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ABSTRACT: 

This thesis examines how risk taking and type of personality is connected. Using the HEXACO 

personality test to determine which type of person the respondents are. The thesis define risk taking 

from both civilian literature as well as military literature. The purpose for this thesis being to map 

the connection between risk taking and type of personality. In the long run the thesis aims to be able 

to discuss which individuals should serve in specific positions when their risk taking is accounted 

for.   

 

Previous studies lack a clear military alignment towards a tactical level. These studies have studied 

risk in a military context but then connected with civilian research and not on a tactical, and more 

hands-on level. HEXACO and risk taking have been studied together in previous studies but in a 

civilian context. This thesis aims to tie these two areas of research together.  

 

The result of the analysis gave no answer that was statistically significant. The factors from 

HEXACO analyzed was H, X, C and O. The E and A factor were not analyzed due to lack of research 

on which to build hypothesis. A correlation between the H-factor from HEXACO and risk taking 

can be observed but it was not statistically significant. The area needs more research which should 

mainly be aimed at the H-factor in relation to risk taking. 
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1 Inledning  

1.1 Problemformulering 

Börjesson och Enander menar att den del av samhället som allra tydligast kopplas mot risk 

både för egen och andras del är militären. De fortsätter med att resonera att själva kärnan i den 

militära professionen är att möta risksituationer och faror med utövande av våld från både 

egen sida men också motståndarens sida.1 Detta kan egentligen tyckas ganska självklart då 

militären ska vara beredd att dels ta motståndarens liv dels att riskera sina egna liv om det 

krävs för att lösa uppgiften. 

 

Ansvaret för att ta beslut som kan leda till risk för att liv förloras vilar på officerarna i en för-

svarsmakt. Hur vet vi om dessa besluten tas av nödvändighet eller av någonting annat? Svaret 

på den frågan är relevant för alla i samhället. Historien har visat att detta riskerande av liv allt-

för ofta leder till att den civila sidan av samhället blir lidande och inte den militära. Det blir 

därmed intressant att undersöka hur detta förhåller sig i en svensk kontext.  

 

För en officer är risk något vardagligt och inte bara något som finns vid lösandet av den yt-

tersta uppgiften, försvara sitt land med våld. Officerare oaktad nationalitet utbildar soldater på 

ett flertal områden. Riskerna i och med denna utbildning är många. Det kan vara elektromag-

netisk strålning från antenner, tunga fordon som manövreras alla tider på dygnet i alla förhål-

landen, och givetvis vapen av alla typer som används i alla typer av terräng under alla tider på 

dygnet. Detta är alltså också en dimension av risk som officerare ständigt måste tampas med.  

 

I själva officersprofessionen ligger det naturligt att riskera sitt och andras liv. I fredstid vill vi 

givetvis minimera dessa risker så mycket som det är möjligt. I krig blir risk mer av ett förhåll-

ningssätt till lösandet av uppgiften. Hur mycket kan riskeras? Vad är uppgiften värd? Svåra 

etiska ställningstaganden kan uppstå.  

 

                                                 
1 Enander, Ann & Börjesson, Marcus (red.), Rustad för risk: riskpsykologi för militärer och insatsorganisat-

ioner, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017. S. 19 
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Börjesson och Enander menar att risktagning är en central och nödvändig del i de dynamiska, 

osäkra och komplexa operationer som kännetecknar moderna militära insatser.2 Men det finns 

också en problematik att likställa alla officerare med varandra. Även om utbildningen till offi-

cer är gemensam skiljer sig officerare från varandra genom att de helt enkelt är olika personer 

och därmed olika personlighetstyper. Det är därför intressant att undersöka hur olika person-

lighetstyper förhåller sig till risktagning i en svensk kontext. Kan olika personlighetstyper för-

klara skillnader i risktagning hos svenska officerare?  

 

Risktagning har tidigare undersökts på en mängd olika sätt och där har vissa beteenden kun-

nat associeras med risktagande. Militär risktagning har tidigare undersökts vetenskapligt. Där-

emot har risktagande kopplat mot personlighetstyp inte undersökts specifikt i en taktisk kon-

text, och inte heller i en svensk kontext. Det är därför intressant att göra en första ansats till att 

undersöka hur risktagning i ett marktaktiskt scenario förhåller sig till personlighetstyp. Ser 

kopplingen annorlunda ut jämfört med civil risktagning? Arbetet kommer ta avstamp i den ci-

vila risktagningsforskningen i syfte att ha en vetenskaplig grund.  

1.2 Syfte 

Syftet med undersökning är att göra en första ansats till att undersöka hur sambandet mellan 

svenska officerares risktagning ser ut kopplat mot personlighetstyp. Undersökningen avser 

lägga en grund för att kunna föra diskussioner kring vilka individer som är mer riskbenägna 

och inte i ett taktiskt scenario. I förlängningen kan forskning av liknande typ även ligga till 

grund för vilka vi väljer att anta till officersutbildning eller styra vissa personlighetstyper mot 

vissa typer av befattningar i syfte att vara så effektiva som möjligt.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur ser sambandet ut mellan personlighetstyp och grad av risktagning på marktaktisk nivå 

hos svenska officerare?  

  

                                                 
2 Börjesson, Marcus & Enander, Ann, Riskprofiler inom militär verksamhet: mätning av riskbenägenhet, impul-

sivitet och säkerhetsvärderingar, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm, 

2011. S. 3 
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1.4 Avgränsningar 

Samtliga avgränsningar för uppsatsen kommer inte att tas upp i detta avsnitt utan endast de 

större avgränsningarna. Avgränsningar förekommer löpande i texten med tillhörande moti-

veringar. Avgränsningarna med motiv förekommer i huvudsak i metodkapitlet. 

 

En av de större avgränsningarna gäller undersökningens urval. Populationen som undersök-

ningen försöker uttala sig om är alla svenska officerare, men urvalet föll på Högre Officers-

programmet, härefter kallat HOP. Detta är i huvudsak ett tillgänglighetsurval. Detta innebär 

att de nödvändigtvis inte är representativa för hela populationen. En del av urvalet var också 

att HOP bedömdes ge en högre svarsfrekvens än ett randomiserat urval från Försvarsmakten.   

 

Samtliga ingående delar i personlighetstestet HEXACO undersöktes ej på grund av avsaknad 

av empiri. Endast fyra av sex värden undersöktes kopplat mot att civil risktagningsforskning 

inte hade funnit något samband mellan risktagning och samtliga ingående delar i HEXACO. 

1.5 Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt redovisar den befintliga forskningen om risktagning, framför allt 

risktagning i militära kontexter och risktagning kopplat mot personlighetskategorierna i 

HEXACO. Syftet härvid är att identifiera en forskningslucka mellan forskning om risktagning 

i militära kontexter och personlighetstyp enligt HEXACO. Forskningsfältet tenderar i stort att 

undersöka risk och risktagande utifrån en civil definition och applicera denna på en civil kon-

text. De verktyg som tagits fram för att undersöka risk, även i en militär kontext, är väldigt 

generella och närmast civila i sitt utförande. Risktagning kopplat mot personlighetstyp har un-

dersökts i större utsträckning i en civil kontext, men sambandet är inte helt klarlagt för alla in-

gående kategorier. 

 

Momen et al. avhandlar i sin artikel utvecklingen och valideringen av MORTS (Military Op-

erational Risk Taking Scale). Denna skala togs fram för att identifiera militär personal som 

var benägen att ta onödiga risker under militära operationer. MORTS jämfördes med civil 

risktagningsforskning och visade sig ha god korrelation.3  

 

                                                 
3 Momen, Nausheen. Taylor, Marcus. Pietrobon, Ricardo. Gandhi, Mihir. Markham, Amanda. Padilla, Ge-

nieleah. Miller, Paul. Evans, Katherine. Sander, Todd. Initial Validation of the Military Operational Risk Taking 

Scale (MORTS). Military Psychology, Vol. 22, nr. 2, 2010. S. 128-142. doi: 10.1080/08995601003638942 
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Weller och Tikir undersöker i sin artikel om det finns något samband mellan risktagning och 

HEXACO-personlighetsmodell. De har en kvantitativ ansats. Resultatet var att de som fick 

lågt resultat på HEXACO honest-humility-skala tenderade att göra mer riskbenägna val. De 

respondenter som fick högt resultat på conscientiouness-skala tenderade att inte ta riskfyllda 

beslut.4 

 

Ashton et al utvecklar i sin artikel en ny skala för att gradera statusdriven risktagning med 

hjälp av bland annat HEXACO. Statusdriven risktagning är i korta ordalag benägenheten att 

ta risker för att nå en högre status. I artikeln är det i huvudsak den socioekonomiska statusen 

som avses. I diskussionsdelen menar författarna att även andra områden som t.ex. sport och 

politik skulle kunna använda statusdriven risktagning som en förklaringsfaktor. Undersök-

ningen påpekar och visar senare på att det finns en stor skillnad i grad av risktagning mellan 

könen, där män och framför allt unga män tenderar att ta mer risker område. I utvecklandet av 

denna nya skala framgår att det finns samband mellan risktagning och två av HEXACO:s del-

faktorer där ett lågt resultat på honesty-humility och emotionality generellt ger en högre risk-

benägenhet.5 

 

Breivik et al. sammanfattar i sin artikel forskning kring militär risktagning mellan 1983 och 

2015. Författarna menar att risktagning är både positivt och negativt för militära sammanhang 

och vill studera såväl dem positiva som dem negativa sidorna. Urvalet av litteratur och artik-

lar för studien gjordes genom en sökning där begreppen risktagning kombinerades med andra 

militära begrepp. Artiklarna lästes därefter igenom och sammanfattades i korta ordalag. Arti-

keln visar på att trots att risktagning är väldigt centralt i krigföring så är ämnet förvånansvärt 

lite utforskat. Slutsatserna blir att den forskning som finns inte följer någon stringens. Meto-

der, teorier och urval av militär personal som studeras varierar mellan undersökningarna. 

Undersökning visar också att det finns för- och nackdelar med risktagning i en militär kon-

text. Artikeln avslutas med förslag på fortsatt forskning där det bland annat manas till att un-

dersöka risktagning kopplat mot rekrytering mot militärens mest extrema förmågor. Artikeln 

                                                 
4 Weller, Joshua. Tikir, Aysel. Predicting domain-specific risk taking with the HEXACO personality structure. 

Journal of Behavioral Decision Making. Vol. 24, nr. 2, 2011. S. 180-201 
5 Ashton, Michael. Lee, Kibeom. Pozzebon, Julie. Visser, Beth. Worth, Narnia. Status-driven risk taking and the 

major dimensions of personality. Journal of Research in Personality. Vol. 44, nr. 6, 2010. S. 734-737. 
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uppmanar också till att utveckla en stringens inom området i syfte att forskarna kan bygga på 

varandras forskning.6  

 

Gemensamt för dessa fyra artiklar är att de alla berör risktagning i en militär kontext eller 

risktagning kopplat mot personlighetstyp. Precis som Breivik et al. påpekar är området om 

militär risktagning förhållandevis svagt utforskat, speciellt med tanke på den centrala roll som 

risk spelar i militära sammanhang. Det kan nu konstateras att det finns olika verktyg för att 

analysera risk, i såväl ett civilt som ett militärt sammanhang. Däremot finns det inget verktyg 

som analyserar just risktagning på taktisk nivå. I syfte att försöka länka ihop dessa forsknings-

fält kan en undersökning som syftar till att undersöka taktisk risktagning kopplat mot person-

lighetstyp vara intressant. 

