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TAKTISK RISKBENÄGENHET: EN KVANTITATIV STUDIE OM RISKBENÄGENHET 

HOS OFFICERARE MED OLIKA BAKGRUND OCH ERFARENHETER. 

ABSTRACT: 

This thesis aims to answer the question of what differences in risk propensity may exist between 

Swedish Army Officers from different branches and those with or without experience from 

international deployments. Since different individuals can perceive risks in different ways a 

discrepancy can arise between how different decision makers act in different tactical situations. This 

can have consequences in combat through decision makers who expose themselves and others to 

unnecessarily large risks, or decision makers who fail to act through an excessive risk perception. 

The thesis aims to discover whether such differences exist within the Swedish Army, to avoid 

catastrophic outcomes in combat because units or individuals are acting in a way that is not 

advantageous to the task, and directly or indirectly creates an even more risky situation. The survey 

was conducted through a questionnaire survey, where the data was analysed to test two hypotheses, 

one relating to the different branches and the other regarding experience from international 

deployments. The analysis showed that the differences between groups were not statistically 

significant and that the hypotheses cannot be proven. 
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1. Inledning  

1.1. Problemformulering 

”Faran utgör en del av krigets friktioner och det är nödvändigt att ha 

en klar uppfattning om den för att kunna förstå kriget.” 

Så beskriver Clausewitz på ett målande sätt faran.1 Clausewitz säger samtidigt att den som 

inte lärt känna faran ofta kan uppfatta den på ett lockande sätt, att spänningssökandet tar 

överhand och att konsekvenser inte förefaller lika allvarliga eller sannolika.2 Vidare skriver 

han att individer reagerar och vänjer sig olika vid faran samt att detta påverkas av 

ansvarsbördan.3 Det Clausewitz beskriver som fara kan i detta fall kopplas till begreppet risk. 

Alltså att risk och risktagning är något som tydligt återfinns i den militära verksamheten. 

Det Clausewitz skriver får stöd av Vertzberger som i sin bok Risk taking and decisionmaking 

skriver att individer och beslutsfattare känner och uppskattar risk olika, både för att de 

värderar risken och målet som fordrar en risktagning på olika sätt.4 Han fortsätter med att 

beskriva att eftersom beslutsfattare uppfattar risk olika så blir även alla risksituationer olika 

beroende på betraktarens egen riskbenägenhet.5 

Enander och Börjesson påpekar i sin bok Rustad för risk att risktagning är något som tydligt 

präglar den militära verksamheten. Enander och Börjeson skriver att militära förband är den 

samhällsfunktion som tydligast utsätts för risk genom att den militära verksamheten till sin 

natur utgörs av stora risker.6 Visserligen är inte fredstida utbildning att jämföra med ett 

faktiskt krig, men krig är också något som en relativt begränsad andel av den svenska militära 

personalen faktiskt upplevt i verkligheten. 

Om människor uppfattar och bedömer risk olika som Clauswitz och Vertzberger menar är det 

rimligt att anta att detta även gäller för de officerare som agerar i den militära verksamheten. 

Då taktik bygger på att som chef manövrera och indela egna enheter i syfte att kunna 

koordinera eld, rörelse och funktioner för ett mot given målsättning fördelaktigt sätt,7 är det 

                                                 
1 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s. 74. 
2 Ibid, s. 73. 
3 Ibid, s. 74. 
4 Vertzberger, Yaacov Y. I., Risk taking and decisionmaking: foreign military intervention decisions, Stanford 

University Press, Stanford, Calif., 1998, s. 42 
5 Ibid. 
6 Enander, Ann & Börjesson, Marcus (red.), Rustad för risk: riskpsykologi för militärer och 

insatsorganisationer, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 19. 
7 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, s. 53. 
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av vikt att chefer är medvetna om eventuella risker samt att samma chefer har en någorlunda 

likartad riskbenägenhet. Om en skillnad existerar kan olika chefer agera på ett sätt som inte 

blir fördelaktigt för andra enheter. Inte för att de själva inte arbetar mot målsättningarna utan 

för att en för hög eller låg riskbenägenhet kan få dessa chefer att agera för mycket eller för 

litet mot det gemensamma målet och därigenom påverka andra enheter negativt. Dessa chefer 

utgörs till stor del av yrkeskategorin officerare. 

I en rapport från Försvarshögskolan skriver Börjesson, Lundqvist och Enander att det är 

sannolikt att militära enheter med skiftande erfarenheter och bakgrunder har olika 

uppfattningar om risk.8 Denna skillnad är något de beskriver som ett problem då olika militära 

identiteter kan framkalla olika ageranden.9 Vidare presenteras att enheter med skilda 

uppfattningar utgör ett potentiellt problem när olika enheter måste samverka och agera 

tillsammans.10 Denna samverkan och gemensamma agerandet är en förutsättning för att lösa 

taktiska uppgifter. 

Dessa olika exempel visar att risktagning är någonting vanligt förekommande inom den 

militära verksamheten. De visar även att uppfattningen om risker skiljer sig mellan olika 

individer och att detta kan skapa problem då olika militära enheter skall samverka och agera 

tillsammans mot gemensamma mål. Genom att studera om det finns en skillnad i 

riskbenägenhet mellan beslutsfattare, vilket i militära organisationer främst utgörs av 

officerare, kan det tydliggöras om olika grupper eller kategorier av officerare agerar mer eller 

mindre riskbenäget vilket har betydelse i taktiska situationer när förband agerar gemensamt. 

1.2. Syfte 

Denna undersökning syftar till att utreda om officerare med olika bakgrund agerar olika i 

taktiska situationer och om dessa olikheter kan förklara skillnader i riskbenägenhet. Om det 

finns en sådan skillnad så är det av intresse för professionen att få veta varför. Detta kan få 

katastrofala konsekvenser för ett militärt förband. Men det kan också vara så att möjligheter 

går förlorade om en officer tar beslutet att inte agera med hänsyn till risken som kanske kan 

vara överdriven.  

                                                 
8 Börjesson, Marcus, Lundqvist, Linda-Marie & Enander, Ann, Påfrestande förhållanden i militär verksamhet: 

om definitioner, påverkan och attityder, Försvarshögskolan, Ledarskapscentrum, Karlstad, 2014, s. 26. 
9 Ibid, s. 32. 
10 Ibid, s. 36. 
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Att forska på riskbenägenhet är alltså av vikt för den svenska försvarsmakten för att upptäcka 

om det existerar avvikelser inom organisationen där beslutsfattare agerar på mer eller mindre 

riskbenägna sätt beroende av bakgrund. Det bör dock poängteras att det absolut kan vara 

motiverat att det finns en skillnad i riskbenägenhet mellan exempelvis olika truppslag då de 

också till sin natur har olika uppgifter. Det är dock av vikt att rätt truppslag har rätt nivå av 

riskbenägenhet för att inte skapa en diskrepans som påverkar truppslagens gemensamma 

uppträdande. 

1.3. Frågeställning 

Sammanfattat från problemformuleringen och syftesbeskrivningen, samt styrkt med en 

forskningsöversikt senare i detta kapitel, har följande frågeställning formulerats:  

Vilka skillnader i riskbenägenhet på taktisk nivå finns mellan svenska 

officerare från olika truppslag alternativt med eller utan erfarenhet 

från internationell insats? 

1.4. Avgränsningar 

Detta arbete innefattar endast arméofficerare. Med detta avses militär personal med Fänriks 

grad eller högre som tjänstgör i Armén. Följaktligen är kategorierna specialistofficerare, 

kadetter och soldater i Armén samt all personal utanför Armén inte en del av denna 

undersökning. Undersökningen gör även ett urval genom truppslagstillhörighet. Däremot 

avgränsas truppslagstillhörighet till att gälla det aktuella truppslaget även om officerare bytt 

truppslag under sin karriär. 

Avgränsningar har även blivit nödvändigt inom Armén. Därför innefattas endast truppslagen 

artilleriet, infanteriet, ingenjörtrupperna och pansartrupperna i undersökningen. 

Avgränsningen bygger på principen om kombinerade vapen samt möjligheten att bedriva strid 

på kompaninivå.11 Kompaninivå är också en avgränsning. Samtliga taktiska scenarion 

utformas på kompaninivå. Detta syftar till att ge respondenterna relativt lika förutsättningar 

trots varierade utbildningsnivåer. Slutligen avgränsas stridssättet avvärjningsstrid. Detta 

därför att avvärjningsstrid är ett stridssätt som i regel inte tillämpas med mindre enhet än 

bataljon.12 

                                                 
11 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, s. 22. 
12 Ibid, s. 85. 
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1.5. Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt redogör för forskningsläget vad gäller ämnet militär risktagning. 

Den existerande forskningen belyser på ett bra sätt att militär personal i högre grad kan vara 

mer riskbenägna då det militära yrket får anses vara ett riskyrke vilket till del attraherar 

personer med högre riskbenägenhet och att dessa personer samtidigt tenderar att underskatta 

dessa risker. Samtidigt saknas undersökningar som mäter skillnaden i riskbenägenhet bland 

den militära personalen och då främst de cheferna med ansvar att leda verksamhet, alltså 

officerarna.  

Studierna utgörs främst av kvantitativa enkätundersökningar samt litteraturöversikter. 

Enkätundersökningarna visar generellt på relativt homogena gruppsamansättningar av den 

militära personalen och andelen kvinnor är mycket liten eller helt obefintlig. Ett antal studier 

fokuserar på ledarskapets påverkan. Börjesson med flera visar i en svensk undersökning på 

värnpliktiga att deras attityder till risk och säkerhet förändrades under utbildningens gång.13 

Ledarskapet från de närmsta cheferna hade en tydlig påverkan på de värnpliktigas 

inställningar till risk och säkerhet.14 Detta ger slutsatsen att officerares egen riskbenägenhet 

kan avspeglas hos underställda. 

