår att 
Försvarsmaktens genuspolitik inte till fullo har fått något genomslag. 
Visserligen finns möjligheter att undersöka andra delar av Försvarsmakten ur 
ett genusperspektiv, men ett antagande är att ungefär samma resultat hade 
uppnåtts. Inom det svenska försvaret är idag samtliga befattningar öppna för 
kvinnor. Av detta skulle man kunna hävda att Försvarsmakten tillämpar en 
liberal feminism. Frågan kan då ställas om någon genuspolitik inom 
Försvarsmakten överhuvudtaget behövs när alla dörrar hålls öppna för kvinnor. 
Är kvinnorna bara tillräckligt kompetenta för en specifik befattning, så kan de 
också verka i denna. Här kan kopplingar göras till Goldsteins syn på kvinnors 
roll i krigshistorien,83 där han med många exempel pekar på hur väl kvinnor 
klarat av olika krigssituationer genom historien. Intressant i sammanhanget är 
också att vid dessa tillfällen, med Nazityskland som undantag, har kvinnors 
kompetens till att verka i krig inte ifrågasatts i samma utsträckning som under 
fredstid. I krigstid har istället kvinnorna setts som en nödvändighet för att åter 
bli ifrågasatta som militärer när freden väl infunnit sig. Detta är onekligen ett 
intressant fenomen som gör att genusdebatten kan ifrågasättas, då kvinnor 
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bevisligen har klarat av krigssituationer på ett bra sätt. Detta anser däremot inte 
van Creveld som hävdar att kvinnors insatser i krig, och främst då under andra 
världskriget, var klart överdrivna och inte spelade någon roll i realiteten.84 
Dock är det lättare att ansluta sig till Goldsteins åsikter, då han anger många 
konkreta exempel på hur kvinnor agerat. van Crevelds resonemang bygger 
endast på ett allmänt tyckande där inga motiv ges, men där hans negativa 
kvinnosyn klart lyser igenom. 
 
Däremot har van Creveld en poäng då han anser att kvinnofrågorna inom olika 
försvarsmakter ibland får för stort politiskt utrymme och där politikerna ibland 
blundar för vissa realiteter. Att tillämpa en sådan politik skulle kunna få 
ödesdigra konsekvenser. Låt oss ta ett exempel. Om det nu skulle förhålla sig 
så att det är väldigt få kvinnor som klarar av jägartjänst, skulle det vara högst 
förödande för både kvinnorna och Försvarsmakten i sig om man lät de kvinnor 
som inte klarade av befattningen eller tjänsten att ändå verka som 
jägarofficerare. Det intressanta i sammanhanget måste vara om individen, man 
eller kvinna, klarar av en viss befattning. Om nu en kvinna av hundra klarar 
jägartjänst ska hon naturligtvis ges chansen och de möjligheterna finns ju också 
idag inom det svenska försvaret. Om den politiska debatten blir för påtaglig 
och kvinnor lyfts fram för sakens skull, slår detta troligtvis bara tillbaka på 
kvinnorna själva. Viss risk finns då att deras kompetens blir ifrågasatt av 
kanske framför allt manliga officerare. 
 
I Sverige har man länge strävat efter ett högre procenttal av kvinnliga 
officerare och hänvisat till att andra länder har lyckats bättre med att integrera 
kvinnor i sina försvarsmakter. Exempelvis hade USA 1999 totalt 32 235 
kvinnliga officerare och dessa utgjorde då 13,2 % av den totala amerikanska 
officerskåren. Bara inom den amerikanska armén utgjorde kvinnorna 1999 hela 
21,8 %.85 Men det är viktigt i sammanhanget att poängtera att många andra 
länder och däribland USA räknar t ex sjuksköterskor, barnmorskor och jurister 
som officerare. Statistiken kan på detta vis bli lite missvisande då vi i Sverige 
skulle räkna ovanstående kategorier av kvinnor som civilanställda.  
 