 

En del av artiklarna nämner kortfattat skillnader i risk mellan kön. Detta har tidigare under-

sökts i ett civilt sammanhang och generellt kan det sägas att män var mer riskbenägna än 

kvinnor dock inte inom alla områden. På vissa områden var kvinnor lika riskbenägna eller 

med en minimal skillnad.7 

 

Ur ett svenskt perspektiv har Börjesson och Enander med flera bidragit mycket till forskning 

kring risk och risktagning ur ett svenskt perspektiv. Deras forskning är bred och berör risk på 

många olika sätt.8 Här finns dock en forskningslucka kopplat mot risktagning och personlig-

hetstyp. Börjesson och Enander föreslår forskning på bland annat risktagning mellan olika mi-

litära grupper och personlighetsdrag kopplat mot risk.9 Kopplat mot Börjessons och Enanders 

forskning berör den risktagning på ett mer generellt plan än vad denna undersökningen avser 

undersöka, därför är inte alla delar av deras forskning relevant för undersökningen.  

                                                 
6 Breivik, Gunnar. Sand, Trond. Sookermany, Anders. 2019. Risk-Taking and Sensation Seeking in Military 

Contexts: A Literature Review. SAGE Open. Vol. 9, nr. 1, 2019.  
7 Byrnes, James. Miller, David. Schafer, William. Eisenberg, Nancy. Gender Differences in Risk Taking: A 

Meta-Analysis. Psychological Bulletin. Vol. 125. Nr. 3, 1999. S. 367-383. 
8
 Börjesson, Marcus & Enander, Ann, Riskprofiler inom militär verksamhet: mätning av riskbenägenhet, impul-

sivitet och säkerhetsvärderingar, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm, 

2011. ; Börjesson, Marcus, Lundqvist, Linda-Marie & Enander, Ann, Påfrestande förhållanden i militär verk-

samhet: om definitioner, påverkan och attityder, Försvarshögskolan, Ledarskapscentrum, Karlstad, 2014. ; Enan-

der, Ann & Börjesson, Marcus (red.), Rustad för risk: riskpsykologi för militärer och insatsorganisationer, Upp-

laga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017. ; Börjesson, Marcus, Wallenius, Claes, & Enander, Ann. Att hitta balan-

sen: En intervjustudie av militära ledares syn på risk- och säkerhetsfrågor. 2013. ; Börjesson, Marcus. Öster-

berg, Johan., Enander, Ann. Risk propensity within the military: A study of Swedish officers and soldiers. Jour-

nal of Risk Research, Vol. 18, nr. 1, 2014. S. 1-14. 
9 Börjesson & Enander. Riskprofiler inom militär verksamhet: mätning av riskbenägenhet, impulsivitet och sä-

kerhetsvärderingar. S. 23 
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2 Teori 

2.1 Risktagning 

I Svenska Akademiens Ordbok definieras begreppet risk som ”möjlighet att något icke önsk-

ligt skall inträffa […]”.10  

 

Att någonting är riskfyllt är nödvändigtvis inte av ondo. I många militära kontexter är risker 

rent av nödvändiga för att lyckas med uppgiften. Det är dock fortfarande intressant att under-

söka risktagning och framför allt i vilken utsträckning risktagandet förekommer.  

 

För att kunna definiera vad som är riskfyllt tar uppsatsen avstamp i taktikens grunder som 

återfinns i våra reglementen. Dessa principer beläggs från vetenskaplig litteratur. Taktikens 

grunder börjar med att en uppgift ställs till förbandet. Därefter är det upp till varje chef att uti-

från principerna kraftsamling, överraskning och handlingsfrihet skapa lokal överlägsenhet re-

lativt motståndaren. Denna relativa överlägsenhet ger oss ett avgörande i striden som faller ut 

till vår fördel.11  

 

Kraftsamling återfinns i Widén och Ångström som en princip för krigföring, koncentrations-

principen.12 Widén och Ångström lyfter upp att det finns en diskurs om huruvida koncentrat-

ion menas som en koncentration av effekter eller av förband. I Arméreglemente Taktik defi-

nieras kraftsamling som en kraftsamling av effekter.13 Enligt Widén och Ångström är det ny 

teknologi som gör att den gamla sanningen att kraftsamling innebär kraftsamling av förband 

utmanas. Även Smedberg definierar kraftsamling som en koncentration av resurser, och med 

det menas både förband och effekter, det som passar för ändamålet.14 Eftersom våra regle-

menten och forskare anser att det är effekter som avses är det med den definitionen begreppet 

kommer förstås hädanefter. Kraftsamling av effekter innebär någon form av understöd an-

tingen från det egna förbandet eller från förband med understöd som huvuduppgift. Därför 

                                                 
10 Svenska Akademien. Svenska Akademiens Ordbok. 2019. https://www.saob.se/artikel/?unik=R_1987-

0170.6Uzy&pz=3 (Hämtat 2019-03-27). 
11 Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013. S. 55-56. 
12 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. S. 132-134. 
13 Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013. S. 57. 
14 Smedberg, Marco, Om stridens grunder: från Waterloo till kryssningsrobotar, Page One, Stockholm, 1994. S. 

162-169. 

https://www.saob.se/artikel/?unik=R_1987-0170.6Uzy&pz=3
https://www.saob.se/artikel/?unik=R_1987-0170.6Uzy&pz=3
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kan det argumenteras att det är mer riskfyllt att genomföra både anfall och försvar utan under-

stöd. Av den anledningen kommer avsaknad av understöd att vara indikatorn för om principen 

kraftsamling utelämnas. 

 

Principen överraskning beskriver Widén och Ångström som särskilt viktig. De fortsätter med 

att säga att överraskning inte är en garant för framgång men ökar chanserna för framgång. 

Widén och Ångström nämner Pearl Harbour och 11:e september som exempel på överrask-

ning.15 Ett sätt att uppnå överraskning är att göra något oväntat. Båda exemplen ovan gjordes 

oväntat och åstadkom många av de effekter som eftersträvas vid överraskning, t.ex. förlorat 

initiativ och distraktion. Smedberg menar även han att överraskning alltid haft en stor inver-

kan på krigföringen och att uppträda oväntat i tid, plats eller sätt kan medföra att motstånda-

ren överraskas.16 Något som är oväntat och av naturen taktiskt riskfyllt är att uppträda i 

ogynnsam terräng. Ogynnsam terräng är terräng där förbandets förmågor blir begränsade och 

inte kan nyttjas fullt ut. Således är det för motståndaren oväntat när förband uppträder där de 

inte kan utveckla sina förmågor fullt ut. Det kan vara såpass oväntat att motståndaren inte räk-

nar med det och då uppnås en överraskningseffekt. Därför kommer indikatorn för överrask-

ning att vara att uppträda i ogynnsam terräng. 

 

Principen handlingsfrihet beskrivs i Arméreglemente Taktik som möjligheten att hantera upp-

komna möjligheter och begränsningar.17 Widén och Ångström skriver om principen om hus-

hållning och att de begränsade medel som står till bud endast ska nyttjas i den utsträckning de 

behövs för att lösa uppgiften och inte slösa resurser.18 Smedberg menar att handlingsfrihet är 

av yttersta vikt eftersom få planer överlever första stridskontakten. Han fortsätter med att det 

underlättar att ha en viss säkerhetsmarginal i sitt planerande för att uppnå handlingsfrihet.19 

Av detta framgår det att resurser inte ska utnyttjas i onödan, det kan då bli svårt att hantera 

uppkomna möjligheter och begränsningar. Handlingsfriheten kan i detta läge vara reserver 

hos manöverförband men också logistik syftandes till att kunna genomföra uppgifter under en 

                                                 
15

 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. S. 134-135.  
16 Smedberg, Marco, Om stridens grunder: från Waterloo till kryssningsrobotar, Page One, Stockholm, 1994. S. 

186-193. 
17 Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013. S. 59. 
18 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. S. 133. 
19 Smedberg, Marco, Om stridens grunder: från Waterloo till kryssningsrobotar, Page One, Stockholm, 1994. S. 

178-185. 
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längre tid. I Operativ Doktrin görs en koppling mellan risk och möjlighet till logistiskt under-

stöd.20 Dålig möjlighet till logistiskt underhåll kan därför anses vara riskfyllt. Av den anled-

ningen kommer indikatorn för avsaknad av principen handlingsfrihet att vara utsträckta lo-

gistiklinjer. 

 

Widén och Ångström diskuterar att von Clausewitz menar att offensiven är svagare än defen-

siven. Ett argument som styrker detta är att det ofta omnämns att styrkeförhållandena behöver 

vara 3:1 till fördel för anfallaren innan ett anfall kan genomföras. Anfall når för eller senare 

sin kulminationspunkt när anfallskraften avtar och sårbarheten för motanfall uppstår.21 Smed-

berg instämmer i att ett offensivt agerande är viktigt, och då framför allt motanfallet. Smed-

berg understryker att anfalla till varje pris är en dålig idé, det blir snabbt riskfyllt, och att det 

finns tillfällen för defensivt uppträdande.22 Således kan det sägas att ett offensivt uppträdande 

i sig är mer riskfyllt än ett defensivt uppträdande. Detta eftersom offensiven är svagare än de-

fensiven i den bemärkelsen att de potentiella förlusterna kan bli mycket högre och därmed en 

större konsekvens. Därför kommer en lösning som är offensiv att ses som mer riskfylls än en 

lösning som är defensiv.  

 

Sammanfattningsvis har principerna ingående i taktikens grunder nu fått varsin indikator som 

indikerar risk. I kraftsamling är indikatorn understöd. Att agera utan understöd är mer riskfyllt 

än att agera med understöd. I överraskning är indikatorn att uppträda i ogynnsam terräng. Att 

uppträda i ogynnsam terräng är mer riskfyllt än att uppträda i gynnsam terräng. I handlingsfri-

het är indikatorn utsträckta logistiklinjer där en utsträck logistiklinje är mer riskfylld än en 

kortare logistiklinje, och logistik möjliggör handlingsfrihet. Avslutningsvis konstaterades att 

offensiven är mer riskfylld än defensiven och att en offensiv lösning därmed alltid kommer 

vara mer riskfylld än en defensiv lösning. 