Vidare visar en undersökning att individer som frivilligt påtar sig riskfyllda uppgifter, 

exempelvis genom att välja ett riskyrke som soldat, tenderar att vara mer optimistiskt inställda 

till risk jämfört med personer som inte utsätts för risker i samma omfattning.15 Även om olika 

riskyrken visar olika riskbenägenhet så finns en tydlig optimism och en benägenhet att 

underskatta riskerna i yrket.16 Detta har även stöd av en annan studie som visar att risktagning 

och sensationslystnad kan kopplas till olika personlighetstyper.17 Här presenterar forskarna att 

olika personlighetstyper hanterar detta olika. Sensationslystna personer är ofta betydligt 

stresståligare och hanterar även pressade eller skrämmande upplevelser bättre i efterhand, 

men de kan också vara svårare att strukturera eller att hantera i mer ordnade miljöer då vissa 

även tenderar att söka sig till riskfyllda situationer.18 

                                                 
13 Börjesson, Marcus, Österberg, Johan & Enander, Ann, Risk and Safety Attitudes Among Conscripts During 

Compulsory Military Training. Military Psychology, 2011, s. 666-667. 
14 Ibid, s. 659. 
15 Moen Bjørg-Elin & Rundmo Torbjørg, Predic of unrealistic optimism: a study of Norwegian risk takers, 

Journal of risk research, 2005, s. 363-364. 
16 Ibid, s. 378. 
17 Breivik, Gunnar, Sand, Trond Svela & Sookermany, Anders. Risk-Taking and Sensation Seeking in Military 

Contexts: A Literature Review, SAGE Open, 2019, s. 11. 
18 Ibid. 
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Ytterligare en studie belyser detta fenomen genom att visa på oförmåga hos beslutsfattare att 

uppfatta risker i mötet med en motståndare.19 De ger stöd för att beslutsfattare tenderar att 

underskatta eller helt bortse från både risker och andra handlingsalternativ i dueller med en 

motståndare som kan leda till vinst även om den egna sidan bedöms underlägsen.20 Samtidigt 

visar undersökningen att beslutsfattare oftare tar hänsyn till risker i förhållande till potentiell 

vinst men inte i lika stor utsträckning i förhållande till potentiell förlust.21 Detta kan relateras 

till det som skrevs om att sensationslystna individer tenderar att underskatta risker. 

Slutligen förekommer ett antal skalor som har utvecklats för att kunna mäta risk och 

riskbenägenhet hos militär personal. Ett exempel är skalan MORTS, military operational risk 

taking scale. Denna skala har som syfte att identifiera personal i militära förband som visar 

tendenser till att ta eller undvika icke nödvändiga risker kopplade till aktuell uppgift.22 

Studien genomfördes genom en kvantitativ enkätstudie där 333 personer besvarade en enkät 

innehålande MORTS-skalan. Samtliga var tjänstgörande i den amerikanska marinkåren och 

stationerade på den japanska ön Okinawa. För att kontrollera om någon korrelation med 

tidigare forskning om risktagning fanns läts respondenterna även genomgå två andra 

undersökningar, DOSPERT och EVAR.23 Följaktligen finns framforskade instrument för att 

mäta riskbenägenhet hos militär personal vilket bör vara till gagn för forskningen då dessa 

instrument kan nyttjas för att identifiera tendenser som förekommer i de andra nämnda 

studierna. 

  

                                                 
19 Johnson, Dominic D.P, Wrangham, Richard W, Rosen, Stephen Peter, Is military incompetence adaptive? An 

empirical test with risk-taking behaviour in modern warfare, Evolution and Human Behavior, 2002, s. 245. 
20 Ibid, s. 245 
21 Ibid, s. 246. 
22 Momen, Nausheen, Taylor, Marcus, Pietrobon, Ricardo, Gandhi, Mihir, Markham, Amanda, Padilla, 

Genieleah, Miller, Paul, Evans, Katherine & Sander, Todd, Initial Validation of the Military Operational Risk 

Taking Scale (MORTS). Military Psychology, 2010, s. 128. 
23 Ibid, s. 131-133. 
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2. Teori 

2.1. Definition risktagning 

Att risk och risktagning är någonting konstant förekommande i större eller mindre 

utsträckning i alla situationer, både civila och militära, beror i grunden på att det är omöjligt 

att förutse alla händelser. Enander och Börjesson menar att risker kan utgöras av helt 

vardagliga saker som trafik till och från jobbet eller olika arbetsuppgifter, men det handlar 

också om betydligt mer omfattande omständigheter som globala terrorhot eller 

naturkatastrofer.24 De säger samtidigt att begreppet risk generellt används för att beskriva 

någonting farligt eller negativt men även osäkert.25  

Detta leder dock in på det mer psykologiska området, alltså hur risk uppfattas. Enander och 

Börjesson skriver att även om handlande eller händelser kan leda till konsekvenser behöver 

detta inte uppfattas som negativt vilket också påtalas av forskaren Ortwin Renn som menar att 

risk definieras som händelser eller mänskliga handlingar som får följder och påverkar 

områden av värde för människor.26 Här påtalar Enander och Börjesson att detta per automatik 

inte innebär någonting negativt även om det generellt är så begreppet nyttjas men att just 

begreppet risk därmed blir någonting subjektivt.27 

Vertzberger fortsätter på detta spår och menar att risk är subjektivt genom att det är subjektet, 

alltså individen, som uppfattar risken och att individen påverkas av egen erfarenhet samt den 

eventuella organisationens egenskaper och slutligen oförutsedda händelser.28 Vertzberger 

uttrycker också att risk är skillnaden mellan en individs beteende inför en händelse och den 

förväntade händelseutvecklingen.29 Vidare påpekar Vertzberger att det mer vardagliga 

användandet och hur beslutsfattare nyttjar begreppet risk är direkt kopplat till någonting 

farligt eller icke önskvärt, lite risk, lite fara och tvärtom. Han menar att risk är ett begrepp 

som skall förbehållas situationer med osäker utgång och en sannolikhet att denna utgång kan 

vara ogynnsam.30 

                                                 
24 Enander & Börjesson, Rustad för risk, s. 15. 
25 Ibid, s. 27. 
26 Ibid, s. 28. 
27 Ibid. 
28 Vertzberger, s. 18. 
29 Ibid, s. 19. 
30 Ibid. 
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Zuckerman går vidare med att precisera att det som är ogynnsamt kopplat till begreppet risk 

utgörs av sannolikheten att drabbas av skador eller förluster.31 Han förtydligar dock att en 

skada eller förlust kan utgöras av många olika saker beroende på situationen.32 Risk kan 

således definieras som situationer där händelseförloppet är osäkert och det finns en 

sannolikhet för att inträffade händelser kan få konsekvenser för den enskilde eller 

organisationen som orsakar en skada eller någon form av förlust. Givet blir att risk då 

förekommer i varierande grad men att det också ytterst är den betraktande individen som 

upplever hur stor en risk är. 

Enander och Börjesson gör en tydlig koppling mellan risk och det militära yrket när de 

beskriver att risk är någonting direkt kopplat till det militära då det är just sådana situationer 

som beskrivs ovan som utgör kärnan i den militära verksamheten.33 På samma sätt nämner 

Operativ doktrin att risk är någonting naturligt i militär verksamhet men använder mer 

begreppet risk som ett mått på skadliga konsekvenser.34  

Det är tydligt att dessa olika författare har en relativt liknande syn på begreppet risk och att de 

är eniga i att risk är något som har en tydlig koppling till den militära verksamheten. I syfte att 

mäta risk och riskbenägenhet hos olika individer finns det dock ett behov av att precisera ett 

antal begrepp med vilkas hjälp risk kan indikeras. Det räcker inte att påpeka att ett visst 

militärt agerande är riskfyllt, det är det troligen likt beskrivet ovan. Gibson utformar i sitt 

självständiga arbete på Officersprogrammet, Risktagning i armétaktik, tre olika indikatorer för 

risktagning kopplat till taktik.35 Dessa utformas i syfte att möjliggöra en mätning av olika 

individers riskbenägenhet i ett antal taktiska scenarion. Gibson använder sig av en 

kombination av vetenskaplig litteratur om militärteori samt doktriner och handböcker.36 Detta 

skapar en välgrundad teoretisk förankring samtidigt som det kan relatera till facklitteratur. 

Motivet till att nyttja samma indikatorer som Gibson bygger på att han på ett tydligt sätt 

greppar litteraturen och preciserar applicerbara indikatorer på ett område där inga lämpliga 

teorier kunnat hittas samt att det skapas goda möjligheter till jämförelse mellan dessa studier.  

                                                 
31 Zuckerman, Marvin, Sensation seeking and risky behavior, American Psychological Association, Washington, 

DC, 2007, s. 52. 
32 Ibid. 
33 Enander & Börjesson, Rustad för risk, s. 19. 
34 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014, s. 68-69. 
35 Gibson, Tom, Risktagning i armétaktik: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar risktagning hos 

arméofficerare på taktisk nivå, Självständigt arbete, Försvarshögskolan, Stockholm, 2016. s. 7-8. 
36 Ibid. 
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Den första indikatorn som Gibson utformar är att agera offensivt eller offensivt agerande.37 

Här relaterar han till det som skrivs av Widén och Ångström i Militärteorins grunder där de 

skriver att anfall generellt kräver ett flerdubbelt styrkeövertag gentemot den som försvarar 

sig.38 Vidare menar Widén och Ångström att anfallets motsats, alltså försvar, kan anses som 

lättare eller starkare då det inte är lika resurskrävande39 vilket också är något som nämns av 

Clausewitz, där han menar att anfallets svaghet ligger i att rörelsekraften förr eller senare 

kommer att avta.40 Det är med dessa motiv som Gibson menar att ett agerande som är 

offensivt och vars syfte är att nedkämpa en motståndare eller att besätta viss terräng under 

egen kontroll anses mer riskfyllt än ett motsatt agerande.41 Därför kommer den första 

indikatorn för riskbenägenhet utgöras av ett offensivt agerande. 

I Operativ doktrin framhävs att ett tydligt exempel på riskbenäget agerande utgörs av en 

osäker försörjningskedja.42 Det kan innebära allt ifrån förnödenhetsförsörjning av drivmedel 

och ammunition till medicinska omhändertaganden.43 Widén och Ångström berör också 

ämnet på så sätt att de talar om koncentration av egna resurser men också om hushållning med 

existerande resurser.44 Gibson preciserar detta till att en utsträckt logistikkedja utgör en 

potentiell risk.45 Detta genom att om ett förband har ett större geografiskt avstånd mellan egna 

enheter försvårar detta både försörjning av desamma men också möjligheten att kraftsamla 

vid behov. Längre avstånd skapar längre tider och mindre möjlighet att påverka det som sker 

på avstånd.46 Detta ger att den andra indikatorn för ett riskfyllt agerande utgörs av om 

förbandet har en utdragen logistikkedja. 

Gibsons sista indikator utgörs av att uppträda i ogynnsam terräng.47 Med ogynnsam terräng 

menar Gibson en terräng där förbandet inte helt får utrymme att nyttja sina förmågor. Det kan 

exempelvis röra sig om för långa eller för korta skjutavstånd. Det kan även röra sig om 

terräng som är kraftigt kanaliserande eller som är betydligt mer gynnsam för motståndaren. I 

Arméreglemente taktik beskrivs detta och att egna fördelar skall dras av terrängen där det är 

                                                 
37 Gibson, s. 7-8. 
38 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s, 181-182. 
39 Ibid. 
40 Clausewitz, s. 535. 
41 Gibson, s. 7. 
42 Försvarsmakten, Operativ doktrin, s. 69. 
43 Ibid. 
44 Widén & Ångström, s. 133. 
45 Gibson, s. 7. 
46 Ibid, s. 7-8. 
47 Ibid, s. 8. 
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möjligt men också att fienden skall hindras från att nyttja den terräng som är gynnsam för 

dennes verksamhet.48 Gibson gör även kopplingen till att Widén och Ångströms principer för 

koncentration med exempel om att kanaliserande terräng medför att färre enheter kan nyttjas 

till sin fulla kapacitet.49 Detta ger att den tredje indikatorn för ett riskbenäget uppträdande är 

att förbandet uppträder i ogynnsam terräng. 