Den genomförda undersökningen för denna uppsats har också påvisat att 
genuspolitiken som förs inom Försvarsmakten inte till fullo har fått något 
genomslag. Ändå uppvisade kvinnorna som var föremål för undersökningen att 
de generellt höll hög kvalitet. Alltså, Försvarsmakten lyckas väl med att 
rekrytera kvalificerade kvinnor och detta får väl ändå ses som viktigare än att 
enbart ha kvantitativt fler. Det har också bara gått 25 år sedan flygvapnet, på 
försök, lät kvinnor göra värnplikt. Idag har de sin första kvinnliga överste.86 
Allt måste således få ta sin tid. Säkerligen kommer även marinen och armén 
inom några år att ha en kvinnlig överste. Men låt oss då hoppas att 
utnämningen sker genom kompetens och inte på grund av framstressade 
”korrekta” politiska beslut. 

                                                 
84 van Creveld, s. 231. 
85 Caforio Giuseppe, The European Officer: A Comperative View on Selection and Education, 
Edizioni ETS Pisa, 2000, s. 222, 226. 
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Att genomföra en heltäckande undersökning av genuspolitikens effekter som 
spänner över hela Försvarsmakten låter sig naturligtvis inte göras inom ramen 
för en C-uppsats. De två undersökningsområden som valts får ändå anses 
spegla ett tämligen brett område inom Försvarsmakten. Ca 1500 kadetters 
betyg har granskats för tre antagningsår till yrkesofficersprogrammet, där 
samtliga försvarsgrenar har ingått i undersökningen. Eftersom antagning till 
yrkesofficersprogrammet är själva inträdet till officersyrket som således även 
kan få konsekvenser längre fram i yrkeskarriären, får nog undersökningen som 
sådan ses som bred och allmängiltig. Undersökningsmaterialet har också varit 
stort i omfång. I Kosovoundersökningen har ett ännu bredare urval av kvinnor 
inom Försvarsmakten undersökts, då även värnpliktiga och civila kvinnors 
betyg blivit granskade. Samtliga dessa kvinnor inom de fyra bataljonerna, ca 
190, har varit föremål för undersökningen. Med hänvisning till bredden och det 
stora omfånget på undersökningsmaterialet även i denna undersökning, får 
även denna anses vara allmängiltig och spegla förhållandena inom försvaret på 
ett bra sätt. 
 
 
 
6.3   Förslag till fortsatt forskning 
 
För att ytterligare belysa genusfrågor inom Försvarsmakten och dess eventuella 
effekter kan främst tre områden skönjas som skulle vara intressanta för fortsatt 
undersökning. Först, hur förhåller sig kvinnliga officerares tjänstgörings-
omdömen och vitsord jämfört med deras manliga motsvarigheter vid sökande 
till andra nivåhöjande utbildningar? Här skulle en liknande undersökning 
kunna göras som den som skedde i denna uppsats för antagningar till 
yrkesofficersprogrammet. När beslutet togs att ge kvinnliga sökande förtur till 
yrkesofficersprogrammet från år 2003, hade diskussioner förts att detta skulle 
gälla för samtliga kvinnliga officerare till alla nivåhöjande utbildningar inom 
Försvarsmakten. Detta förslag gick dock inte igenom. Intressant i 
sammanhanget skulle också vara att granska vilka befattningar som kvinnor 
innehaft innan de påbörjar nästa skolsteg i karriären. Enligt Handbok 
Personaltjänst krävs att officeren haft vissa befattningar innan nivåhöjande 
utbildning får påbörjas. Inför te x stabsprogrammet skall väl meriterad 
plutonchefstjänst innehafts, liksom att väl meriterad kompanichefstjänst eller 
liknande chefsbefattning, skall innehafts innan chefsprogrammet får påbörjas.87 
Förhåller det sig så att kvinnliga och manliga officerare haft samma 
befattningar, eller finns tendenser att det ställs högre eller lägre krav på 
kvinnorna befattningsmässigt innan de får gå nivåhöjande utbildning? Håller 
sig kvinnorna i ”huvudspåret” befattningsmässigt eller finns tendenser till att 
kvinnor, tidigare än män, hamnar i sidospår och ägnar sig åt stabstjänst och 
därmed mer administrativt arbete? 
 