  

                                                 
20 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014. S. 69. 
21 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. S. 180-181. 
22 Smedberg, Marco, Om stridens grunder: från Waterloo till kryssningsrobotar, Page One, Stockholm, 1994. S. 

154-161. 
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Princip Indikator 

Kraftsamling Ej understöd 

Överraskning Ogynnsam terräng 

Handlingsfrihet Utsträckta logistiklinjer 

Offensiv vs defensiv Offensivt uppträdande 

Tabell 1 – Principer och indikatorer 

Begreppen risk/risktagning och risktagning på taktisk nivå används båda två i uppsatsen. Med 

begreppet risk/risktagning menas risk i en mer allmän mening, en civil mening, kopplat mot 

definitionen från SAOB. Begreppet risktagning på taktisk nivå definieras i grunden på samma 

sätt som i SAOB men i en militär kontext, närmare bestämt på taktisk nivå. 

2.2 HEXACO 

HEXACO har valts i uppsatsen eftersom det är en vidareutvecklad version av tidigare person-

lighetsteorier där teorierna har gedigen vetenskaplig grund samt har en mängd peer-review 

publicerad litteratur. 23 En anledning till att teorin har valts är också att personlighetstest för 

HEXACO finns tillgängligt via internet och får användas fritt i forskningssyfte.24 

 

Ett resultat från HEXACO innebär att personligheten befinner sig någonstans längs en skala 

för varje egenskapskategori. I beskrivningen av kategorierna kommer hög och låg att använ-

das för att beskriva ytterligheterna i respektive egenskapskategori syftandes till att måla en 

tydligare bild av kategorin. Forskningen har visat att resultaten i större populationer ganska 

väl matchar en normalfördelningskurva, dvs att det finns väldigt få personligheter som befin-

ner sig i ytterligheterna av någon av egenskapskategorierna.25  

 

H-faktorn i HEXACO står för Honest-Humility. De personer som får höga resultat i denna ka-

tegorin tenderar att inte utnyttja, manipulera eller lura andra människor. De stjäl inte och de 

begår inte brott. Denna mentalitet att helt enkelt vara snäll lönar sig genom att människor 

gärna samarbetar och gör tjänster för den som är snäll och gör likadant. De med högt resultat 

                                                 
23 Lee, Kibeom. Ashton, Michael. HEXACO-PI-R Materials for Reasearchers. 2009. http://hexaco.org/hexaco-

inventory (Hämtad 2019-03-21) 
24 Lee, Kibeom. Ashton, Michael Craig. The H Factor of Personality : Why Some People Are Manipulative, 

Self-Entitled, Materlaistic, and Exploitive – And Why It Matters for Everyone. Waterloo, Ontario, Kanada, 2012. 

E-bok. S. 6-16. 
25 Lee & Ashton. S. 21. 

http://hexaco.org/hexaco-inventory
http://hexaco.org/hexaco-inventory
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skulle inte heller ta för sig på någon annans bekostnad även om tillfället fanns och de kunde 

komma undan med det.26 De personer som har låga resultat på H-faktorn ser manipulation och 

utnyttjande av andra samt lurendrejeri som metoder för att nå framgång i livet. De drar sig 

inte för att till exempel fuska på deklarationen. De kan vara inställsamma, smickrande och 

vältaliga. Men ofta har de ett syfte med det och det kan vara väldigt svårt att genomskåda. Att 

vara trogen i en relation är relativt för dessa individer, passar det dem är de otrogna. De tende-

rar också att uttala sig nedlåtande om andra etniska/religiösa grupper och har en allmän in-

ställning att de står över lagen.27 

 

E-faktorn står för emotionality och kännetecknas av omsorg om sig själv och sina närstående. 

Personer med höga resultat undviker fysiska risker och oroar sig istället för vad som kan 

hända dem själva och deras närstående. De söker ofta stöd från sin omgivning när det behövs. 

De känner stark empati med sina närstående. De riskerar också i större utsträckning drabbas 

av olika slags fobier.28 Personer med lågt resultat är likgiltiga i relationer med sin familj och 

närstående. De är orädda för fysiska risker och utsätter sig för detta både i arbetet och för nö-

jes skull. De har också en låg grad av empati och är likgiltiga för alla typer av relationer. De 

är känslomässigt självständiga och behöver inte stöd från sin omgivning.29 

 

X-faktorn står för extraversion. Extraversion i det här avseendet innebär i vilken utsträckning 

personen engagerar sig i sociala situationer. Personer med högt resultat har en positiv själv-

bild och har självförtroende när det gäller att leda grupper och tala inför människor. Uppskat-

tar sociala situationer och upplevs som entusiastiska och energifyllda.30 Personer med lågt re-

sultat har en negativ självbild och gillar inte uppmärksamhet. De föredrar att vara själva och 

uppskattar inte sociala situationer. Upplevs inte som särskilt entusiastiska eller energifyllda.31 

 

A-faktorn står för agreeableness. Personer med högt resultat här tenderar att komma överens 

med människor som är svåra att komma överens med. De är inte långsinta eller dömande. De 

har tålamod och är svåra att provocera.32 Personer med lågt resultat är långsinta och kritiska 

                                                 
26 Lee & Ashton. S. 27-28. 
27 Lee & Ashton. S. 156-161. 
28 Lee & Ashton. S. 30. 
29 Lee & Ashton. S. 30-31. 
30 Lee & Ashton. S. 20, 25-26. 
31 Lee & Ashton. S. 20, 26. 
32 Lee & Ashton. S. 20, 28-29. 
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mot andras brister. De kan också vara envisa och tjurskalliga när de försvarar en åsikt eller 

ståndpunkt. Blir snabbt provocerade och arga.33  

 

C-faktorn står för conscientiousness. Personer med högt resultat är organiserade både mentalt 

och fysiskt. Lite av perfektionister. De jobbar hårt och länge. De lägger vikt vid varenda de-

talj. De är också mindre benägna att röka, använda droger eller spela bort pengar. Fattar beslut 

systematiskt och med eftertanke.34 Personer med lågt resultat är oorganiserade och impulsiva. 

Undviker helst utmanade uppgifter. De bryr sig inte nämnvärt om detaljer och precision. Tar 

beslut osystematiskt och utan någon större eftertanke. De är mer benägna att röka, använda 

droger eller spela bort sina pengar.35 

 

O-faktorn står för openness to experience. Personer med högt resultat är intresserade av och 

öppna för ny kunskap, nya miljöer och nya kulturer. De är intellektuellt nyfikna. De generar 

nya idéer och söker ofta nya lösningar på gamla problem. De söker sig ofta mot yrken som 

kräver ganska stor grad av kreativitet, t.ex. konstnär eller forskare.36 Personer med lågt resul-

tat är ointresserade av konstnärliga bedrifter. De är ointresserade av vetenskap såväl naturve-

tenskap som humaniora. Undviker gärna kreativa sysslor då de inte är kreativa och inte finner 

detta tillfredsställande. De är inte öppna för nya och okonventionella idéer.37  

 

Det tåls att upprepas att resultaten från respektive del publiceras på en skala där ytterlighet-

erna beskrivs enligt ovan. Men i själva verket befinner sig den absoluta majoriteten av alla 

människor någonstans i mitten med egenskaper eller del av egenskaper från båda ytterlighet-

erna.38  

                                                 
33 Lee & Ashton. S. 20, 28. 
34 Lee & Ashton. S. 20, 24-25. 
35 Lee & Ashton. S. 20, 24-25. 
36 Lee & Ashton. S. 20, 23-24. 
37 Lee & Ashton. S. 20, 23-24. 
38 Lee & Ashton. S. 21–23. 
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2.3 Hypoteser 

Undersökningen syftar till att undersöka risktagning i en militär kontext, närmare bestämt tak-

tisk risktagning. Eftersom det inte finns någon forskning som undersökt sambandet mellan 

militär risktagning och personlighetstyp finns det ingen forskning med militär anknytning att 

lägga som grund för hypoteser. Däremot finns det forskning på hur risktagning hänger ihop 

med personlighetstyp i ett civilt sammanhang. Av den anledning kommer hypoteserna att be-

läggas utifrån civil forskning. Det är därmed mer intressant om det uppstår skillnader snarare 

än om resultaten blir likartade.  

 

I sin artikel Sensation seeking, risk-taking, and the HEXACO model of personality tar de 

Vries et al. fram ett samband mellan värden på HEXACO-skalan och grad av risktagning. I 

sin skala bortser dock de Vries et al. från A-faktorn eftersom det inte går att finna något sam-

band mellan A-faktorn och grad av risktagning.40 Weller och Tikir undersöker också hur 

HEXACO hänger ihop med risktagning. De har dock valt att dela in risktagning i olika domä-

ner, t.ex. en etisk domän och social domän, och testa dessa domäner gentemot HEXACO. 

Sambandet från de Vries et al. återfinns i huvudsak hos Weller och Tikir. Med vissa undantag 

från vissa domäner hos Weller och Tikir. Weller och Tikir hittar dock inget samband mellan 

varken E-värdet eller A-värdet i HEXACO och risktagning.41  

 

Det är därmed tydligt att det inte är glasklart i den civila forskningen exakt hur HEXACO och 

risktagning hänger ihop. Det finns dock stora likheter mellan olika undersökningar och dessa 

har därför vägs samman i följande fyra hypoteser: 

 

Hypotes 1: Ett lågt H-värde innebär ett högre risktagande. 

Hypotes 2: Ett högt X-värde innebär ett högre risktagande. 

Hypotes 3: Ett lågt C-värde innebär ett högre risktagande. 

Hypotes 4: Ett högt O-värde innebär ett högre risktagande. 

 

                                                 
39 Lee & Ashton. S. 20–21. 
40 Vries, Reinout E. de, Vries, Anita. de Feij, Jan. Sensation seeking, risk-taking, and the HEXACO model of 

personality. Personality and Individual Differences. Vol. 47, nr. 6, 2009. S. 536–540 
41 Weller, Joshua. Tikir, Aysel. Predicting domain-specific risk taking with the HEXACO personality structure. 

Journal of Behavioral Decision Making. Vol. 24, nr. 2, 2011. S. 180-201 
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Dessa hypoteser skall nu utifrån undersökningen försöka falsifieras i syfte att klargöra hur 

sambandet mellan risktagning och personlighetstyp ser ut i en militär kontext. 