Utöver att dessa tre indikatorer valts preciseras även en fjärde indikator som är sprungen ur 

stridens grunder som presenteras i Arméreglemente taktik vilken utgörs av eld och rörelse. 50 

Dessa grundstenar är beroende av varandra och det är med denna princip som striden byggs 

från lägsta nivå. Arméreglemente taktik talar om att det är chefen som skall säkerställa en 

lämplig avvägning mellan eld och rörelse.51 Likväl skriver Widén och Ångström om principen 

om koncentration. Där skriver de att en viktig princip är att egna resurser kan koncentreras till 

att nå lokal överlägsenhet.52 Härvid kan begreppet understöd nyttjas som en bra beskrivning 

av elden som en förutsättning för rörelsen. Därav kommer avsaknaden av understöd vara den 

fjärde och sista indikatorn. 

Dessa fyra indikatorer utgör en del av undersökningen operationalisering då det är genom 

dessa som taktiska scenarion är möjliga att definiera som mer eller mindre riskfyllda.  

2.2. Hypoteser 

I detta avsnitt presenteras två hypoteser som baseras på definitionen av risktagning samt 

litteratur som kan anses trovärdig. Dessa hypoteser kan sedan prövas mot den data som 

insamlas från urvalet genom undersökningens enkät. 

2.2.1. Truppslagstillhörighet 

Hypotes A: 

Officerare som tillhör truppslagen artilleri, infanteri, 

pansartrupperna eller ingenjörtrupperna tenderar att ta olika mycket 

risk. 

Truppslagen utgör en naturlig uppdelning av arméns organisation utifrån vilken funktion eller 

särskilda förmågor som truppslaget besitter. Truppslagen har varierat i antal och specifika 

                                                 
48 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, s. 29. 
49 Gibson, s. 8. 
50 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, s. 49. 
51 Ibid. 
52 Widén & Ångström, s. 132-133. 
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funktioner genom åren då krigföringen och arméns organisation förändrats. Det är dock 

möjligt att dra paralleller till det Hofstede skriver om subkulturer. 

Hofstede skriver att olika organisationers kulturer kan studeras på alla nivåer från globala 

företag ner till enskilda arbetsgrupper.53 Detta skulle i militära sammanhang kunna jämföras 

med organisationers uppdelningar i exempelvis vapenslag som armé, marin och flygvapen ner 

till taktiska nivåer som bataljon, kompani och pluton. Vidare menar Hofstede att 

organisationer skapar olika kulturer genom sitt sätt att agera som skiljer sig från andra.54 Det 

kan följaktligen finnas en gemensam kultur för den övergripande organisationen, som till 

exempel Armén, men då uppgifter och arbetssätt skiljer stort inom samma organisation kan 

det skapas sådant som benämns som subkulturer. Hofstede skriver att det är just avvikelserna 

som den egna organisationen uppvisar inom en större organisation som skapar subkulturer. 

Detta kan gestaltas genom avvikande arbetssätt eller uppgifter, men även genom mer ytliga 

attribut som symboler eller traditioner.55  

Arméreglemente taktik beskriver principen om kombinerade vapen som en princip om att 

samla förband, funktioner och system för att gemensamt uppnå ett bättre resultat än enskilt 

nyttjande, och att detta är anledningen till att arméförbanden är organiserade utifrån denna 

princip.56 Truppslagen utgör alltså en underorganisation inom Armén som bygger på att de i 

grunden har olika arbetsuppgifter. Detta går alltså att likna vid det som Hofstede nämner som 

exempel om ett stort företag där arbete med produktion sker i en avdelning och 

marknadsföring i en annan.57 Det är därför rimligt att anta att truppslag kan skapa subkulturer 

inom Armén då det förkommer olika uppgifter, arbetssätt, historia samt attribut. 

Börjesson och Enander skriver i en rapport från Försvarshögskolan att det finns ett tydligt 

samband mellan ledarskap och riskbenägenhet.58 Detta visar sig vid återkommande tillfällen 

från flera studier där både värnpliktiga, personal på utlandstjänst samt specialistofficerare 

undersöktes. Studierna visar på att både ledaregenskaper som framhäver en riskavhållande 

inställning och ledare som förespråkar ett riskbenäget uppträdande får genomslag för detta.59 

                                                 
53 Hofstede, Geert, Identifying Organizational Subcultures: An Empirical Approach, Journal of Management 

Studies, 1998, s. 1. 
54 Ibid, s. 2. 
55 Ibid. 
56 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, s. 22. 
57 Hofstede, s. 1. 
58 Börjesson, Marcus, Enander, Ann, Risk- och säkerhetsuppfattningar inom det svenska försvaret: 

sammanställning av 4 empiriska studier, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, 

Stockholm, 2011, s. 11, 19, 39. 
59 Ibid. 
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Det är samtidigt sannolikt att detta säger mer om ledarskapet i stort än om specifikt 

riskbenägenhet även om det är tydligt att just nivån av riskbenägenhet kan relatera till nära 

chefers ledarskap. Kopplat till just risk menar Vertzberger att ledare med en tydligt framförd 

riskuppfattning ofta får inflytande.60 

Ingesson för på ett bra sätt samman de tidigare styckena om subkulturer och ledarskap när han 

visar på exempel från Tyskland och Israel. För Tyskland ger Ingesson tre exempel på så 

kallade ”tactical-level subcultures” vilket kan översättas till subkulturer på taktisk nivå.61 

Dessa tyska exempel från 30 och 40-talet är ubåtsvapnet, fristående stridsvagnsbataljoner och 

den så kallade division Totenkopf vilka visar på tre olika organisationer och som alla 

genomför strid men ändock visar på stora skillnader där ubåtsvapnet är kända för sin 

aggressivitet, stridsvagnsbataljonerna för sin självständighet och division Totenkopf för sin 

brutalitet och hänsynslöshet.62 Vidare använder Ingesson de israeliska 7:e och 188:e 

pansarbrigaderna som exempel på där ledarskapet har varit präglande för att kunna urskilja 

subkulturer.63 Bland annat nämns att chefen för de israeliska pansartrupperna infört en 

betydligt striktare kontroll och disciplin jämfört med övriga armén. Detta kom med tiden, och 

kriget 1967, att fungera mycket väl vilket utgör ett bra exempel på en ledarpåverkad 

subkultur.64 

Exemplen ovan ger att kulturavvikelser sannolikt kan förekomma inom svenska arméns 

truppslag genom en form av subkultur sett till huvudorganisationen. Detta är ett rimligt 

antagande då truppslagens existens bygger på att de utför olika arbetsuppgifter men samtidigt 

arbetar mot ett gemensamt mål inom en gemensam organisation. Det är också sannolikt att de 

ledare som finns inom de olika truppslagen återspeglar sin egen riskbenägenhet i 

organisationen och därigenom både skapar en varierad riskbenägenhet och en subkultur av sin 

egen enhet. Kopplat till definitionen av risk och de fyra indikatorerna offensivt agerande, 

utdragen logistikkedja, ogynnsam terräng samt understöd kan det bedömas sannolikt att de 

fyra truppslagen artilleri, infanteri, pansartrupperna och ingenjörtrupperna tenderar att ta olika 

mycket risk. Detta då deras uppgifter till naturen skiljer sig åt. 

                                                 
60 Vertzberger, s. 30. 
61 Ingesson, Tony, The politics of combat: the political and strategic impact of tactical-level subcultures, 1939-

1995, Lunds universitet, Lund, 2016, s. 287. 
62 Ibid. 
63 Ibid, s. 124-125. 
64 Ibid, s. 125. 
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2.2.2. Internationell insatserfarenhet 

Hypotes B: 

Officerare med erfarenhet från internationell insats tenderar att ta 

mer risker än officerare som inte tjänstgjort i internationell insats. 

Enander och Börjesson ger stöd för denna hypotes i flera verk. I sin bok Rustad för risk pekar 

de på exempel där personer som har upplevt stor risk men som har lyckats undvika skador 

eller förluster uppvisar tendenser till att bli mer benägna att ta risker framöver. Detta kopplas 

även till att en person som kontinuerligt upplever risker vänjer sig vid dessa och därigenom 

som en konsekvens av tillvänjning blir mer riskbenägen.65 De hänvisar även till studier från 

utlandet som visar att personal i internationella insatser uppvisar ett tydligt underskattande av 

risker som påverkar dem själva.66 Erfarenheter från USA tyder också på att personal med 

stridserfarenheter visar på en större riskbenägenhet efter insatsen. Dessa individer visade 

också på ett mer riskbenäget agerande vid konsumtion av alkohol samt ett mer aggressivt 

uppträdande mot andra människor.67 

Genom en undersökning på personalen under den internationella insatsen ME 01 skedde flera 

förändringar av beteenden och inställningar till risk. Främst påtagligt var det som klassades 

som nödvändiga risker. Exempel som att det är nödvändigt att ta risker för att lösa en uppgift, 

risktagning är naturligt i den militära verksamheten och att det finns en nödvändighet för 

individen att ta en personlig risk i militär verksamhet visade på en ungefärlig fördubbling av 

de respondenter som svarat medhållande i stor grad på dessa frågor före och efter insatsen.68 

I en annan studie utförd på specialistofficerare visade resultatet att de individer som hade 

erfarenhet av två eller fler internationella insatser tydligt visade på en större riskbenägenhet.69 

Samtidigt visade studien på att dessa individer uppvisade ett betydligt mer riskfrämjande 

ledarskap.70 Det är följaktligen möjligt att se det sannolikt att erfarenhet från internationella 

insatser kan påverka officerares riskbenägenhet.   

                                                 
65 Enander & Börjesson, Rustad för risk, s. 34. 
66 Ibid, s. 38-39. 
67 Börjesson, Marcus & Enander, Ann, Riskprofiler inom militär verksamhet: mätning av riskbenägenhet, 

impulsivitet och säkerhetsvärderingar, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, 

Stockholm, 2011, s. 4. 
68 Börjesson & Enander, Risk- och säkerhetsuppfattningar inom det svenska försvaret, s. 27. 
69 Ibid, s. 38-39. 
70 Ibid. 
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3. Metod 

3.1. Forskningsdesign 

Då denna undersökning inte nyttjar en tidigare formulerad teori om ämnet risk eller 

riskbenägenhet har istället två hypoteser utformats. En hypotes är likt en teori ett antagande 

om hur något förhåller sig men betydligt mer avgränsat till ett specifikt område eller en 

specifik fråga.71 Hypoteserna som har formulerats är antaganden av vad som med stöd av 

litteratur kan anses trovärdigt. 