För det andra skulle det vara intressant att undersöka hur vanliga kvinnliga 
värnpliktigas (meniga till befälselever) betyg förhåller sig till sina manliga 
motsvarigheter. Går det att spåra genuseffekter i denna grupp? Håller de 

                                                 
87 Försvarsmakten, Handbok Personaltjänst, Försvarsmakten, 1997,s. 5:20, 5:22. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning 
ChP 03-05 05-02-08 19 100: 2057 
Mj Catarina Niklasson Schöön  Sid 52(55) 
 

 

kvinnliga värnpliktiga samma kvalitet som männen? Blir de kvinnliga 
värnpliktiga kvantitativt fler år från år? Går det att spåra några skillnader 
mellan kvinnliga meniga, gruppchefer eller kompanibefälselever? 
Kosovoundersökningen granskade endast de värnpliktiga som höll så hög nivå 
att de blev antagna till utlandstjänstgöring och dessa kan då sägas utgöra någon 
slags elit. De kvinnliga befälselever som söker vidare till 
yrkesofficersprogrammet får också anses vara de bästa, alltså någon slags elit.  
Det skulle således vara av intresse och se vilka resultat man kom fram till 
genom att undersöka denna kategori av kvinnor som inte har några vidare 
ambitioner med officersyrket. 
 
För det tredje skulle det vara av intresse att ytterligare göra en fördjupad 
jämförande undersökning mellan kvinnors och mäns betyg inom 
Försvarsmakten. Visserligen är en sådan undersökning redan gjord genom 
Wiséns88 rapport, men denna byggde på en hypotes att kvinnor missgynnas av 
det rådande betygssystemet inom försvaret idag. På detta sätt kändes 
undersökningsresultatet förutbestämt om det skulle visa sig att kvinnorna 
hamnade under männens medelbetyg, vilket de nu också gjorde. Dock visade 
även undersökningen av yrkesofficersprogrammet att de kvinnliga kadetterna 
konstant, med ett undantag för marinen, låg under de manliga kadetterna. 
Således har två undersökningar visat att kvinnors betyg, oavsett om det rör sig 
om militära betyg från grundutbildningen, tjänstgöringsomdömen eller vitsord, 
ligger något under männens. Detta kan knappast betraktas som en slump och 
borde således vara av intresse för ytterligare granskning. Kan det förhålla sig så 
att Wiséns hypotes stämde? 
 
Avslutningsvis skulle det också vara intressant att ytterligare undersöka 
antagningar till yrkesofficersprogrammet, när utbildningen väl startar upp igen. 
Detta för att ytterligare undersöka om den kvinnliga förturen slår igenom på ett 
tydligare sätt än vad denna uppsats undersökningsresultat kunnat påvisa. 
 
 
 

7 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om genusfrågor inom 
Försvarsmakten har medfört några effekter kvantitativt i form av enbart fler 
men sämre kvinnor, eller kvalitativt i form av mer kompetenta kvinnor, eller 
bådadera i form av både fler men likväl kompetenta kvinnor. 
Undersökningsresultatet gav vid handen att genusfrågor, där kvantitet har gått 
före kvalitet, inte till fullo har fått genomslag inom Försvarsmakten, men att 
effekter av sådana ändå gått att finna. Detta var främst märkbart vid arméns 
antagning av kvinnor till yrkesofficersprogrammet 2003, då kvinnlig förtur till 
denna utbildning började gälla. Ett möjligt spår av genuspolitikens genomslag 
kunde också skönjas för värnpliktiga kvinnor i utlandstjänst, då dessa 
betygsmässigt konstant låg under sina manliga motsvarigheter i alla de fyra 
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undersökta Kosovobataljonerna. Dock var detta inte någon säker slutsats. De 
värnpliktiga kvinnornas något lägre medelbetyg kunde lika gärna bero på andra 
orsaker. I övrigt pekade undersökningen på att kvinnor inom Försvarsmakten 
håller en hög kvalitet utan att någon genuspolitik behöver tillämpas. Detta 
framgick tydligast vid undersökningen av Kosovobataljonerna där de civila 
kvinnorna och de kvinnliga yrkes- och reservofficerarna låg över sina manliga 
motsvarigheter medelbetygsmässigt. Dessa kvinnors höga kompetens skulle 
kanske kunna tolkas som att genuspolitiken faktiskt fått genomslag kvalitativt, 
men någon märkbar kvantitativ ökning gick inte att spåra, varför det kändes 
långsökt att tala om något genusgenomslag. 
   