3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 

För att undersöka hur risktagning och personlighetstyp hänger ihop har en enkätstudie valts 

som forskningsmetod. Detta ställningstagande gjordes efter en övervägning att istället välja 

intervjuer som metod för undersökningen. Motiveringen till att en enkätstudie var mer lämpad 

var i huvudsak att få en större mängd empiri. Intervjuer hade inneburit att undersökningen fått 

ett djup som inte går att nå med enkätsvar, speciellt när enkäten är prestrukturerad. Men uti-

från detta hade resultaten från intervjuer varit kvalitativa och därmed svåra att jämföra med 

den civila risktagningsforskningen som är mer kvantitativ till sin natur. Omfattningen på detta 

arbete hade inte heller medgett ett större antal intervjuer vilket då också hade minskat möjlig-

heterna till generalisering. Det som däremot blir en svaghet med en prestrukturerad enkät är 

att respondenterna inte får förklara hur de egentligen hade velat svara på frågan, de får endast 

fasta svarsalternativ. Därmed kan enkäten oavsiktligt tvinga respondenterna i en viss riktning 

i sina svar. Detta på grund av att värderingar från den som gör enkäten kan styra alternativen 

till en viss typ av svar och utelämna andra typer av svar. 

 

Det framgår också i metodlitteraturen att en prestrukturerad enkät med fasta svarsalternativ 

gör det lättare för respondenten att besvara enkäten eftersom svaret endast behöver markeras 

och inte motiveras.42 Detta är också något som talar för enkätstudie som metodval. Oavsett 

vilken metod som hade valts för uppsatsen så hade undersökningen blivit tidskrävande. Ett 

personlighetstest kombinerat med taktiska scenarion oavsett om det är en enkät med öppna 

svar, fasta svarsalternativ eller intervjuer blir tidskrävande.  

3.2 Population och urval 

Populationen för undersökningen är alla svenska officerare med erfarenhet av markstrid. Av 

förklarliga skäl kan ett arbete av denna omfattningen aldrig undersöka alla officerare med 

markstridserfarenhet. Forskningsfrågan är egentligen intressant för alla svenska officerare 

                                                 
42 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2003. S. 150 
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oavsett bakgrund och nuvarande tjänst. Populationen för undersökningen är dock avgränsad 

kopplat mot min bakgrund och utbildning som endast rör marktaktik. Att det är formulerat 

som officerare med markstridserfarenhet är en följd av att inga officerare ska exkluderas bara 

för att de nyligen bytt stridskraft samt att det finns markförband även i Marinen och Flygvap-

net som är intressanta ur ett riskperspektiv. 

 

Urvalet för undersökningen är ett tillgänglighetsurval. I metodlitteraturen framgår det att till-

gänglighetsurval är bland det sämre av urval.43 44 Det finns dock flera skäl till att denna typ av 

urval valdes. För det första är undersökningen tidskrävande med sina 45 min som ungefärlig 

tid för genomförande. Elever på HOP bedöms dels ha sympati för att kadetter behöver ge-

nomföra undersökningar, dels ha en bättre möjlighet att fritt disponera sin tid vilket innebär 

att de kan genomföra enkäten när det passar dem. För det andra genomförs en liknande under-

sökning, som också avhandlar risktagande dock i en annan kontext, av en annan kadett paral-

lellt med denna undersökningen. Den undersökningen skickas ut till förband och är mindre 

tidskrävande. Hade denna undersökningen därmed vänt sig till förband istället och bett dessa 

genomföra enkäten hade det funnits en risk att denna undersökningen hade blivit bortvald på 

grund av den längre tidsåtgången.  

 

Urvalet har dock inte tagit höjd för könsskillnader. Det är inte undersökt om förhållandet mel-

lan män och kvinnor som läser HOP är detsamma som i övriga Försvarsmakten. Utöver detta 

svarade endast två kvinnor på enkäten, och således går det inte att uttala sig om risktagning 

för kvinnliga officerare, inte heller huruvida det existerar en differens eller ej.  

3.3 Enkäten 

Enkäten skickas ut som ett dokument som kan fyllas i och returneras. Eftersom det inte blir 

fullt anonymt när enkäten returneras upprättades en internetenkät med samma identiskt inne-

håll. Det var uteslutande denna som användes. Detta var positivt ur ett etiskt perspektiv ef-

tersom respondenterna därmed är garanterat anonyma. 

 

                                                 
43 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. 189-

190. 
44 Berntson, Erik, Enkätmetodik, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2016. S. 49 



Arvid Nilsson 2019-05-07  

224. QRZN 

Sida 18 av 49 

 

Enkäten har ett försättsblad med information om hur respondenten fyller i enkäten, etiska 

ställningstaganden samt kontaktuppgifter. Därefter samlas vissa bakgrundsdata in i syfte att 

ge bakgrundsvariabler som kan ligga till grund för en senare diskussion. Därefter ombeds re-

spondenten att göra personlighetstestet via en extern hemsida.  

 

Personlighetstestet är i sig relativt omfattande med en uppskattad tid på ungefär 20 min. Per-

sonlighetstestet fanns att tillgå som dokument på svenska med svensk rättningsmall. Anled-

ningen till att denna inte nyttjades var att det arbetet som det hade medfört hade vida översti-

git vinsten i flera respondenter.  

 

Efter personlighetstestet kommer de taktiska scenariona. Dessa scenarion är prestrukturerade 

med fasta svarsalternativ.45 Totalt är det sex scenarion. Valet av just sex scenarion är avvägt 

mot att enkäten inte fick bli alltför omfattande tidsmässigt men samtidigt ge tillräckligt med 

empiri. Bland svenska officerare är anfall, eller den offensiva kulturen, härskande över att för-

svara.46 I Arméreglemente Taktik fastslås också att ”Endast genom anfall kan ett avgörande 

nås.”47 Detta gör att anfall valdes som stridssätt för samtliga scenarion. Det fanns inte rum för 

ytterligare stridssätt eftersom varje undersökt variabel bör ha minst 5 frågor och därmed gjort 

enkäten alldeles för stor.48 Anfall i en generell bemärkelse bör dessutom ses som mer riskfyllt 

än försvar. Ett exempel på detta är det minsta styrkeförhållandet för att genomföra anfall är 

3:1 till fördel för anfallaren.49  

De tre typförbanden i enkäten är motoriserat skyttekompani, mekaniserat skyttekompani och 

stridsvagnskompani. Motiveringen till detta är att det är de alla tre kräver olika sätt att takti-

sera. 

 

De taktiska scenariona förhåller sig på kompaninivå. Detta eftersom ett kompani ligger precis 

i gränslandet mellan taktik och stridsteknik. Uppträder ett kompani enskilt och med understöd 

av funktioner är det helt klart en taktisk enhet, uppträder kompaniet inom bataljon är det i hu-

vudsak stridsteknik. Men uppgiften från bataljonen kan styra in kompaniet på en uppgift som 

                                                 
45 Johannessen & Tufte. S. 150 
46 Weissmann, Mikael & Ahlström, Peter. Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför dominerar offensi-

ven militärt taktiskt tänkande? Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar Och Tidskrift. Nr. 2, 2017. S. 6–

18. 
47 Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013. S. 46 
48 Workshop med Professor Peter Thunholm, FHS, 13-03-2019. 
49 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. S. 181 
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blir på taktisk nivå.50 Utöver detta bedöms HOP vara välbekanta med att taktisera på kom-

paninivå eftersom huvuddelen har tjänstgjort på kompaninivå och nu utbildar sig mot nivån 

över (OF3 och OF4). 

 

Under framtagandet av enkäten genomfördes två förstudier i syfte att säkerställa att enkäten 

gick att förstå och att scenarion med tillhörande lösningar upplevdes som taktiskt sunda.51 I 

den första förstudien skickades enkäten till sju kadetter från Militärhögskolan Karlberg. Fem 

av dessa sju har en bakgrund inom armén alternativt har läst marktaktik. Två av kadetterna 

var från övriga stridskrafter. Anledningen till detta är att armékadetterna la huvudfokus på 

scenariona och helheten. De två övriga kadetterna tittade på stavning och allmänt hur enkäten 

var utformad rent språkligt och hur den uppfattades. Efter feedback korrigerades enkäten, och 

en identisk internetversion upprättades. Internetversionen genomfördes av tre armékadetter 

för att testa att allting fungerade samt ytterligare en rimlighetskontroll taktiskt.  

 

Enkäten skickades därefter ut via e-post till samtliga studerande vid HOP, 161 potentiella re-

spondenter. Svarstiden var totalt 14 dagar med totalt 4 skickade e-post. Totalt inkom 30 re-

spondenter med svar. En respondent valdes bort på grund av en bakgrund och nuvarande 

hemmaförband som inte berörde markstrid överhuvudtaget. Respondenterna var mellan 34 år 

och 59 år gamla. År i tjänst var från 10 år upp till 41 år. 93,3% av respondenterna var män, 

6,7% var kvinnor. 

3.4 Etik och källkritik 

Att undersökningen omfattar personlighetstest är inte oproblematiskt. Även om det är väldigt 

svårt att sammanfatta en personlighet genom ett par siffror på fem olika skalor skall dessa re-

sultatet behandlas på ett etiskt korrekt sätt. Av den anledningen kommer inga resultat från 

personlighetstesterna presenteras så att det går att identifiera enskild individ. Den totala empi-

rin från undersökningen kommer endast att sparas hos mig och ingen annan.  

 

Enkäten genomfördes endast via internet och helt anonymt. Det är därmed inte möjligt att 

hämta specifik persons resultat. Ett par av respondenterna har återkopplat och önskat sitt eget 

resultat presenterat. Detta är i strikt mening inte möjligt att ta fram, men om respondenterna 

                                                 
50 Handbok Markstrid - kompani, Försvarsmakten, Stockholm, 2016. S. 13-14. 
51 Johannessen & Tufte. S. 159 
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kan återge bakgrundsinformationen samt en ungefärlig tid när de fyllde i enkäten kan enskild 

individs resultat med tillräckligt god precision inhämtas och lämnas ut. Det är osannolikt att 

någon annan än rätt individ kan veta alla dessa variabler. 

 

Sammanfattningsvis bedöms undersökningen uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.52 

 

Thuréns fyra källkritiska principer beaktas i förhållande till den insamlade empirin.53 Vad gäl-

ler principen äkthet har enkäten endast distribuerats via e-post till studerande vid HOP. Såle-

des är det osannolikt att någon som inte studerar på HOP har fyllt i enkäten.  

 

Vad gäller tidssamband bedöms det att samtliga respondenter tjänstgjort nyligen i Försvars-

makten. Studeras bakgrundsvariablerna ålder och år i tjänst visar detta på att respondenterna 

alla lagt en stor del av sitt liv i Försvarsmakten och således inte har ett alltför utsträckt tids-

samband till det enkäten efterfrågar. Huruvida respondenterna sysslat med taktik i en direkt 

mening under sin tjänstgöring är dock inte känt och kan vara en felkälla. 