Empirin för att pröva hypoteserna insamlas genom en så kallad frågeundersökning. I en 

frågeundersökning ställs ett antal frågor till ett urval av personer som här benämns 

respondenter.72 Det innebär att det är de tillfrågade personernas svar som utgör empirin som 

sedan prövas mot tidigare nämnda hypoteser.73 Då frågorna har fasta svarsalternativ i enkäten 

medgör inte detta för respondenten att ge mer detaljerade eller personligt utvecklande svar 

vilket innebär att frågeundersökningen utgörs av en kvantitativ ansats.74 En tydlig brist med 

en frågeundersökning är att mängden insamlad data bygger på att respondenten faktiskt 

svarar. Beroende på möjligheten att nå ut till urvalet samt villigheten att svara kan detta skapa 

problem att insamla men också kvaliteten kan brista. 

Det är genomförbart att använda andra metoder för denna typ av studie. Detta skulle 

exempelvis kunna vara genom kvalitativa intervjuer eller deltagande observationer.75 Dock är 

denna typ av undersökning avsevärt mer resurskrävande. Enkätens scenarion är fiktiva vilket 

innebär att de endast är teoretiskt och grafiskt formulerade. Då scenariona gestaltar strider på 

kompaninivå mot en någorlunda likvärdig motståndare är dessa scenarion mycket svåra och 

resurskrävande att återskapa i verkligheten, även i övningsförhållanden. Därav är den valda 

metoden mer lämplig sett till tillgängliga resurser och tid. 

  

                                                 
71 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 39. 
72 Ibid, s. 236. 
73 Ibid. 
74 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2003, s. 67-68. 
75 Ibid, s. 68-69. 
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3.2. Enkäten 

Genom valet av frågeundersökning som metod för datainsamling har en enkät utformats. En 

enkät är en lämplig metod då den med enkelhet kan distribueras till respondenter, alla 

respondenter får samma frågor utan påverkan från en intervjuare samt att respondenten själv 

kan välja när enkäten genomförs vilket sannolikt har bidragit till en högre svarsfrekvens än 

om datainsamlingen endast skett vid ett specifikt tillfälle.76  

Enkäten inleddes med åtta olika bakgrundsfrågor. Dessa insamlade data om respondentens 

ålder, kön, militära grad, yrkeskategori, erfarenhet från internationell tjänst, eventuellt antal 

missioner, truppslagstillhörighet samt utbildningsnivå. Bakgrundsfrågorna avslutades med en 

nionde frivillig kommentarruta där respondenten kunde förtydliga exempelvis utbildningsnivå 

då det förekommit många olika utbildningsystem.  

Därefter följde sex olika frågor med taktiska scenarion. Dessa sex frågor utgör datainsamling 

om respondentens riskbenägenhet i taktiska situationer. Respektive scenario inleddes med en 

kartbild och ett grafiskt taktiskt läge som även beskrivs i text. Därefter får respondenten fyra 

olika fasta svarsalternativ med olika lösningsförslag som både presenteras grafiskt och i text 

att välja mellan. Respektive svarsalternativ har i förväg klassificerats mellan 1, 2, 3 och 4 

vilket innebär minst till störst risk utifrån förekomsten av indikatorer definierade i 

undersökningens operationalisering.  

Gibson skriver i sitt självständiga arbete att hans enkät uppskattas ta ungefär 45 minuter att 

genomföra. Enkäten han nyttjar innehåller åtta scenarion samt är skriven på engelska då 

urvalet bestod av officerare från två olika länder.77 Gibson bedömer att detta påverkar 

svarsfrekvensen negativt och därav nyttjas endast sex scenarion i denna undersökningens 

enkät.78 Enkätens scenarion är utformade på kompaninivå. Denna nivå har valts i syfte att 

möjliggöra så likvärdiga förutsättningar för samtliga respondenter som möjligt. Hade en högre 

taktisk nivå som exempelvis bataljonsnivå valts så hade detta kunnat missgynna yngre och 

mindre erfarna respondenter. Kompani är en lämplig nivå då enheten kan tillämpa de olika 

stridssätten anfall, försvar och fördröjningsstrid. Kompaniet kan lösa stridsuppgifter enskilt 

samt innehar eller kan motta flera olika funktioner vilket gör att kompaniet strider på en 

                                                 
76 Esaiasson m.fl, s. 242-243. 
77 Gibson, s. 17. 
78 Esaiasson m.fl, s. 250. 
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taktisk nivå då organisationen möjliggör samordning av förband och funktioner.79 80 

Scenariona är blandade mellan truppslagen och stridssätten anfall, försvar och 

fördröjningsstrid. Detta syftar till att göra enkäten så likvärdig som möjligt för respektive 

respondent. 

Innan enkäten distribuerades till respondenterna genomfördes en så kallad pilotstudie.81 I 

pilotstudien ingick inledningsvis fem armékadetter från Militärhögskolan Karlberg. Dessa 

genomförde enkäten och ombedes mäta tid för genomförandet, leta efter formulerings, stav 

och syftningsfel samt studera och genomföra samtliga sex scenarion och återkomma med 

synpunkter om tydlighet och genomförbarhet. Kadetternas tidsåtgång var ungefär 20-25 

minuter och några mindre justeringar genomfördes i enkäten. Slutligen genomfördes ett andra 

steg i pilotstudien där ytterligare tre armékadetter genomförde den reviderade enkäten men 

via ett webbformulär på internet. Pilotstudien visade att enkäten var genomförbar både via e-

post och webbformulär samt med en tidsåtgång på ungefär 20-25 minuter. 

Distribuering av enkäten till respondenter i urvalsgruppen genomfördes med e-post i 

Försvarsmaktens intranät av respektive stabschef på Artilleriregementet, Göta 

Ingenjörregemente, Norrbottens Regemente och Livgardet. Även personkontakt med tänkbara 

respondenter genomfördes. Med enkäten medföljde ett informationsbrev till respondenten 

som innehöll information om studien, instruktion för genomförandet, att deltagande är 

frivilligt och kontaktuppgifter till författaren. Respondenten gavs möjlighet att genomföra 

enkäten i ett dokument som sedan returnerades med e-post eller via en internetlänk till 

webbformuläret. Enkäten var öppen för svar i 15 dagar och under den tiden skickades två 

påminnelser till urvalsgruppen.  

Totalt inkom 80 respondenter med svar. En respondent tillhörde inte urvalet och har således 

valts bort. Ytterligare en respondent inkom med ofullständiga svar och valdes därför också 

bort. Därför avslutades enkätundersökningen med fullständiga svar från 78 respondenter.  

  

                                                 
79 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, s. 19. 
80 Försvarsmakten, Handbok Markstrid Kompani 2016, Försvarsmakten, Stockholm, 2016, s. 13-14. 
81 Esaiasson m.fl, s. 250. 
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3.3. Operationalisering 

Under kapitel 2. Teori, genomförs en definition av begreppet risk som utmynnar i fyra olika 

indikatorer för ett riskbenäget uppträdande i taktiska situationer. Resonemanget av litteraturen 

som leder fram till dessa indikatorer utgör en del av undersökningens operationalisering. 

Indikatorerna om riskbenäget uppträdande syftar till att kunna utforma mätbara 

handlingsalternativ till de taktiska scenarion som respondenten skall ta ställning till i enkäten. 

De fyra indikatorerna utgörs utan inbördes ordning av 1. Ett offensivt agerande, 2. Utdragen 

logistik, 3. Att uppträda i ogynnsam terräng och 4. Agera utan understöd. Indikatorerna viktas 

inte till att ha olika värden där exempelvis ett offensivt agerande skulle kunna anses mer 

riskfyllt än en utdragen logistik. Taktiska situationer kan se väldigt olika ut med hänsyn till 

alltifrån terrängförhållanden, fiendens storlek eller eget förbands stridsvärde. Av denna 

anledning har viktningen i de olika handlingsalternativen baserats på förekomsten av de olika 

indikatorerna. Alltså om ett handlingsalternativ innefattar två av indikatorerna medan ett 

annat innefattar tre så är det sistnämnda handlingsalternativet mer riskfyllt än det första. 

3.4. Population 

Undersökningens population utgörs för denna undersökning alla de individer som kan 

definieras ingå i den kategori som studien avser undersöka.82 I problemformuleringen samt 

frågeställningen definieras dessa som officerare i den svenska försvarsmakten och genom en 

avgränsning till officerare tillhörande något av truppslagen artilleri, infanteri, 

ingenjörtrupperna eller pansartrupperna. Undersökningspopulationen utgörs följaktligen av 

alla officerare i den svenska försvarsmakten som tillhör någon av de fyra nämnda truppslagen. 

2018 fanns det 6379 yrkesofficerare i Försvarsmakten.83 Utifrån dessa siffror som inte endast 

gäller för Armén görs en bedömning att den totala populationen består av ungefär 750 

officerare. 

  

                                                 
82 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 38. 
83 Försvarsmaktens årsredovisning 2018: https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-

myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2018/hkv-2019-02-21-fm2018-10243.7-bilagor-

oppna-fm-ar-2018.pdf s. 21. (Hämtad: 2019-05-04). 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2018/hkv-2019-02-21-fm2018-10243.7-bilagor-oppna-fm-ar-2018.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2018/hkv-2019-02-21-fm2018-10243.7-bilagor-oppna-fm-ar-2018.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2018/hkv-2019-02-21-fm2018-10243.7-bilagor-oppna-fm-ar-2018.pdf
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3.5. Urval 

Denna undersökningens urvalsgrupp ur undersökningspopulationen grundar sig på ett så 

kallat subjektivt urval. Ett subjektivt urval bygger på att personerna i urvalsgruppen 

handplockas utifrån att dessa anses besitta vissa specifika kunskaper eller utgöra en särskild 

relevans för att kunna besvara ställd frågeställning.84 Det subjektiva urvalet lämpar sig väl för 

en undersökning då en viss förkunskap om individerna i urvalsgruppen redan föreligger vilket 

är fallet för denna undersökning.85 Det subjektiva urvalet är också ett lämpligt urval vid 

mindre enkätundersökningar som denna då ett slumpmässigt urval inte kan anses tillräckligt 

precist. 

Då undersökningspopulationen innefattar samtliga officerare tillhörande de fyra tidigare 

nämnda truppslagen har urvalet anpassats för att få en jämnare fördelning av respondenter. 

Detta då det exempelvis finns en större mängde enheter som tillhör pansartrupperna än 

exempelvis artilleriet. Detta har i kombination med tillgänglig tid och resurser för denna 

undersökning har krävt att urvalet begränsats till att endast innefatta officerare tillhörande de 

fyra olika truppslagen som tjänstgör vid något av regementena Artilleriregementet, Göta 

Ingenjörregemente, Norrbottens Regemente och Livgardet. Följaktligen har officerare, 

tillhörande samma truppslag, men tjänstgörande vid annat regemente valts bort samt även 

officerare tjänstgörande vid något av de nämnda regementena men tillhörande ett annat 

truppslag. 

