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Efter sex månader ”muckar” tjejerna från KA 4 

 

- Killarna kunde inte knäcka oss! 

 
 

GÖTEBORG (GT) Att ligga och kräla i skiten i full strids-

mundering, genomblöt inpå bara sk innet, t imme efter 

timme .. . 

Det tyckte dom här tjejerna var helt okey. 

Susanna, Ingela och Lena är Sveriges första kvinnliga soldater 

som utbildats på ett stridande förband, KA 4 i Göteborg. 

— Det värsta var inte dom fysiska övningarna utan killarnas 

psykningar, alla glåpord och snack om att här har tjejer inte 

nåt att göra. 

I går packadek trion ihop sina  grejer efter sex månader, för att 

fortsatta sin grundutbildning på Gotland. På fönsterkarmen på luckan 

står en krukväxt med en hälsning från några av de manliga 

logementskompisarna som önskar lycka till. 

— Alla killar har inte varit jävliga, men många har gjort allt för att 

knäcka oss. Jag hade inte väntat mig att unga killar skulle ha ett sånt 

massivt motstånd mot oss, säger Susanna Adner 21 år från Ystad. 

 



FÖRSTÅR 

— Man får förstå dom, inflikar Ingela Olsson, 20 år från Visby, det här 

har varit helig mark för dom. Nu har vi slagit hål på myten att det 

bara är killar som platsar på ett stridande förband. 

Och Lena Andberger, 22 år, från Stockholm menar: 

— Vi konkurrerar ju med många av dom som ska söka in till 

officershögskolan — vi kanske snor deras platser. 

UTLOPP 

Hans Richard Wijkmark plutonchef och lärare på KA 4 konstaterar: 

— I viss mån sjunker sammanhållningen när det kommer tjejer med i 

bilden. Här har bildats två läger — ett för ett emot tjejer. Om vi får 

fler tjejer kommer bilden kanske att ändras till det bättre. 

 

Susanna, Ingela och Lena sökte till KA 4 av nyfikenhet, en önskan om att 

jobba ute, jobba med människor men också för att få utlopp för sina 

sportsliga intressen. Ingen av dom är besviken efter de sex månaderna. 

SLITIGT 

— Jag hade väntat mig att det skulle bli mycket av fysiskt slit, hade 

däremot inte trott att det också skulle vara så mycket teori, säger 

Ingela. 

— Det var slitigt när vi med full mundering låg i skiten och krälade, kallt, 

regnigt och tungt. Efteråt var det underbart att vi klarade det. Trots 

att vi var tjejer! Och soldatprovet — 3-milamarschen med 12 kilos 

packning och k-pist klarade vi av utan att ens få skavsår. 

BEREDDA 

I  krig blir flickornas uppgift att söka rätt på fiendens mål och ge 



order om eld. 

— Ingen av oss önskar ett krig, men om detta blir faktum är vi 

beredda att skjuta för att döda. 

Som positivt i utbildningen räknar flickorna följande: 

— Vi har lärt oss tro på oss själva, vi har lärt oss leva tätt, tätt 

tillsammans och klara ut kontroverser trots att vi är tre mycket 

olika personer. Vi har blivit fysiskt och psykiskt starkare och vi 

har lärt oss uppskatta hur ljuvligt det är att få vara ensam när 

man är hemma på ledighet. 

KRAMATS 

Tre tjejer och över 60 killar. Ni har eget rum — men nog måste 

det väl uppstå vissa vibrationer mellan könen? 

— Nej, faktiskt inte. Att ha så många killar omkring sig jämt och 

ständigt gör att man inte ser dom som killar, inte på det sättet i alla 

fall. Men vi har kramats väldigt mycket. Vi har nog fört in en hel del 

ömhet på luckan. Men vi ser killarna som ett slags brorsor. 

Nu ska flickorna fortsätta sin utbildning med sex månader på 

Gotland. Där ska dom också lära sig fungera som befäl. 

BESLUTADE 

— Det håller mig vaken om kvällarna, säger Susanna. Hur sjutton 

ska jag nu bete mig för att ta killarna på rätt sätt. Många har ju 

inställningen att dom aldrig kommer att ta order av en tjej i deras egen 

ålder, menar Susanna. 

Efter Gotland är det sen dags att söka till officershögskolan för att 

småningom fortsätta som yrkesmilitär. Alla tre är fast beslutade att det 

här är den rätta banan för dom. Och till medsystrar med samma drömmar 

ger dom rådet: 

— Bit ihop och kom igen. Man måste ha en vilja och ge sig katten på att 

man ska klara av det — då kommer det här speciella livet ge en massa 

positiva ingridienser! 
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Ingela Olsson, Lena Andberger och Susanna Adner – tre tjejer som 

slagit hål på den manliga myten – visst kan tjejer bli stridande soldater 