 

Oberoende i detta fall är kopplat mot huruvida alla respondenter faktiskt har erfarenhet av 

markstrid. Detta eftersom oberoende handlar om att respondenten faktiskt har upplevt och 

tjänstgjort inom markstrid och därmed kan räknas som en förstahandskälla. Det finns det 

ingen möjlighet att kontrollera detta. En klar majoritet har uppgett ett markstridsförband som 

hemmaförband, men detta är ingen garanti för att respondenten faktiskt har erfarenhet av 

markstrid. Resultatet har relativt få extremvärden vilket talar för att respondenterna trots allt 

är relativt homogena – och således kan antas ha erfarenhet av markstrid. 

 

Tendensfrihet innebär att källan inte försöker ge en falsk bild av verkligheten. Det är väldigt 

svårt att veta huruvida respondenterna, oavsiktligt eller ej, fyllt i personlighetstestet utefter 

hur de faktiskt är som personer. På hemsidan för personlighetstestet uppmanas respondenten 

att fylla i så ärligt som möjligt. Problemet med att respondenter skarvar med sanningen för att 

                                                 
52 Johannessen & Tufte. S. 62-63. 
53 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013. S. 7-8. 
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få sig själva att framstå i bättre dager är dock svår att hantera och ingenting som undersök-

ningen har tagit höjd för. Således finns det en möjlighet att vissa respondenter har lämnat ett 

resultat som kanske inte speglar deras personlighet enligt HEXACO korrekt. 

3.5 Operationalisering  

Under definitionen av risktagande togs fyra indikatorer på riskfyllt uppträdande fram. Dessa 

indikatorer ligger till grund för att avgöra hur riskfylld varje lösning på de taktiska scenariona 

är.  

 

Princip Indikator 

Kraftsamling Ej understöd 

Överraskning Ogynnsam terräng 

Handlingsfrihet Utsträckta logistiklinjer 

Offensiv vs defensiv Offensivt uppträdande 

Tabell 3 - Principer och indikatorer 

Eftersom risken i olika taktiska lösningar skiljer sig från situation till situation går det inte att 

rangordna dessa indikatorer inbördes. I respektive scenario tilldelades varje svarsalternativ ett 

värde från 1-4 där 1 är lägst risktagande och 4 är högst risktagande. Bedömningen för denna 

kvantifiering handlar om hur många av indikatorerna som förekommer i respektive lösning. 

Förekommer till exempel en indikator i lösning nr 1 och tre indikatorer i lösning nr 2 är lös-

ning nr 2 mer riskfylld än lösning nr 1. Bedömningen tar också hänsyn till i vilken utsträck-

ning som indikatorerna uppfylls. Exempelvis är ett understöd från indirekt eld och en pluton 

mindre riskfyllt än bara understöd från en pluton.  

 

Totalt innehåller undersökningen fem variabler. Fyra variabler från HEXACO-testet, närmare 

bestämt H, X, C och O. Den femte och sista variabeln var den totala summan från alla taktiska 

scenarion. HEXACO-variablerna har ett värde mellan 1-5. Svaret anges med totalt tre värde-

siffror. Variablen befinner sig på intervallnivå eftersom det är exakta och lika intervall mellan 

värdena. Det går därmed också att säga något om hur värdena förhåller sig till varandra, till 

exempel att 2 är hälften av 4.54 Den femte och sista variabeln är den totala summan av po-

ängen från alla taktiska scenarion. Variabeln har ett värde mellan 6-24. Variabeln anges med 

                                                 
54 Johannessen & Tufte S. 145-146. 
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1-2 värdesiffror. Även här går det att placera in variabeln på en intervallskala där det går att 

uttala sig om förhållandet mellan värdena på variabeln. 

4 Resultat 

4.1 Statistisk analys 

Uppsatsen vill undersöka om det existerar någon korrelation mellan respondenternas H-, X, 

C- och O-värden från HEXACO samt summan av den totala risktagningen. Eftersom variab-

lerna ligger på intervallskalan valdes Pearsons produktmoment-korrelation, även känt som Pe-

arsons r som statistisk analysmetod.55 Pearsons r har fördelen att den anger dels vilken typ av 

korrelation som existerar (negativ eller positiv) och dels hur stark korrelationen är. En korre-

lation på 0 innebär att inget linjärt samband mellan variablerna existerar. En korrelation med 

värdet +1 anger en perfekt positiv korrelation medan en korrelation med värdet -1 anger en 

perfekt negativ korrelation.56 Vad som kan räknas som hög korrelation är svårdefinierat, men 

Johannesen och Tufte anger att inom samhällsvetenskapen är ett värde på 0,200 måttlig sam-

variation och ett värde på 0,300–0,400 är stark samvariation. Ett värde över 0,500 är mycket 

stark samvariation.57 Esaiasson et al. anger att vad som är stark korrelation för en sociolog är 

svagt för en ekonom. Det beror helt enkelt på sammanhanget, deras råd är att lägga sig nära 

tidigare forskning.58  

 

För att kunna säga något om hur troligt resultatet på en undersökning av denna sort är, hur 

statistiskt signifikant det är, behöver vi ställa upp två hypoteser. En nollhypotes (H0) som in-

nebär att det inte finns ett samband mellan variablerna. Samt en alternativ hypotes (Ha) som 

anger att det finns ett samband mellan variablerna. Genom en statistisk beräkning för att få ut 

ett så kallat p-värde kan H0 antingen antas eller förkastas. Förkastas H0 antas automatiskt Ha.
59  

 

p-värdet symboliserar hur stor chans det är att vi inte tar fel om vi väljer att behålla H0. p-vär-

det varierar mellan 0 och 1. Ett p-värde på 1 innebär således att det är väldigt stor sannolikhet 

(100%) att vi inte gör fel när vi behåller H0. En vanlig signifikansnivå är 5%, det innebär att 

                                                 
55 Johannessen & Tufte S. 186-187, 190. 
56 Johannessen & Tufte S. 187-188. 
57 Johannessen & Tufte S. 190. 
58 Esaiasson et al. S. 378 
59 Johannessen & Tufte S. 224. 
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det är 5% chans för att vår slutsats är fel. Om p är mindre än 0,050 är resultatet statistiskt sig-

nifikant och att vi avvisar H0 och antar Ha. Är p större än 0,050 är resultatet inte statistiskt sig-

nifikant och H0 antas.60 

4.2 Analys av empiri 

Beräkningen för H-faktorn och summan av risktagandet gav ett värde på -0,206 med ett p-

värde på 0,283. Detta visar på en negativ korrelation som inte är statistisk signifikant och så-

ledes kan det konstateras att ingen korrelation mellan variablerna finns. 

  

                                                 
60 Johannessen & Tufte. S. 236–238. 

Tabell 4 - Korrelation summa risktagning och H-faktor 
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Beräkningen för X-faktorn och summan av risktagandet gav ett värde på -0,026 med ett p-

värde på 0,894. Detta visar på en väldigt svag negativ korrelation, närmast ett nollsamband. 

Resultatet är inte statistiskt signifikant och ingen korrelation mellan variablerna finns. 

 

 

 

Beräkningen för C-faktorn och summan av risktagandet gav ett värde på -0,091 med ett p-

värde på 0,640. Detta visar på en väldigt svag negativ korrelation, närmast ett nollsamband. 

Resultatet är inte statistiskt signifikant och ingen korrelation mellan variablerna finns. 

 
Tabell 6 - Korrelation summa risktagning och C-faktor 

 

  

Tabell 5 - Korrelation summa risktagning och X-faktor 
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Beräkningen för O-faktorn och summan av risktagandet gav ett värde på -0,054 med ett p-

värde på 0,780. Detta visar på en svag negativ korrelation, närmast ett nollsamband. Resulta-

tet är inte statistiskt signifikant och ingen korrelation mellan variablerna finns. 

 
Tabell 7 - Korrelation summa risktagning och O-faktor 

 

För att sammanfatta kort: Eftersom inget p-värde var i närheten av 0,050 måste H0 antas för 

samtliga beräkningar. H-faktorn visade på ett måttligt negativt samband även om det inte var 

statistiskt signifikant. Övriga faktorer hade närmast nollsamband och var långt ifrån statistiskt 

signifikanta.  

4.3 Resultatet mot hypoteser 

För respektive hypotes har två delhypoteser ställts upp, H0 och Ha. H0 anger att det inte finns 

ett samband mellan variablerna. Ha anger att det finns ett samband mellan variablerna. H0 

kunde inte förkastas i något av fallen eftersom p-värdet var alldeles för högt.  

 

Hypotes 1 angav att ett lågt H-värde borde innebära ett högre risktagande. Detta borde ha ren-

derat i en negativ korrelation. Hypotes 1 hade mycket riktigt en måttligt negativ korrelation 

som förväntat men den var inte statistiskt signifikant. Hypotes 1 kan därmed falsifieras. 

 

Hypotes 2 angav att ett högt X-värde borde innebära ett högre risktagande. Detta borde ha 

renderat i en positiv korrelation. Hypotes 2 hade en väldigt svag negativ korrelation och kan 

närmast likna ett nollsamband. Detta innebär att hypotesen inte ens var i närheten av att kunna 
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antas eftersom den lilla korrelation som fanns var negativ när den enligt hypotesen borde varit 

positiv. Hypotes 2 var inte heller statistiskt signifikant och kan därmed falsifieras. 

 

Hypotes 3 angav att ett lågt C-värde borde innebära ett högre risktagande. Detta borde ha ren-

derat i en negativ korrelation. Hypotes 3 hade en väldigt svag negativ korrelation. Även om 

hypotesen har rätt i den bemärkelsen att korrelationen är negativ så är den alldeles för svag 

och inte heller statistiskt signifikant. Hypotes 3 kan därmed falsifieras. 

 

Hypotes 4 angav att ett högt O-värde borde innebära ett högre risktagande. Detta borde ha 

renderat i positiv korrelation. Den lilla korrelation som återfanns var tyvärr negativ och utöver 

det väldigt svag. Närmast ett nollsamband. Hypotes 4 var inte heller statistiskt signifikant och 

kan därmed falsifieras. 

 

Värt att notera är att Pearsons produktmoment-korrelation endast indikerar på linjära sam-

band.61 Det är därmed fullt möjligt att det existerar icke-linjära samband mellan variablerna 

summa av risktagning och H-, X-, C- och O-faktorerna. Dock har sambanden som är hämtade 

från den civila litteraturen varit linjära. 

5 Diskussion 

5.1 Återkoppling forskningsfråga och syfte 

Forskningsfrågan för uppsatsen var: Hur ser sambandet ut mellan personlighetstyp och grad 

av risktagning på marktaktisk nivå hos svenska officerare?  

 

Forskningsfrågan går inte att besvara på ett fullt tillfredsställande sätt. Det kan konstateras att 

sambandet mellan personlighetstyp och grad av risktagning inte är linjärt utifrån denna under-

sökningen. Undersökningen lider dock av brist på empiri. Den stora orsaken till detta är med 

stor sannolikhet att enkäten var såpass tidskrävande. Undersökningen gav inga generaliser-

bara resultat eftersom inget av resultaten var statistiskt signifikant. Även om något av resulta-

ten hade varit statistiskt signifikant så hade det varit något problematiskt att försöka generali-

sera för hela populationen utifrån 29 respondenter. Det krävs mer forskning på området för att 

kunna besvara forskningsfrågan på ett mer tillfredsställande sätt.  