Det totala antalet officerare i urvalet är inte känt. Men utifrån det antal mottagare som angetts 

i maillistor samt de uppgifter från försvarsmaktens hemsida bedöms det totala urvalet bestå av 

ungefär 400 officerare. Att inte avgränsa urvalet mer än endast regementstillhörighet innebär 

att urvalet kan få en relativt stor spridning gällande exempelvis ålder och utbildningsnivå. Ett 

alternativ hade varit att ytterligare avgränsa urvalet till exempelvis endast kompanichefer. 

Dock hade detta sannolikt avsevärt minskat mängden respondenter och samtidigt bedöms 

samtliga officerare besitta tillräckliga kunskaper i taktik för att kunna ta beslut i scenarion på 

kompaninivå.  

                                                 
84 Denscombe, s. 67. 
85 Ibid, s. 68. 
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3.6. Källkritik 

Då den data som nyttjas i undersökningen har specifikt skapats och insamlats för denna 

undersökning samt att undersökningsprocessen endast innefattar den här undersökningen kan 

materialet anses vara primärdata.86 Äktheten hos den data som insamlats kan kontrolleras 

genom att både e-post och webbformulär har tidsmarkeringar för när enkäten besvarades. De 

enkäterna som besvarades via e-post är har även en känd avsändare.  

Det som kan anses bristande kopplat till äkthet är att svaren via webbformuläret inte med 

absolut säkerhet kan sägas vara från en respondent ur urvalsgruppen. Det är även inte möjligt 

att kontrollera om någon respondent besvarat enkäten mer än en gång. Dock har enkäten 

distribuerats på ett sådant sätt att endast officerare i Försvarsmakten skall ha fått tillgång till 

den. Det har heller inte inkommit några uppenbart oseriösa svar. Sammantaget bedöms 

äkthetskriteriet upprätthållas.  

Oberoendekriteriet omfattar främst trovärdigheten hos de uppgifter som respondenten 

lämnat.87 Som tidigare nämnt kan den data som insamlat anses vara primärdata vilket innehar 

en hög trovärdighet. Detta beror på att frågorna utgör bakgrundsinformation om respondenten 

samt handlingsalternativ där inga frågor anses vara kontroversiella. Därför bedöms 

respondenten ha hög trovärdighet och avståndet mellan information och uppgiftslämnare är 

kortast möjliga då respondenten lämnar information om sig själv. 

Samtidighetskriteriet uppfylls snabbt genom att respondenten svarar på aktuell information 

om exempelvis ålder och truppslag. Visserligen kan utbildningar eller missioner ha skett för 

en längre tid sedan men att respondenten kan redogöra för egen utbildningsnivå samt 

erfarenhet får anses trovärdigt. Handlingsalternativen besvaras samtidigt. Även om 

taktikkunskaperna skulle vara gamla så mäts den aktuella bedömningen. 

Tendenskriteriet innefattar om en källa har för anledning att framställa information som 

gynnar dennes egen agenda.88 Då enkäten endast innehåller bakgrundsfrågor samt 

handlingsalternativ med fasta svar blir möjligheterna små att svara på ett sätt som kan gynna 

en egen agenda. Samtidigt bedöms inte respondenterna vara i en position som kan anses vara 

tendensiös. 

                                                 
86 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 3., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24. 
87 Esaiasson m.fl, s. 292. 
88 Ibid, s. 295. 
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3.7. Forskningsetiska överväganden 

Dessa överväganden måste ta hänsyn till hur forskningens genomförande kan komma att 

påverka olika människor direkt och indirekt. Detta innefattar både metoder för datainsamling 

och hur forskaren nyttjar uppgifter som insamlats i samband med forskning.89 Då denna studie 

nyttjar en enkätundersökning som datainsamlingsmetod sker det en direktkontakt med 

människor som kanske inte uppstått med en annan metod.  

Genom att denna studie insamlar data om de olika respondenterna påverkas studien av tre 

olika krav, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.90 Informationskravet 

uppfylls genom att respondenten blir informerad om undersökningens syfte och att deltagande 

är frivilligt. Detta genomfördes genom information i enkätens medföljande informationsbrev. 

Här nämndes även att enkäten kunde genomföras via e-post, som dock inte blir helt anonym, 

eller via ett helt anonymt webbformulär. Därigenom uppfylls även samtyckeskravet då 

respondenten aktivt väljer att delta men har olika metoder att välja på. Slutligen uppfylls 

nyttjandekravet genom att respondenten informeras om att inga personuppgifter kommer att 

insamlas och att den data som har insamlats endast kommer att nyttjas i forskningssyfte.91   

                                                 
89 Johannessen & Tufte, s. 59. 
90 Ibid, s. 62. 
91 Ibid, s. 63. 
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4. Analys 

4.1. Databearbetning 

Ur enkätundersökningen insamlas data om olika bakgrundsfaktorer hos respondenten samt 

den sammanvägda riskbenägenheten. Dessa data utgör variabler i denna analys. Då båda 

hypoteserna förhåller sig till risk utgörs det samlade riskvärdet som en variabel i båda 

hypoteserna. Riskvärdet blir då den så kallade beroende variabeln.92 Detta med anledning av 

att riskvärdet är det värde som antas förändras om förändring sker i de oberoende 

variablerna.93 De oberoende variablerna blir truppslagstillhörighet i den ena hypotesen och 

internationell insatserfarenhet eller avsaknad av insatserfarenhet blir variablerna i den andra 

hypotesen. 

För hypoteserna i denna undersökning utgör truppslagstillhörighet och internationell 

insatserfarenhet data som också kallas nominaldata.94 Nominaldata utgör i grunden främst en 

kategorisering av de olika värdena. Som exempel för variabeln om internationell 

insatserfarenhet då den endast svarar på om respondenten har erfarenhet eller ej. Variabeln för 

riskbenägenhet utgörs däremot av ordinaldata. Ordinaldata är data som är möjlig att 

rangordna.95 Riskvärdet från enkätundersökningen är ett bra exempel på detta då det är en 

sammanvägd summa som går att rangordna. 

Ofta krävs en behandling av data från undersökningar för att kunna använda den i olika 

analyser. Denna behandling leder till ett värde som benämns centralmått. Centralmått syftar 

till att precisera var ”mitten” finns i den data som erhållits i undersökningen.96 Detta görs 

genom att beräkna exempelvis medelvärde eller median. För denna studies data har 

medelvärde valts som centralmått. Valet av medelvärde baseras på dess matematiska exakthet 

och att medelvärde visar genomsnittet istället för mitten av värdena.97  

Eftersom denna undersökning är utförd på ett urval av populationen är därmed resultatet inte 

direkt överförbart från urval till population. För att kunna göra undersökningens data 

generaliserbar för hela urvalet måste sannolikheten för att resultatet uppkommit av en slump 

prövas för att utesluta att det. Detta kallas statistisk signifikans.98 För att pröva ett resultats 

                                                 
92 Denscombe, s. 366-367. 
93 Ibid. 
94 Ibid, s. 346-347. 
95 Ibid, s. 348. 
96 Ibid, s. 353. 
97 Ibid. 
98 Ibid, s. 365. 
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signifikans utformas en så kallad nollhypotes. Denna hypotes utformas för att visa att 

resultatet inte kan bevisa något samband eller mönster.99 Den data som insamlats prövas i ett 

statistikprogram för att kunna avgöra signifikansnivån. Det denna nivå visar är hur sannolikt 

det är att observerat resultat uppkommit av en slump. 

Det vedertagna värdet för att motbevisa nollhypotesen och att samband i resultatet inte utgörs 

av slumpen är en statistisk signifikans på mindre än 1 av 20, även skrivet som p < 0,05, där p 

står för engelska probability.100 Följaktligen måste den statistiska signifikansen för den  

alternativa hypotesen vara mindre än 0,05 för att nollhypotesen skall kunna förkastas och den 

alternativa hypotesen bevisas riktig, med 5% sannolikhet att resultatet är slumpmässigt, vilket 

ger en säkerhet på 95%.101 Det är möjligt att använda andra signifikansnivåer men då 0,05 

anses vedertaget är det detta värde som nyttjas för denna undersökning.  

Beroende på hur många grupper en variabel har samt vilka skalnivåer dessa utgörs av finns 

olika test. Dessa tester genomförs i statistikbehandlingsprogrammet SPSS. För hypotesen om 

internationell insatserfarenhet har den oberoende variabeln endast två grupper, alltså om 

respondenten har internationell insatserfarenhet eller inte. Testet som kommer att användas 

för denna hypotes blir således ett Independent T-test. Detta då T-test lämpar sig väl för mindre 

urval med varierande gruppstorlek.102  

För hypotesen om truppslagstillhörighet lämpar sig inte T-testet eftersom det är finns fler än 

två grupper och att undersökningen syftar till att undersöka om det finns en differens mellan 

truppslagen. För denna hypotes kommer ett så kallat One-Way ANOVA att genomföras. 

ANOVA står för Analaysis of Variance eller variansanalys på svenska.103 ANOVA-testet 

jämför medelvärden i fler än två grupper samtidigt vilket gör att detta test lämpar sig väl för 

hypotesen om truppslagstillhörighet. 

  

                                                 
99 Denscombe, s. 365. 
100 Ibid, s. 366. 
101 Ibid. 
102 Ibid, s. 372. 
103 https://spssakuten.com/2010/12/21/guide-envags-variansanalys-anova/ Hämtad: 2019-05-01. 

https://spssakuten.com/2010/12/21/guide-envags-variansanalys-anova/
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4.2. Resultat 

Totalt inkom 78 respondenter med fullständiga svar på enkätundersökningen, (n=78). Av 

dessa bestod respondenterna av 96,2% män och 3,8% kvinnor. Medelåldern var 40,9 år där 

den yngsta var 25 och den äldsta 64 år, vidare var graderna fördelade mellan Fänrik och 

Överstelöjtnant. 56% av respondenterna hade erfarenhet från internationell insats och 44% 

saknade. Truppslagen fördelades med 33% från artilleriet, 32% från ingenjörtrupperna, 21% 

från pansartrupperna och 14% från infanteriet.  

Utifrån de taktiska scenariona räknades samtliga 78 respondenters riskvärde samman och 

genererade ett medelriskvärde på 15,31 mellan värdena 6 och 24 vilket visas i nedanstående 

grafer. Grafen över riskvärde visar tydligt på en fördelning enligt normalfördelningskurvan. 

Inga extremvärden uppvisas, dock finns en tydlig samling till mitten där en överrepresentation 

kan observeras. Utöver riskvärde genereras en standardavvikelse på 2,504. Standardavvikelse 

visar ett mått för en genomsnittlig spridning av en variabels värden från medelvärdet.104 

Grafen över medelvärdet uppvisar samma tendens och ger ett medelvärde på 2,55 samt en 

standardavvikelse på 0,419.  

 
Figur 2: Normalfördelning medelvärde 

  

                                                 
104 Denscombe, s. 358. 

Figur 1: Normalfördelning riskvärde 
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4.2.1. Truppslagstillhörighet 

För undersökningen fördelade sig respondenterna enligt 

Figur 3. Alltså med en viss överrepresentation för 

artilleriet och ingenjörtrupperna och en viss 

underrepresentation för pansartrupperna och infanteriet. 