Frågan kunde då vara berättigad att ställa om någon genuspolitik behövs inom 
den svenska försvarsmakten, då båda undersökningarna kunde påvisa kvinnors 
kompetens och duglighet i de befattningar de innehaft. I Sverige har dessutom 
kvinnor tillträde till samtliga befattningar inom Försvarsmakten, vilket gör att 
frågan om någon genuspolitik överhuvudtaget behövs känns berättigad. 
 
Undersökningen av antagningar till yrkesofficersprogrammet visade dock att 
de kvinnliga kadetterna i stort låg något under sina manliga kollegor under alla 
de tre undersökta åren. Detta gällde även för samtliga försvarsgrenar (med 
marinen undantagen vid ett tillfälle). Detta skulle kunna härledas till Wiséns 
rapport och hans hypotes om att kvinnliga officerare missgynnas av det 
rådande betygssystemet inom Försvarsmakten.89 Dock förefaller denna slutsats 
vara allt för enkel. Den påminner mest om radikal feminism där det bara antas 
att kvinnor blir missgynnade på grund av kön. Kanske är det så att ett resultat 
kan vinklas, förmodligen omedvetet, så att det ”passar” ett förväntat svar eller 
resultat. Kanske svaret är så enkelt att de kvinnliga kadetterna var sämre än 
männen. Eller förhåller det sig så, att eftersom kvinnorna konstant är betydligt 
färre än männen, får detta ett litet genomslag när medelbetyg räknas ut?  
Faktum kvarstår dock att de kvinnliga kadetterna låg lägre betygsmässigt än 
männen.   
 
Avslutningsvis, genusfrågor är på intet sätt lätta frågor inom Försvarsmakten. 
Olika feministiska inriktningar kan lägga egna vinklingar och tolkningar av vad 
som egentligen är att betrakta som genusfrågor. Exempelvis skulle en radikal 
feminist kunna tolka de kvinnliga värnpliktigas något lägre betyg i 
Kosovomissionerna, tvärtemot denna uppsats slutsatser, som avsaknad av 
genuspolitik och att kvinnor missgynnas i utlandstjänst. Denna uppsats har 
försökt att belysa genusfrågan ur ett vidare och mer nyanserat perspektiv, där 
flera tänkbara förklaringar av undersökningsresultatet har varit föremål för 
diskussion. För att även i framtiden kunna rekrytera duktiga och kompetenta 
kvinnor till Försvarsmakten, är det av största vikt att genusfrågor inte blir ett 
självändamål i form av att anställa kvinnor för sakens skull. Detta skulle 
förmodligen bara missgynna kvinnorna. 
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Abstract 
“Qualified or admitted on basis of quota?” - An Examination of the effect of Gender 
Politics in the Swedish Armed Forces. 
 
The aim of the dissertation is to examine whether the present focus on issues of gender has led to 
an increase in the number of women – or more competent women – in the Swedish Armed 
Forces. The author examines service records from four different Swedish battalions participating 
in international operations in Kosovo, as well as school-leaving certificates from three classes at 
the Swedish War Academies at Karlberg, Östersund and Halmstad. The women in question are 
compared with their male colleagues at the same level in the organization, and traces of possible 
trends are gleaned. 
 
The following questions are answered: 
- Are there any quantitative or qualitative effects to be found concerning the female personnel 

in the Swedish battalions KS 07, 08, 09 and 10? 
- Are there any quantitative or qualitative effects to be found concerning the female officers 

graduating from the Swedish War Academies in the classes of 2001, 2002 and 2003?   
 
The author points to two primary results of the examination. The first is an increase in the 
number of female army officers graduating from the War Academies – accompanied with a 
decrease in the average results of their school-leaving certificates in comparison with the male 
graduates. In the two other services the number of female graduates are fairly stable in the 
examined classes.  
 
The second result is a small increase in the percentage of female personnel in the battalions 
within the examined period. On the other hand the average level of service records of female 
personnel generally is high – in some categories better than those of the corresponding male 
personnel. The main conclusions are that the present system of marking within the Swedish 
Armed Forces hardly can be said to be systematically unfavourable to women (a result that goes 
against earlier studies), but also that the gender debate so far has had a fairly small results – 
positive as well as negative. This, on the other hand, may not be wholly negative, as there may be 
possible drawbacks to forced changes in the pattern of recruitment. 
 
 
 