                                                 
61 Esaiasson et al. S. 377–378. 
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Syftet med undersökningen var att undersöka hur sambandet mellan svenska officerares risk-

tagning ser ut kopplat mot deras personlighetstyp. Syftet var också att lägga en grund för dis-

kussioner om vilka individer som är riskbenägna och i förlängningen även vilka vi vill anta 

till officersutbildning eller styra vissa personlighetstyper mot vissa befattningar. 

 

Resultatet av uppsatsen var som tidigare nämnt inte statistiskt signifikant. Jag vill dock fortfa-

rande slå ett slag för att det finns ett visst intresse i kopplingen mellan risktagning och person-

lighetstyp. Tyvärr ger inte uppsatsen något underlag för att kunna diskutera vilka individer 

som är riskbenägna även om vissa tendenser kan anas. Och därmed är det inte heller möjligt 

att föra diskussioner om vilka personligheter som passar som officerare kopplat mot risktag-

ning, eller för den delen vilken typ av person som ska ha vilken befattning.  

5.2 Slutsatser 

Slutsatserna som kan dras av uppsatsen är att det inte existerar någon statistiskt signifikant 

linjärt samband mellan risktagning och enskild faktor i HEXACO. En slutsats som jag dragit 

är att utifrån HEXACO finns det en god spridning på olika personligheter bland officerare på 

HOP. Jag tror detta är positivt, speciellt eftersom Försvarsmakten strävar efter att spegla sam-

hället. Det hade varit mer oroande om resultatet hade varit att officerare på HOP var väldigt 

lika varandra. Det är min uppfattning att Försvarsmakten mår bra av att ha flera perspektiv på 

saker och ting, och eftersom stora delar av HEXACO och ens personlighet baseras på värde-

ringar är det sunt att det finns en differens. Jag vill mena att det innebär att Försvarsmakten 

har god möjlighet till olika perspektiv på problem utan att ens vända sig utanför organisat-

ionen.  

 

Jag upplever det också som positivt att det inte fanns någon som befann sig i ytterligheten på 

någon av faktorerna. Ytterligheterna tenderar att ha egenskaper som inte är särskilt smick-

rande. Det fanns enstaka individer som befann sig på extremvärden vad gäller den taktiska bi-

ten av enkäten. Det gick dock inte att se något mönster kopplat mot de insamlade bakgrunds-

variablerna. Det talar alltså emot att det existerar starka subkulturer på exempelvis regements-

nivå.  
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Trots att enkäten var prestrukturerad med fasta svarsalternativ var spridningen mellan alterna-

tiven relativt god. Detta bedömer jag som positivt, jag kan ana en taktisk kreativitet och fan-

tasi trots de fasta svarsalternativen. Hade alla respondenter svarat väldigt snarlikt hade det 

sannolikt inneburit en av två saker – antingen var enkäten väldigt dåligt utformad rent taktiskt 

eller så hade respondenterna varit väldigt enkelspåriga rent taktiskt. I förlängningen innebär 

detta att vi inte är särskilt förutsägbara i våra taktiska beslut. Jag vill hävda att en oförutsägbar 

officerskår alltid är farligare för motståndaren gentemot motsatsen. 

 

5.3 Metod och teori 

Uppsatsen har bara nyttjat en teori, teorin HEXACO, som handlar om hur en personlighet kan 

kategoriseras utifrån sex olika faktorer. Även om HEXACO är en vetenskapligt grundad och 

belagd teori är det alltid problematiskt att försöka förenkla något såpass komplext som en per-

sonlighet. Validiteten kan säkert ifrågasättas just i och med att resultatet alltid blir en förenk-

ling av personligheten, oavsett hur välgrundad teorin är. Personlighetstestet var på engelska 

vilket också kan ha avskräckt vissa respondenter om de inte kände sig bekväma med det eng-

elska språket. Som tidigare nämnts fanns det en svensk version som hade kunnat skickas med 

och därefter fått rättas av mig. Jag bedömde dock att merarbetet detta hade medfört för mig 

inte hade varit värt det extra antal respondenter det hade kunnat ge. Min bedömning är att de 

allra flesta är tillräckligt bekväma i det engelska språket för att genomföra testet. Det är ingen 

avancerad engelska som krävs för att genomföra testet. 

 

Som enkäten är utformad tar den ungefär 45 min att genomföra vilket är en svaghet och kan 

mycket väl förklara den brist på empiri som undersökningen lider av. Trots svar från 30 re-

spondenter blir det relativt dåligt underlag för att göra statistiska analyser. Med det sagt är 

egentligen antalet svar inte illa med tanke på omfattningen av enkäten. Tyvärr är det för litet 

för att dra generaliserbara statistiska slutsatser i någon större utsträckning.  

 

Vad gäller urvalet valdes ett tillgänglighetsurval. Utöver de anledningar som redogjorts för 

tidigare var det också en viss bekvämlighet från min sida kopplat mot uppsatsens omfattning. 

Detta eftersom jag inte behövde etablera kontakter ute i Försvarsmakten utan kunde använda 

e-post för att nå samtliga respondenter utan större efterforskningar. Min förhoppning var 

också att få träffa HOP och presentera mig och min undersökning i syfte att öka svarsfrekven-

sen. Tyvärr medgavs inte detta från deras chef, kontakten fick bli via e-post. Allt detta hade 
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fått konsekvenser om en generalisering mot populationen hade försökts göra. Det är svårt att 

argumentera för att HOP skulle representera hela populationen på ett tillfredsställande sätt ef-

tersom långt ifrån alla officerare har eller kommer att genomföra HOP. Utöver detta fanns 

problematiken med att könsfördelningen på HOP jämfört med Försvarsmakten var okänd. 

Endast två kvinnor besvarade enkäten och således gav undersökningen inget underlag för att 

kunna generalisera risk som på något sätt är beroende av kön. 

 

Undersökningen har också utelämnat specialistofficerare helt och hållet. En brist i och med att 

specialistofficerare mycket väl kan vara delaktiga i beslutsprocessen även om det slutgiltiga 

beslutet tas av en officer. Således hade det varit intressant att undersöka även specialistoffice-

rares risktagning. Huvudsakligen är det dock taktiska officerare som står för besluten och där-

för är de mest intressanta för min undersökning.  

 

Att använda en egen enkät istället för någon av de färdiga risktagningstesterna gör att reliabi-

liteten i uppsatsen kan diskuteras. Anledning till att en egen enkät trots allt valdes var för att 

jag var intresserad av att bidra med något handfast och konkret. Dvs risktagning på taktisk 

nivå vilket möjliggör, tror jag, för fler att ta del av och förstå resultatet. Ett resultat från exem-

pelvis MORTS eller EVAR hade varit intressant, men de är mer civila i sin inställning till 

risktagning. Kanske är risktagning något som är oberoende av sammanhang? Jag vill hävda 

att så inte är fallet, kopplat mot den stora mängd bakgrundsvariabler som påverkar ett taktiskt 

beslut. Ett taktiskt beslut är sällan helt intuitivt och därmed känsligt för påverkan från exem-

pelvis utbildning och subkulturer. Jag menar att min enkät fångar upp resultatet oavsett dessa 

bakgrundsvariabler eftersom min enkät är mer kopplad mot vår professions särart än exempel-

vis MORTS eller EVAR.  

5.4 Resultat 

Som tidigare nämnts blev resultatet från undersökningen inte statistiskt signifikant. Det är 

därmed inte meningsfullt att försöka göra en generalisering mot populationen eftersom denna 

generalisering inte har någon substans och enkelt kan motargumenteras.  

 

Anledningen till den låga svarsfrekvensen tros utöver det som tidigare nämnts, exempelvis 

lång enkät, vara när den skickades ut. Som det blev nu låg de sista dagarna av svarstid för en-

käten över påskhelgen. Detta medförde säkert att ett par svar uteblev eftersom respondenterna 
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föredrog att vara lediga, något de absolut inte ska klandras för. Det hade varit bättre om enkä-

ten varit klar en vecka tidigare men nu hanns inte det. Att skicka ut enkäten efter påsk hade 

blivit alltför nära inpå den slutgiltiga inlämningen av uppsatsen.  

 

Slutligen vill jag hävda att just H-faktorn i HEXACO är fortsatt intressant när det kommer till 

risktagning i ett taktiskt sammanhang. Trots det svaga empiriunderlaget kan undersökningen 

visa på samband mellan H-faktorn och risktagning, även om sambandet inte är statistiskt sig-

nifikant. H-faktorn förekommer också upprepade gånger i civil risktagningsforskning vilket 

jag menar pekar mot att den är intressant även ur ett militärt perspektiv. Egenskaperna för-

knippade med H-faktorn är också intressanta då jag tror att de flesta människor kan vara över-

ens om att en officer med möjlighet att fatta beslut om våldsutövning inte bör besitta alltför 

många egenskaper som är förknippade med ett lågt resultat på H-faktorn. Dock vill vi ha offi-

cerare som vågar ta risker, annars kommer vi inte att vara framgångsrika i striden. Det är där-

för ett intressant förhållande, där vi vill ha ett visst mått av risktagning men inte de dåliga 

egenskaper som i civil forskning är förknippade med risktagare. 

5.5 Relevans för yrkesutövning 

Undersökningens relevans för yrkesutövningen är att den till viss del belyser att det kan fin-

nas vissa samband mellan personlighetstyp och risktagning. Om inte annat kan uppsatsen vara 

allmänbildande ur ett orienterande perspektiv. Det vill säga att det kan vara intressant för offi-

cerare att vara medvetna om eventuella kopplingar mellan risktagning och personlighet som 

kan finnas, även om dessa inte kunde styrkas i undersökningen.  

 

Undersökningen visar också på att det inte alls är säkert att ett samband existerar, och med det 

menar jag att bara för att en individ är riskbenägen betyder inte det nödvändigtvis att indivi-

den besitter vissa egenskaper. Det kan vara helt andra faktorer som detta beror på. Överlag är 

det sunt att reflektera kring risktagning då det är centralt både för stora segrar och stora neder-

lag. 

5.6 Framtida forskning 

Den framtida forskningen bör inrikta sig på att nyttja sig av existerande metoder med god va-

liditet. Därför föreslås att en undersökning motsvarande denna görs men med MORTS eller 

EVAR som analysverktyg för risktagandet istället för egenkonstruerad enkät. Kanske framträ-

der intressanta resultat mellan HEXACO och EVAR? 
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Den framtida forskningen kan också välja att undersöka vad officerare själva tror om samban-

det mellan personlighetstyp och risktagning genom djupintervjuer. Detta hade varit intressant, 

speciellt om äldre och rutinerade officerare användes som urval, för att undersöka om profess-

ionen ser något samband. Utifrån vad professionen observerat skulle det också gå att utforma 

en mer inriktad undersökning. 