Hypoteserna signifikansprövas med nollhypotes och 

alternativ hypotes genom ett One-Way ANOVA test 

samt ett independent T-test i statistikprogrammet SPSS. 

Nollhypotes:  

H0: Officerare som tillhör truppslagen artilleri, infanteri, pansartrupperna eller 

ingenjörtrupperna avviker inte i risktagning. 

Alternativ hypotes: (Hypotes A) 

Ha: Officerare som tillhör truppslagen artilleri, infanteri, pansartrupperna eller 

ingenjörtrupperna tenderar att ta olika mycket risk.  

 
Tabell 1: One-Way ANOVA med medelvärde för grupper 

 

I analysen visas medelvärde för respektive truppslag där 1 står för artilleriet, 2 för 

ingenjörtrupperna, 3 för infanteriet och 4 för pansartrupperna. Medelvärdena för respektive 

truppslag skiljer sig ytterst lite vilket medför en signifikansnivå på 0,998, (p=0,998). I 

klartext visar detta att det är 99,8% sannolikhet att skillnaden mellan grupperna uppkommit 

av en slump. Detta är långt ifrån den statistiska signifikans på mindre än 0,05 som krävs för 

att kunna förkasta nollhypotesen och anta den alternativa hypotesen. Följaktligen kan 

Figur 3: Cirkeldiagram fördelning truppslag 

i %. 
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nollhypotesen H0 inte förkastas. Vidare prövas även truppslagen som endast två grupper, en 

för funktionsförbanden artilleriet och ingenjörstrupperna, och en för manöverförbanden 

infanteriet och pansartrupperna. Då det endast blir två grupper för detta test nyttjas 

Independent T-test. 

Nollhypotes: 

H0: Officerare som tillhör funktionsförband eller manöverförband avviker inte i risktagning. 

Alternativ hypotes: (Hypotes A2) 

Ha: Officerare som tillhör funktionsförband eller manöverförband tenderar att ta olika mycket 

risk. 

 
Tabell 2: Independent T-test medelvärde/förbandstyp 

Gruppen 0 i testet utgörs av funktonsförbanden artilleri och ingenjörtrupperna och 1 utgörs av 

manöverförbanden infanteri och pansartrupperna. T-testet visar på en signifikansnivå på 

0,564, (p=0,564). Detta är tyder förvisso på en betydligt lägre sannolikhet att skillnaden 

mellan grupperna beror på slumpen men likt tidigare är det fortfarande ett avsevärt högre 

värde än 0,05 och Ha kan därmed inte antas. Värt att notera är dock att för detta resultatet så 

har funktionsförbanden ett högre medelvärde än manöverförbanden om än ej statistiskt 

signifikant. 
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4.2.2. Internationell insatserfarenhet 

Den andra hypotesen delas också upp i två steg. Först prövas variablerna för de som har 

internationell insatserfarenhet och de som saknar insatserfarenhet. Därefter prövas variablerna 

för de som har genomfört två internationella insatser eller fler mot de som endast genomfört 

en tillsammans med de som saknar insatserfarenhet. 

 
Figur 5: Missionsfördelning i %. 

 

Nollhypotes:  

H0: Officerare med erfarenhet från internationell tjänstgöring tenderar inte att ta mer risker än 

officerare som inte har tjänstgjort internationellt. 

Alternativ hypotes: (Hypotes B) 

Ha: Officerare med erfarenhet från internationell tjänstgöring tenderar att ta mer risker än 

officerare som inte har tjänstgjort internationellt. 

 

Tabell 3: Independent T-test medelvärde/internationell insatserfarenhet 

Figur 4: Fördelning internationell insatserfarenhet i %. 
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I testet betyder 0 ingen genomförd insats och 1 betyder en eller fler genomförda insatser. T-

testet visar på en signifikansnivå på 0,932 (p=0,932). Detta är lite lägre än värdet för hypotes 

A men ändå långt över 0,05. Nollhypotesen kan därför inte förkastas och hypotes B kan inte 

antas. Vidare prövas Hypotes B2 med samma typ av test. 

Nollhypotes: 

H0: Officerare med erfarenhet från flertalet internationella tjänstgöringar tenderar inte att ta 

mer risker än officerare som inte tjänstgjort internationellt. 

Alternativ hypotes: (Hypotes B2) 

Ha: Officerare med erfarenhet från mer än en internationell tjänstgöring tenderar att ta mer 

risker än officerare som inte tjänstgjort internationellt. 

 
Tabell 4: Independent T-test medelvärde/antal missioner 

I testet betyder 0 upp till en genomförd insats och 1 betyder två eller fler genomförda insatser. 

Visserligen är signifikansnivån lägre än vid det tidigare testet men ligger fortfarande på en 

nivå av 0,905, (p=0,905), ett värde som inte är i närheten av de 0,05 som krävs för att förkasta 

H0. Därför bibehålls H0 och Ha kan inte antas. 
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5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Ingen av de olika analyserna kunde visa på en statistisk signifikans för någon alternativ 

hypotes. Detta innebär att undersökningens resultat inte är generaliserbart för hela urvalet. De 

båda grundhypoteserna som underbyggs med litteratur kan därmed inte bekräftas genom 

undersökningens data. Men det är ändå möjligt att se vissa tendenser även om 

signifikansnivån var hög på samtliga tester. 

För hypotes A om truppslagstillhörighet var signifikansnivån väldigt nära 1, (p=0,998). Det är 

alltså väldigt hög sannolikt att avvikelserna mellan grupperna uppstod av en slump. Detta 

resultatet är inte det väntade då litteraturen visade på faktorer som talade för att en skillnad 

existerade, både med förklaring om bildandet av subkulturer men också olika ledares 

påverkan visar på att det bör finnas skillnader. I hypotes A2 vad dock signifikansnivån 

avsevärt lägre, (p=0,564). Skillnaden mellan grupperna är fortfarande inte statistisk 

signifikant men resultatet antydde på ett högre riskvärde för gruppen funktionsförband.  

Likaså visar signifikansnivåerna för hypotes B om erfarenheter från internationell insats också 

på höga signifikansnivåer med p= 0,932 respektive p=0,905 för det olika testerna. Detta är 

förvisso lite lägre än för hypotes A men det är fortfarande värden nära 1. Även för denna 

hypotes överensstämmer inte resultatet med det som litteraturen antytt om att officerare som 

tidigare tjänstgjort internationellt tenderar att bli mer riskbenägna. 

Att resultatet inte utfaller som väntat kan ha flera orsaker. Svarsfrekvensen på 

undersökningens enkät kan vara en sådan. Enkäten var öppen för svar i 15 dagar. Kanske hade 

svarsfrekvensen ökat om det fanns ytterligare tid att svara. Samtidigt pågick under denna 

period en stor övning som flera av förbanden i urvalet var delaktiga i. Övningen och 

efterföljande ledighetsuttag kan ha påverkat hur många ur urvalet som faktiskt 

uppmärksammade enkäten. Enkätens omfattning och att den inte kunde genomföras helt 

anonymt via Försvarsmaktens intranät kan också ha påverkat svarsfrekvensen. Dock har flera 

respondenter lämnat positiva kommentarer om enkäten och det har uttryckts en generell vilja 

att stötta denna undersökning men då den rådande arbetsbelastningen samtidigt bedöms som 

hög har detta sannolikt resulterat i att personer avstått från att genomföra enkäten. 
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En annan förklaring kan vara att respondenternas svar inte korrelerar med varandra. Med 

korrelation menas en hur starkt samband det finns mellan variablerna.105 I det här fallet mellan 

svar från respektive scenario. Respondenterna är alltså inte konsekventa i sitt svarande. Det 

innebär i det här fallet att en respondent kan välja ett handlingsalternativ med låg risk i en 

fråga och sedan välja ett med hög risk i nästa. Detta kunde bekräftas med hjälp av Pearsons 

korrelationsanalys för scenariona och riskvärdet.106  

Detta kan innebära att enkätens reliabilitet brister men det kan också bero på att taktik är så 

pass dynamiskt att det blir svårt att återskapa scenarion på ett sådant sätt att dessa frågor 

skulle korrelera, det kan helt enkelt finnas för många bakgrundsfaktorer att ta i beaktande.  

Undersökningen kan förvisso inte bevisa hypoteserna men bidrar ändå med värdefull 

forskning till det samlade forskningsfältet. Utöver det självständiga arbetet av Gibson har 

ingen forskning som specifikt undersöker riskbenägenhet i taktiska situationer hittats vilket 

ytterligare styrker undersökningens relevans.  

Således är svaret på forskningsfrågan att det inte utifrån denna undersökningen går att bevisa 

hypotes A och B. 

5.2. Alternativa förklaringar 

Då undersökningens hypoteser inte kunde bekräftas har ett antal alternativa förklaringar 

prövats på likande sätt. Analys av variablerna ålder och utbildningsnivå genomfördes med 

testet One-Way ANOVA då variablerna har fler än två grupper. Variabeln för ålder är på 

skalnivå och sträcker sig mellan 25 och 64 medan utbildningsnivån var uppdelad på fyra 

grupper. Ålder och utbildningsnivå hänger till del ihop. Det är inte givet att en respondent har 

studerat mer bara för att den är äldre men det är samtidigt inte möjligt för en yngre respondent 

att ha hunnit studera mer än vad som är rimligt för dennes ålder.  

Resultatet visar på att skillnaden inte är statistiskt signifikant med p=0,432 för ålder och 

p=0,463 för utbildningsnivå. Noterbart är att resultatet endast avviker med 0,031 mellan 

variablerna. Variabeln för ålder delades sedan på mitten i två grupper, och analyserades med 

Independent T-test men inte heller med detta test blir skillnaden statistisk signifikant med 

resultatet p=0,350. Variabeln delas därefter in i fyra olika grupper med ett spann på tio år i 

respektive grupp. Signifikansnivån blir nu avsevärt lägre med p=0,183 men fortfarande inte 

                                                 
105 Denscombe, s. 367. 
106 Ibid, s. 368. 
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statistiskt signifikant. Även om inget test kunde visa på en signifikansnivå under 0,05 så finns 

det en tydlig indikation. Detta får stöd av Zuckerman som menar att ålder är en av de 

viktigaste faktorerna som påverkar riskbenäget beteende.107 

Vidare analyserades även variabeln kön. Problemet med denna variabeln är att grupperna är 

mycket ojämnt fördelade med en könsfördelning på endast 3,8% kvinnor av. Detta avviker 

från den generella könsfördelningen bland officerare i Försvarsmakten som låg på 7% 

2018.108 Variabeln analyserades med Independent T-test och visade en signifikansnivå på 

p=0,215 för kön. Signifikansnivån är förvisso relativt låg men ändå en bra bit ifrån 0,05 och i 

kombination med den ojämna fördelningen mellan grupperna kan inga skillnader styrkas. 