 

Som tidigare nämnts hade det varit intressant att studera både officerare och specialistoffice-

rare och deras risktagning. Detta för att få en helhetsbild på professionen. Jag vill dock fortfa-

rande hävda att det är viktigt att väga in på vilken nivå och med vilken befogenhet dessa ris-

ker tas. Jag menar att risktagning alltid måste sättas i relation till vad det är som riskeras, ett 

likvärdigt riskbeteende på gruppnivå och bataljonsnivå kan å ena sidan rendera i en skadad 

soldat och å andra sidan ett reducerat kompani. 

 

  



Arvid Nilsson 2019-05-07  

224. QRZN 

Sida 32 av 49 

 

6 Litteratur och referensförteckning 

6.1 Böcker och E-böcker 

Berntson, Erik, Enkätmetodik, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2016 

 

Enander, Ann & Börjesson, Marcus (red.), Rustad för risk: riskpsykologi för militärer och in-

satsorganisationer, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2017. 

 

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 

 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2003 

 

Lee, Kibeom. Ashton, Michael Craig. The H Factor of Personality : Why Some People Are 

Manipulative, Self-Entitled, Materlaistic, and Exploitive – And Why It Matters for Everyone. 

Waterloo, Ontario, Kanada, 2012. E-bok. 

 

Smedberg, Marco, Om stridens grunder: från Waterloo till kryssningsrobotar, Page One, 

Stockholm, 1994. 

 

Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013 

Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005 

6.2 Artiklar 

Ashton, Michael. Lee, Kibeom. Pozzebon, Julie. Visser, Beth. Worth, Narnia. Status-driven 

risk taking and the major dimensions of personality. Journal of Research in Personality. Vol. 

44, nr. 6, 2010. S. 734-737. 

 

Breivik, Gunnar. Sand, Trond. Sookermany, Anders. 2019. Risk-Taking and Sensation Seek-

ing in Military Contexts: A Literature Review. SAGE Open. Vol. 9, nr. 1, 2019.  

 

Byrnes, James. Miller, David. Schafer, William. Eisenberg, Nancy. Gender Differences in 

Risk Taking: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin. Vol. 125. Nr. 3, 1999. S. 367-383. 

 

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, Vol. 22, nr. 2, 2010. 

S. 128-142. doi: 10.1080/08995601003638942 

 

Vries, Reinout E. de, Vries, Anita. de Feij, Jan. Sensation seeking, risk-taking, and the 

HEXACO model of personality. Personality and Individual Differences. Vol. 47, nr. 6, 2009. 

S. 536–540. 

 

Weissmann, Mikael & Ahlström, Peter. Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför 

dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande? Kungl Krigsvetenskapsakademiens Hand-

lingar Och Tidskrift. Nr. 2, 2017. S. 6–18. 



Arvid Nilsson 2019-05-07  

224. QRZN 

Sida 33 av 49 

 

 

Weller, Joshua. Tikir, Aysel. Predicting domain-specific risk taking with the HEXACO per-

sonality structure. Journal of Behavioral Decision Making. Vol. 24, nr. 2, 2011. S. 180-201 

6.3 Rapporter 

Börjesson, Marcus, Lundqvist, Linda-Marie & Enander, Ann, Påfrestande förhållanden i mi-

litär verksamhet: om definitioner, påverkan och attityder, Försvarshögskolan, Ledarskaps-

centrum, Karlstad, 2014. 

 

Börjesson, Marcus. Österberg, Johan., Enander, Ann. Risk propensity within the military: A 

study of Swedish officers and soldiers. Journal of Risk Research, Vol. 18, nr. 1, 2014. S. 1-

14. 

 

Börjesson, Marcus & Enander, Ann, Riskprofiler inom militär verksamhet: mätning av riskbe-

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

Försvarshögskolan, Stockholm, 2011. 

 

Börjesson, Marcus. Wallenius, Claes. Enander, Ann. Att hitta balansen: En intervjustudie av 

militära ledares syn på risk- och säkerhetsfrågor. 2013. 

6.4 Onlinekällor 

Lee, Kibeom. Ashton, Michael. HEXACO-PI-R Materials for Reasearchers. 2009. 

http://hexaco.org/hexaco-inventory (Hämtad 2019-03-21) 

 

Svenska Akademien. Svenska Akademiens Ordbok. 2019. https://www.saob.se/arti-

kel/?unik=R_1987-0170.6Uzy&pz=3 (Hämtat 2019-03-27). 

6.5 Reglementen, handböcker och doktriner 

Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013.  

 

Handbok Markstrid - kompani, Försvarsmakten, Stockholm, 2016.  

 

Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014. 

6.6 Tabeller 

TABELL 1 – PRINCIPER OCH INDIKATORER ............................................................................................................. 11 
TABELL 2 - HEXACO EGENSKAPER ...................................................................................................................... 14 
TABELL 3 - PRINCIPER OCH INDIKATORER ............................................................................................................. 21 
TABELL 4 - KORRELATION SUMMA RISKTAGNING OCH H-FAKTOR ........................................................................ 23 
TABELL 5 - KORRELATION SUMMA RISKTAGNING OCH X-FAKTOR ........................................................................ 24 
TABELL 6 - KORRELATION SUMMA RISKTAGNING OCH C-FAKTOR ......................................................................... 24 
TABELL 7 - KORRELATION SUMMA RISKTAGNING OCH O-FAKTOR ........................................................................ 25 
  

http://hexaco.org/hexaco-inventory
https://www.saob.se/artikel/?unik=R_1987-0170.6Uzy&pz=3
https://www.saob.se/artikel/?unik=R_1987-0170.6Uzy&pz=3
file:///C:/Users/Arvidsdator/Desktop/C-uppsats/C-uppsats%20utkast.docx%23_Toc8128534
file:///C:/Users/Arvidsdator/Desktop/C-uppsats/C-uppsats%20utkast.docx%23_Toc8128536
file:///C:/Users/Arvidsdator/Desktop/C-uppsats/C-uppsats%20utkast.docx%23_Toc8128537


Arvid Nilsson 2019-05-07  

224. QRZN 

Sida 34 av 49 

 

7 Bilaga - Enkäten 
Enkätundersökning  

 

Hej, tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät! 

 

Denna undersökningen avser undersöka svenska officerares i en taktisk kontext. Undersök-

ningen kommer därför att vara tvådelad där den första delen består av ett personlighetstest du 

genomför online. Den andra delen består av ett antal taktiska scenarion med fasta svarsalter-

nativ där du ska välja den taktiska lösning som du tycker löser uppgiften bäst.  

 

Allt deltagande i den här enkäten är frivilligt. Enkäten beräknas ta ungefär 45 min att genom-

föra i sin helhet med en jämn fördelning mellan de två delarna. Det finns inget krav på att ge-

nomföra de båda delarna i en viss ordning eller direkt efter varandra. 

 

Inga personuppgifter eller uppgifter som kan knytas till specifikt er person kommer att sparas 

i detta arbete. Uppgifterna kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. Finns det in-

tresse av att ta del av era egna resultat eller studien som helhet så finns det självklart möjlig-

het till det, jag kontaktas enklast via uppgifterna längst ned på denna sida.  

 

Läs noggrant instruktionerna för respektive del. Enkäten kan besvaras helt anonymt via inter-

net genom att följa denna länk, all information finns där: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBfDh1EOEaeUNYSMj0TdZ-

zoEENZRcScxG5e-kw9UOvdY_FKw/viewform?usp=sf_link 

Alternativt så fyller du i svaren på frågorna i detta dokument, sparar det och maila sedan ditt 

svar till Arvid.Nilsson@student.fhs.se 

 

Kartbilderna i enkäten går att förstora om du väljer att göra enkäten via internet. 

 

Undersökningen pågår mellan 8/4 och 21/4. Sista svarsdag söndagen 21:a april! 

 

Kd Arvid Nilsson 

Officersprogrammet 16-19 

Arvid.Nilsson@student.fhs.se 

0737554999  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBfDh1EOEaeUNYSMj0TdZzoEENZRcScxG5e-kw9UOvdY_FKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBfDh1EOEaeUNYSMj0TdZzoEENZRcScxG5e-kw9UOvdY_FKw/viewform?usp=sf_link
mailto:Arvid.Nilsson@student.fhs.se
mailto:Arvid.Nilsson@student.fhs.se
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Bakgrundinformation 

Du ombeds nu fylla i lite kort bakgrundsinformation, svara i där för avsedd ruta och vid be-

hov lämna kommentar längst ner på sidan. 

 

1. Ange din ålder:  

 

 

2. Hur många år i tjänst har du?  

 

 

3. Kön? Man:  Kvinna:  Övrigt:  

  

4. Vilket är ditt hemmaförband?   

 

 

5. Övriga kommentarer:  
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Del 1: Personlighetstest 

För att genomföra personlighetstestet ombeds du göra det via internet, länken finner du längre 

ner. Vänligen notera att detta testet inte är min egendom. Genom att genomföra testet så bi-

drar du även till upphovsmännens forskning. Läs noggrant igenom instruktionerna på hemsi-

dan och genomför därefter testet. Det tar ungefär 20min att genomföra. Testet genomförs på 

engelska. 

Länk till testet: http://hexaco.org/hexaco-online 

När du genomfört testet så kommer ditt resultat att redovisas som ett tal med två decimaler, 

var god för in även decimaler. Skriv endast resultaten från de fetmarkerade rubrikerna. 

 

Lämna era resultat nedan (med decimaler): 

Honesty-Humility:  

Emotionality:  

eXtraversion:  

Agreeableness:  

Conscientiousness:  

Openess to Experience:  

  

 

 

 

 

 

 

http://hexaco.org/hexaco-online
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Del 2: Taktiska scenarion 
Scenario 1 

 

Scenario och uppgift: Du är chef för 1. Mekaniserade skyttekompaniet. Er uppgift är att ta 

övergångarna vid LITSKVARN i syfte att möjliggöra bataljonens fortsatta anfall längs 

RÖDVÄGEN. Bataljonens uppgift är att påverka den inflygande luftlandsättningen som sker 

N om kartunderlaget. Du understöds av en granatkastarpluton. 

Terräng: Vattendraget mellan de två sjöarna är stridsfordonshindrande. Det finns två över-

gångar i LITSKVARN, övergången vid RÖDVÄGEN är framkomlig med hjulfordon, över-

gången i direkt anslutning till LITSKVARN är framkomlig med bandfordon. Det finns två 

mindre övergångar i KARLSTRÖM, dessa är dock så pass små att endast avsutten trupp kan 

nyttja dem. 