Zuckerman menar dock att just variabeln kön bör kunna uppvisa en skillnad i riskbenägenhet 

då han visar på både biologiska och beteendemässiga skillnader mellan könen.109 

5.3. Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas giltigheten för den data som ingår i undersökningen och generellt talas 

det om begreppsvaliditet samt inre och yttre validitet. 110 Begreppsvaliditeten handlar om det 

som studien vill undersöka och den data som genereras. Här handlar det om hur begreppen 

operationaliseras till mätbara indikatorer.111 För denna undersökningen är detta de fyra 

indikatorerna för risk. Dessa bedöms som giltiga då det både förekommer i militärteori samt 

militära reglementen och handböcker. 

Den inre validiteten kan styrkas för undersökningen genom att de frågor som ställs utgörs av 

taktiska scenarion med olika handlingsalternativ vilka baseras på indikatorerna för risk. 

Scenarionas utformning är även anpassad för ett taktiskt bedömmande vilket kopplar mot 

frågeställningen. Svaren bedöms ha god validitet då undersökningens enkät noggrant 

prövades i en pilotstudie innan distribuering.112 Slutligen data från enkätundersökningen 

organiserats på ett för ändamålet lämpligt sätt där data från varje enskild enkät samlats i ett 

dokument som även är kompatibelt med statistikprogrammet SPSS. Data från webbformuläret 

automatgenererades till dokumentet och övriga enkäter fördes över manuellt och arkiverades 

därefter. 

                                                 
107 Zuckerman, s. 14. 
108 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2018, bilaga 1, s. 21. 
109 Zuckerman, s. 13-14, 21. 
110 Johannessen & Tufte, s. 47. 
111 Ibid.  
112 Denscombe, s. 387. 
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Den yttre validiteten för undersökningen kan diskuteras. Genom urvalets utformning är 

möjligheten till en generalisering begränsad. Samtidigt så överensstämmer undersökningens 

data till stor del med det material som Gibson genererar i sin undersökning.113 Den 

undersökningen är förvisso också ett självständigt arbete och exempelvis inte en vetenskaplig 

artikel men med dessa likheter kan den yttre validiteten ändå anses godtagbar. 

Reliabilitet kallas även för tillförlitlighet och handlar om tillförlitligheten hos 

forskningsinstrumentet vilket i denna underökning utgörs av enkäten.114 Då enkäten är 

utformad specifikt för, och endast prövad genom denna studie är det omöjligt att svara på om 

resultatet skulle bli samma vid ett annat test. Men då enkäten har fasta svar och pilotstudien 

inte avviker nämnvärt från enkätundersökningen bedöms reliabiliteten som god.  

  

                                                 
113 Gibson, s. 20-30. 
114 Denscombe, s. 388. 
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6. Avslutning 

6.1. Sammanfattning 

Denna undersökning har ämnat att besvara frågan om det finns skillnader i riskbenägenhet på 

taktisk nivå mellan svenska officerare från olika truppslag alternativt med eller utan 

erfarenhet från internationell insats. Denna fråga grundar sig i problemformuleringen om att 

förekomsten av risker är intimt förknippade med den militära verksamheten och syftar till att 

utreda om olika riskbenägenheter förekommer bland officerskåren.  

För att möjliggöra en mätning av riskbenägenhet samt att pröva om truppslagstillhörighet eller 

internationell insatserfarenhet utformades en enkätundersökning samt två hypoteser. 

Hypoteserna som baserar på vetenskaplig litteratur talar för att det bör finnas en skillnad i 

riskbenägenhet beroende på truppslag och erfarenhet. Däremot visar analysen av 

undersökningens data att ingen av hypoteserna kan bekräftas vara statistiskt signifikanta. 

Vilket i klartext innebär att svaret på forskningsfrågan är att det inte utifrån denna 

undersökningen går att bevisa hypotes A och B. 

Även om resultatet inte kan bevisa hypoteserna så är det ändå ett relevant resultat. Studien 

visar samtidigt att genom en enkätundersökning i denna omfattning mot aktuellt urval kan inte 

hypoteserna bevisas. Det innebär inte per automatik att hypoteserna inte kan vara sanna men 

det fodrar sannolikt ett annan angreppsätt. Studien bidrar till forskningsläget just genom att 

visa att undersökningen inte kan bevisa just dessa hypoteser samt att studien utgör forskning 

på ett sparsamt beforskat område. 

Den valda metoden lämpar sig väl för en undersökning som nyttjar hypotesprövning istället 

för till exempel en teoriprövande undersökning. Andra fördelar är att genom att distribuera en 

enkät kan data från många olika respondenter insamlas med begränsad arbetsinsats jämfört 

med exempelvis intervjuer. En annan fördel är att enkäten är samma för alla respondenter och 

den är lätt att replikera genom att den kan återanvändas helt eller delvis. Svagheter är dock att 

det kan vara svårt att påverka svarsfrekvensen och att en del av kontrollen över 

datainsamlingen indirekt överlåts på respondenterna.  

Den sammanvägda bedömningen är dock att metodvalet lämpar sig väl för en undersökning 

av flera grupper. Undersökningen bidrar också till det rådande forskningsläget genom att visa 

på möjligheten att mäta riskbenägenhet i taktiska scenarion. Hypoteserna är väl förankrade i 

vetenskaplig litteratur men kunde ändå inte bevisas. 
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6.2. Relevans för yrkesutövningen 

Att studera riskbenägenhet hos svenska officerare fyller flera funktioner för yrkesutövningen. 

Då taktik bygger på att chefen fördelar sina förband och funktioner för att nå fördelar i striden 

är det av vikt att organisationen agerar någorlunda likvärdigt kopplat till risk.115 Om 

riskbenägenheten hos en officer avviker stort från en annan kan dessa agera på olika sätt. 

Även om uppdragstaktik tillämpas vilket medger stor frihet i agerande för respektive chef kan 

olika riskbenägenhet påverka gemensamma uppträdande.  

Det är därför av vikt för den svenska Försvarsmakten och dess beslutsfattare att vara 

medveten att det förekommer faktorer som kan påverka riskbenägenheten hos över, under och 

sidoordnade. En officer med en högre riskbenägenhet kan utsätta sina förband för onödiga 

faror samtidigt som en officer med lägre riskbenägenhet kanske undviker att agera då risken 

bedömdes som för stor. Oavsett kan dessa få stora konsekvenser för striden och det är därför 

av vikt att studera om det förekommer avvikelser inom organisationen och vad som påverkar 

dem. 

6.3. Fortsatt forskning 

Resultatet av denna undersökning öppnar för fler undersökningar på området riskbenägenhet. 

Då analysen inte kunde bevisa hypoteserna kan undersökningen göras om med hela eller delar 

av enkäten på ett större eller annorlunda urval som exempelvis fler truppslag eller studera 

skillnaderna mellan vapenslagen Armén, Marinen och Flygvapnet. 

Ett annat alternativ är att inkludera andra personalkategorier som exempelvis 

specialistofficerare och jämföra dessa alternativt studera om det finns skillnader inom 

specialistofficerskåren i syfte att upptäcka om det finns avvikelser på stridsteknisk nivå. Det 

skulle även vara möjligt att undersöka skillnaden mellan män och kvinnor. Detta är något som 

nämns vid flertalet tillfällen i litteraturen men som också emellanåt är svår då fördelningen 

mellan könen ofta är ojämn i militära förband. Då män och kvinnor tjänstgör gemensamt på 

alla nivåer syftar detta till att upptäcka om skillnader kan påverka organisationen.  

Säkerhetsuppfattningar och förhållande till säkerhet är något som ligger relativt nära ämnet 

risk. En undersökning skulle kunna undersöka hur militär personal förhåller sig till 

fredsmässiga säkerhetsföreskrifter samt om inställningen till säkerhet kan variera mellan olika 

grupper. 

                                                 
115 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, s. 53. 
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8. Bilagor 

8.1. Enkät 

Bakgrundsfrågor 

Inledningsvis ombedes du besvara ett antal bakgrundsfrågor som omfattar bl.a. ålder, grad och 

utbildningsnivå. 

Svara i fritext eller sätt ett X för rätt svarsalternativ. 

1. Ange din ålder:  år. 

2. Jag är  Man:   Kvinna:  

3. Ange din grad:  

4. Jag är  Yrkesofficer:  Reservofficer:  

5. Ange om du har genomfört utlandstjänst:  Ja:  Nej:  

6. Om du har genomfört utlandstjänst, ange antal missioner:  st. 

7. Ange din truppslagstillhörighet:   

Artilleriet:   Infanteriet:  

 Pansartrupperna:   Ingenjörtrupperna:  

8. Ange din högsta slutförda militära utbildningsnivå:  

(Exempelvis: OP, Tak-A, SU, HSU eller motsvarande) 

9. Kommentar: (vid behov) 
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Taktiska scenarion: 

Du kommer nu att få svara på 6 st. frågor om hur du skulle agera i ett taktiskt scenario. 

Samtliga scenarion är på kompaninivå med svenska förband och du ombeds välja det av fyra 

handlingsalternativ som du tycker löser uppgiften bäst.  

Egna förband är blå sida och Norr är uppåt på kartorna. 

Lycka till! 

Scenario 1: Stridsvagnskompanis anfall. 

 
Scenario: Du är chef för 1. Stridsvagnskompaniet som anfaller i bataljonens tät söderut längs 

CENTRALVÄGEN. 

Terräng: VÄNDTRÄSKÅN är stridsfordonshindrande väster om VÄRNBRON, ca 1 km 

öster om bron finns ett vad. Rutorna utgör 1x1 km. 

Fienden: Minst två (2) fientliga pansarskyttefordon har observerats i försvarsställning i 

terrängen söder om VÄRNBRON. Inga försvarsförberedelser har observerats på eller norr om 

bron. 

Uppgift: Ta och försvara KÅGESTA i syfte att möjliggöra 2. Stridsvagnskompaniets fortsatta 

anfall längs CENTRALVÄGEN. 
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Alternativ 1: En pluton försvarar bron samt understödjer längs CENTRALVÄGEN. Två 

plutoner anfaller över vadet, därefter tar en pluton KÅGESTA, en pluton understödjer. 

Alternativ 2: Två plutoner understödjer över ån. En pluton anfaller över bron och tar 

KÅGESTA. 

Alternativ 3: Kompaniet anfaller gemensamt över både bron och vadet. Nedkämpar den 

försvarande fienden med två plutoner och tar KÅGESTA med en pluton. 

Alternativ 4: Inledningsvis försvarar en pluton bron och två plutoner anfaller över vadet. 

Därefter nedkämpar två plutoner den försvarande fienden samtidigt som en pluton framrycker 

över vadet och tar KÅGESTA. 

 

Välj ditt handlingsalternativ:  
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Scenario 2: Motoriserat skyttekompanis fördröjningsstrid. 

 
Scenario: Du är chef för 2. Motoriserade skyttekompaniet förstärkt med en ingenjörpluton 

som genomför fördröjningsförberedelser i bataljonens främre område. 

Terräng: Terrängen utgörs av öppen åkermark och tät granskog. Två större vägar finns i 

området, en öst-västlig och en nord-sydlig. Terrängen medger god framkomlighet med både 

band och hjulfordon. På de öppna fälten förekommer djupa avvattningsdiken som är 

stridsfordonshindrande. 

Fienden: En fientlig mekaniserad bataljon anfaller in i brigadens främre område öster om ditt 

område. Där har fienden blivit fördröjd i ca. 10 timmar men underrättelser indikerar att ett 

mekaniserat kompani förstärkt med stridsvagnar riskerar att bryta igenom och fortsätta sin 

framryckning mot ditt kompaniområde. 

Uppgift: Fördröj fiendens framryckning inom eget kompaniområde i minst 4 timmar. Enheter 

större än grupp får inte tillåtas passera igenom kompaniområdet.  
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Alternativ 1: Kompaniområdet indelas i tre plutonsområden. I de två östra områdena 

fördröjer en pluton förstärkt med en pv-tropp i respektive område. I det västra området 

genomför en pluton fördröjningsförberedelser i söder samt utgör kompanireserv. 

Ingenjörspluton genomför fördröjningsförberedelser i norra delen. 

Alternativ 2: Två plutoner, underställda varsin ingenjörgrupp, försvarar linjerna B1 och B2. 

Två plutoner utgör kompanireserv, beredd genomföra motanfall öster linje B1-B3. De 

kvarvarande delarna av ingenjörpluton genomför försvarsförberedelser i kompaniets NV 

område. 

Alternativ 3: Kompaniområdet indelas i fyra olika plutonsområden och respektive pluton 

underställs en ingenjörgrupp. Fördröjningsförberedelser genomförs i respektive område. De 

två östra plutonerna är beredda att genomföra motanfall in i de västra områdena. De två västra 

plutonerna är beredda att förstärka de östra områdena efter egen urdragning. 

Alternativ 4: Kompaniområdet avdelas och i södra delen genomför två plutoner samt 

ingenjörpluton omfattande fältarbeten i syfte att styra fienden att framrycka i det norra 

området. Där fördröjer två plutoner längs vägen med stöd av fältarbeten. En pluton beredd att 

genomföra motanfall in i norra området. 

Välj ditt handlingsalternativ:  
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Scenario 3: Mekaniserat skyttekompanis anfall. 

 
Scenario: Du är chef för 3. Mekaniserade skyttekompaniet som anfaller i bataljonens västra 

tät i nordlig riktning. Du har eldtillstånd med en av bataljonens granatkastarplutoner ca. 2 km 

söderut. 

Terräng: Terrängen utgörs av öppen åkermark och gles barrskog. En större väg skär rakt 

igenom kompaniområdet från söder till norr. Två mindre höjder finns väster om vägen och i 

norr ett mindre samhälle, vattendragen i området är inte stridsfordonshindrande. Rutorna 

utgör 1x1 km. 

Fienden: Fiende av upp till plutons storlek finns grupperad på den norra höjden NV linje C2. 

En fientlig ytliggande minering har observerats på vägen direkt söder om höjden. Mineringen 

bedöms vara försvarad. 

Uppgift: Ta linje C3, beredd att rensa samhället STORA HOME, beredd att ta linje C4, ca 2 

km N linje C3. 
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Alternativ 1: Inledningsvis förbekämpas mineringen och fiendens gruppering med egen 

granatkastareld. Därefter anfaller kompaniet på stridstriangel väster om vägen och nedkämpar 

fienden. Slutligen tar kompaniet linjen C3. 

Alternativ 2: Kompaniet framrycker på stridstriangel öster om vägen i skyl av avskärmande 

rök från egna granatkastare. Två plutoner tar linjen C3, en pluton viker väster över vägen och 

genomför ett rygganfall mot fienden på höjden. 

Alternativ 3: Kompaniet inleder med att förbekämpa fienden på höjden med egen 

granatkastareld. Samtidigt anfaller en pluton över den södra höjden och binder fienden på 

norra höjden. Två plutoner framrycker, en väster och en öster om vägen förbi höjderna och tar 

linjen C3. 

Alternativ 4: Med understöd av egen granatkastareld anfaller två plutoner fienden på norra 

höjden, en från söder och en omfattandes från väster. En pluton framrycker öster om vägen 

och tar linje C3. 

Välj ditt handlingsalternativ:   
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Scenario 4: Pjäskompanis understöd direkt. 

 
Scenario: Du är chef för 4. Pjäskompaniet (utrustat med 6 st. Archerpjäser) som har fått i 

uppgift att direkt understödja 2. Mekaniserade bataljons anfall.  

Terräng: Terrängen växlar mellan skogs och åkermark. Den är övergripande flack med ett 

rikt vägnät samt ett flertal samhällen. God framkomlighet för både band och hjulfordon. 

Fienden: Minst en fientlig marininfanteribrigad har landstigit och anfaller på två täter mot 

HÖÖR i väst samt KRISTIANSTAD i norr. En fientlig luftlandsättningsbataljon har 

genomfört luftlandsättning i brigadens NV område men har blivit nedkämpad. Spridda 

förband upp till plutons storlek kan dock fortfarande förekomma i området. Fienden bedöms 

inneha artilleribekämpningsresurser. 

Uppgift: Inta högsta eldberedskap i grupperingsområde D001, Radie 3000 meter, US1: 2200, 

US2: 1600, Eldverksamhetstid 10 minuter, beredd att nedkämpa fientliga mekaniserade 

enheter. 
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Alternativ 1: Kompaniet uppträder samlat (kompaniet grupperar ihop) och rörligt inom 

grupperingsområdet samt upprättar kompanigemensamt försvar av grupperingsplatser. 

Alternativ 2: Kompaniet uppträder delat (plutonen grupperar ihop) och rörligt inom egna 

plutonsområden. Plutonerna ansvarar självständigt för skydd av grupperingsplatser. 

Alternativ 3: Kompaniet uppträder spritt (pjäs- och ammunitionsfordon ihop) och rörligt 

mellan tilldelade pjäsplatser. Pjäsgrupp svarar självständigt för skydd av pjäsplats. 

Alternativ 4: Kompaniet uppträder delat och rörligt med pjäsgrupper. Samtliga 

ammunitionsgrupper har samlats och uppträder som en enhet. Pjästropparna skyddar enskilt 

grupperingsplatserna. 

 

Välj ditt handlingsalternativ:  
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Scenario 5: Skyttekompanis försvar. 

 
Scenario: Du är chef för 5. Skyttekompaniet (bandvagnsburet) som försvarar en 

ingenjörplutons förstöringsförberedelser av bron söder om JOCKFALL. Fienden har 

genomfört en kringgångsmanöver och överraskat brigaden som nu genomför omgruppering 

väster om älven.  

Terräng: Terrängen är kuperad med en tät barrskog. En älv skär genom området från norr till 

söder. Vägar finns i nord och sydlig riktning på respektive sida av älven. Mitt i området finns 

ett glesbebyggt samhälle och söder om detta en bro. Terrängen är mycket kanaliserande. 

Fienden: Fienden framrycker med en reducerad motoriserad skyttebataljon öster älven i 

sydlig riktning.  

Uppgift: Försvara JOCKFALL och bron över älven tills artilleribataljonen har hunnit passera 

över bron och skydda därefter ingenjörernas förstöring av bron. 
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Alternativ 1: Kompaniets avsikt är att 

kanalisera fienden till vägen. Två plutoner upprättar mineringar väster vägen samt genomför 

upprepade eldöverfall från öster. En pluton upprättar motståndsnäste i byns södra del. Stab- 

och trosspluton försvarar minering direkt norr om bron. 

Alternativ 2: Kompaniets avsikt är att tvinga fienden att framrycka väster om vägen. En 

pluton genomför eldöverfall från öster i norra delen av byn. En pluton upprättar 

motståndsnäste i byns mitt. En pluton försvarar mineringar i byns södra del och en pluton 

understödjer från västra älvbrinken. 

Alternativ 3: Samtliga plutoner upprättar mineringar och genomför upprepade eldöverfall. 

När fienden passerar omgrupperar plutonerna successivt till stridsställningar väster älven. 

Alternativ 4: Tre plutoner försvarar varsin av linjerna E1-E3. En pluton beredd genomföra 

upprepade motanfall eller förstärka vid behov. 

 

Välj ditt handlingsalternativ:  
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Scenario 6: Ingenjörkompanis fördröjningsstrid. 

 

Scenario: Du är chef för 6. Ingenjörskompaniet som understödjer en mekaniserad bataljons 

fördröjningsstrid. Du har blivit underställd chefen för 1. Mekaniserade skyttekompaniet som 

fördröjer i bataljonens NÖ område.  

Terräng: Terrängen utgörs av tät barrskog. En större väg skär genom området från väst till 

öst. I områdets södra del finns ett stridsfordonshindrande vattendrag och ett mindre vattendrag 

ansluter till det större från norr till söder i områdets östra del. Tre större kraftledningsgator 

finns i området, dessa är röjda från skog och framryckningsbara med bandfordon. 

Fienden: Fienden framrycker med en reducerad mekaniserad skyttebataljon längs vägen i 

västlig riktning mot samhället SÄVSJÖSTRÖM. 

Uppgift: Understöd chefen för 1. Mekaniserade skyttekompaniets fördröjningsstrid med 

fördröjande fältarbeten i syfte att fördröja fienden i minst 4 timmar. 
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Alternativ 1: Fältarbetet fokuseras till att kanalisera fienden till kraftledningsgatorna. Två 

plutoner minerar och förstör vägen. En pluton minerar samt skenminerar kring 

kraftledningsgatorna i områdets SÖ del. Tung maskinpluton (innehållande ingenjör- och 

brobandvagnar) förstör befintliga broar samt upprättar egen övergång i SV. 

Alternativ 2: Fältarbetet fokuserar till att göra motståndaren gripbar för motanfall. 

Ingenjörsplutonerna förstör broar och större mineringar anläggs med stor andel skenminering. 

Brobandvagnar avdelas för respektive plutonsområde för att möjliggöra egen rörlighet för de 

mekaniserade plutonerna som genomför upprepade motanfall. 

Alternativ 3: Ingenjörsplutonerna förstör samtliga broar samt upprättar och försvarar tre 

motståndsnästen med tillhörande fältarbeten. Tung maskinpluton understödjer det 

mekaniserade kompaniet som har handlingsfrihet att genomföra motanfall över hela 

kompaniområdet.  

Alternativ 4: Fältarbetet fokuserar till stora störande mineringar i syfte att binda fiendens 

röjningsresurser. Samtliga broar förstörs och tung maskinpluton understödjer de mekaniserade 

plutonernas upprepade eldöverfall. 

Välj ditt handlingsalternativ:  

Tack för ditt deltagande! 

 