Motståndaren: Motståndaren består av ett reducerat luftlandsatt skyttekompani. De bedöms 

försvara övergångarna med kraftigt begränsade FARB och med god PV-förmåga. Motstånda-

ren har kraftsamlat mot den stora luftlandsättningen N vårt område och motståndarens under-

stöd i vårt område bedöms som ringa. 
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Alternativ 1: Inledningsvis nedhåller du motståndaren med IE. Du gör avsittning på två plu-

toners skytte. Därefter genomför du omfattning vänster med vattenövergång för skyttet. Slut-

ligen med resterande delar av kompaniet anfaller du samordnat med IE och det avsuttna skyt-

tet över övergångarna och nedkämpar motståndaren. 

Alternativ 2: Inledningsvis nedhåller du motståndaren med IE. Därefter grupperar en pluton 

understöd med eld mot LITSKVARN. Slutligen anfaller du över övergångarna med två pluto-

ner, en pluton i understöd samt understöd av IE djup intill stormavstånd.  

Alternativ 3: Inledningsvis påbörjar skyttet omfattning vänster avsuttet via KARLSTRÖM. 

Du grupperar understöd med vagnarna med eld mot LITSKVARN. Slutligen anfaller du mot-

ståndaren i sidan och nedkämpar motståndaren med skyttet med understöd från vagnarna och 

IE. 

Alternativ 4: Inledningsvis påbörjar du kringgång vänster med två plutoner, en pluton grup-

perar understöd mot LITSKVARN. Därefter med hjälp av bärgaren och faskiner görs en tem-

porär övergång S KVARNGÅRD, understöds vid behov av IE. Slutligen anfaller du med två 

plutoner på N-sidan vattendraget, med understöd av en pluton från S-sidan vattendraget samt 

IE, och nedkämpar fienden samt tar övergångarna.  

Var god fyll i ditt svarsalternativ nedan: 

 
 

Scenario 2 
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Scenario och uppgift: Du är chef för 1. Motoriserade skyttekompaniet. Er uppgift är att ta 

SÖTESTORP i syfte att möjliggöra bataljonens fördröjningsförberedelser i området. Bataljo-

nens uppgift är att fördröja en motståndare som bedöms anfalla från N mot S om tidigast 12h. 

Du har inget understöd från IE i detta skedet. 

Terräng: Terrängen består av blandat högstammig och tät skog. Vattendraget som löper från 

S mot N i västra delen av kartbladet är stridsfordonshindrande. Övriga vattendrag är av 

mindre karaktär och endast hindrande för hjulfordon. 

Motståndaren: Motståndaren består av enstaka avsuttna spaningsgrupper. De bedöms spana i 

vårt fördröjningsområde i syfte att fastställa bataljonens kraftsamlingsriktning. Motståndaren 

förfogar över UAV:er i olika storlekar samt bedöms ha god PV-förmåga. Motståndaren be-

döms ha tillgång till IE. 
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Alternativ 1: Inledningsvis genomför du FAP och fortsätter anfallet med helkompani i N-

riktning med rödvägen som ledstång. Nedkämpar motståndaren N KLASTORP. Därefter vi-

ker du österut längs rödvägen och nedkämpar motståndaren vid ORRÅS. Slutligen tar du 

SÖTESTORP.   

Alternativ 2: Inledningsvis genomför du FAP och gör omfattning höger med en pluton och 

nedkämpar motståndaren vid BROBERGSTORPET. Därefter fortsätter du anfallet i N-rikt-

ning på V sida rödvägen med tre plutoner och nedkämpar motståndaren vid ORRÅS. Slutli-

gen tar du SÖTESTORP. 

Alternativ 3: Inledningsvis genomför du FAP och fortsätter anfallet i NÖ-riktning med en 

pluton. Du nedkämpar motståndaren vid BROBERGSTORPET. Därefter genomför du kring-

gång höger med tre plutoner uppsuttet och tar SÖTESTORP. Slutligen nedkämpar du mot-

ståndaren i ORRÅS. 

Alternativ 4: Inledningsvis genomför du FAP på två olika ställen. Med huvuddelen av kom-

paniet anfaller du i N-riktning och nedkämpar motståndaren N KLASTORP. Med en pluton 

gör du omfattning höger och nedkämpar motståndaren vid BROBERGSTORPET. Därefter 

fortsätter du med en pluton och nedkämpar motståndaren vid ORRÅS. Slutligen tar du med 

huvuddelen av kompaniet SÖTESTORP. 

Var god fyll i ditt svarsalternativ nedan: 
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Scenario 3  

 

Scenario och uppgift: Du är chef för 1. stridsvagnskompaniet. Din uppgift är att ta A10 i 

syfte att möjliggöra övriga bataljonens uppgift: nedkämpa den luftlandsatta motståndaren. Du 

har inget understöd från IE i detta skedet. 

Terräng: Terrängen består i huvudsak av öppna fält med vissa tätare skogspartier. Vattendra-

gen samt diken bedöms som stridsfordonsfördröjande med undantag för GÖTA KANAL som 

är stridsfordonshindrande.  

Motståndaren: Motståndaren luftlandsatte i vårt område för ca 2h sen. Motståndaren har se-

dan dess varit i strid med Hemvärnet. Motståndarens position är känd men inte styrkeförhål-

landen. Hemvärnet bedömer att det samlat i vårt område finns upp till ett reducerat kompani. 
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Alternativ 1: Inledningsvis anfaller du i V-riktning längs rödvägen djup intill KLOCKRIKE. 

Därefter anfaller du i N-riktning djup intill KLOCKRIKE KYRKA. Slutligen anfaller du i V-

riktning och tar A10. 

Alternativ 2: Inledningsvis anfaller och nedkämpar du motståndaren vid GLASBRUNN med 

en pluton. Därefter med två plutoner anfaller du i NV-riktning längs rödvägen. Slutligen ned-

kämpar du motståndaren N-delen A10 och tar A10. 

Alternativ 3: Inledningsvis anfaller du på stridstriangel höger mot GLASBRUNN. Därefter 

nedkämpar du motståndaren i GLASBRUNN med en pluton. Slutligen fortsätter du anfallet 

på stridstriangel och tar A10 genom den betäckta terrängen. 

Alternativ 4: Inledningsvis anfaller du i V-riktning med kompaniet på stridsled längs rödvä-

gen. Därefter anfaller du i SV-riktning och nedkämpar motståndaren vid ÄLVAN. Slutligen 

tar du A10 från S mot N.  

Var god fyll i ditt svarsalternativ nedan: 
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Scenario 4 

 

Scenario och uppgift: Du är chef för 1. Motoriserade skyttekompaniet. Din uppgift är att ta 

terrängen mellan FALLA och VIGGESTORP i syfte att neka motståndaren tillgång till rödvä-

gen som löper i N-S-riktning. Bataljonens uppgift är att fördröja den från öster framryckande 

motståndaren. Du har möjlighet till målbekämpning med IE. 

Terräng: Terrängen i anfallsmålet består av i huvudsak öppna fält och bebyggelse. Terrängen 

i direkt anslutning till anfallsmålet utgörs av större skogsområden. Bebyggelsen är i huvudsak 

evakuerad. Det finns ett antal övergångar i området, samtliga vattendrag bedöms som hind-

rande för hjulfordon.  

Motståndaren: Motståndaren utgörs av spaningsförband i tropps storlek. Motståndaren har 

befunnit sig på platsen i ca 3h enligt evakuerande civila. Motståndaren bedöms spana från 

fasta OPL i vårt område och vid stridskontakt övergå till att försvara. Motståndaren bedöms 

anlända med större förband inom 3h. 
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Alternativ 1: Inledningsvis delar du in kompaniet i två täter och framrycker mot respektive 

FAP. Därefter anfaller du med kompaniet på två täter mot respektive motståndare. Slutligen 

nedkämpar du motståndaren på båda platserna och löser tilldelad uppgift med kompaniet 

tätindelat. 

Alternativ 2: Inledningsvis genomför du FAP och delar in kompaniet i två täter. Därefter an-

faller du med den S halvan av kompaniet och nedkämpar motståndaren vid FALLA. Med den 

N halvan av kompaniet tar du understödsställning vid TORSTORP med eld mot motståndaren 

i VIGGESTORP. Slutligen anfaller du med den S halvan av kompaniet från S mot N med un-

derstöd från N halvan av kompaniet och nedkämpar motståndaren. 

Alternativ 3: Inledningsvis genomför du FAP och anfaller med samlat kompani i Ö-riktning. 

Därefter nedkämpas motståndaren vid FALLA. Slutligen anfaller du från S mot N och ned-

kämpar motståndaren vid VIGGESTORP. 

Alternativ 4: Inledningsvis genomför du FAP och påbörjar anfallet mot motståndaren vid 

VIGGESTORP. Därefter, med hög grad av samordning och minst en pluton i understöd, så 

nedkämpar du motståndaren i VIGGESTORP. Slutligen genomför du omfattning vänster med 

en pluton och tar understödsställning mot FALLA och med tre plutoner anfaller du från N 

mot S och nedkämpar motståndaren i FALLA med understöd från en pluton. 

Var god fyll i ditt svarsalternativ nedan: 
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Scenario 5 

 

Scenario och uppgift: Du är chef för 1. pansarskyttekompaniet. Din uppgift är att ta A20 i 

syfte att säkerställa att brigadens rörligt längs VÄG 26 som löper i N-S-riktning i vårt om-

råde. Bataljonens uppgift är säkerställa att brigaden har två gröna vägar i brigadområdet. Du 

har möjlighet till målbekämpning med IE. 

Terräng: Terrängen består i huvudsak av öppna fält men med inslag av småbruten terräng 

och skog, framför allt i Ö-delen av vårt område. Vattendragen i vårt område är stridsfordons-

fördröjande men det finns bedömt relativt gott om mindre övergångar.  

Motståndaren: Motståndaren har enligt civila setts uppträda på minst två ställen, men slag är 

okänt. Motorbuller har hörselobserverats. Motståndarens uppgift och syfte är okänt men mot-

ståndaren bedöms vilja hindra vårt nyttjande av VÄG 26. Motståndaren bedöms ha funnits i 

vårt område i ca 6h  

 

  



Arvid Nilsson 2019-05-07  

224. QRZN 

Sida 46 av 49 

 

 

Alternativ 1: Inledningsvis anfaller du från UFA med kompaniet längs de båda rödvägarna. 

Därefter nedkämpar du motståndaren med två respektive en pluton. Slutligen tar du A20 med 

tre plutoner. 

Alternativ 2: Inledningsvis tar du understödsställning med en pluton med eld mot motstånda-

ren vid SKATTEGÅRDEN. Därefter med två plutoner anfaller du och nedkämpar motstånda-

ren vid SKATTEGÅRDEN. Slutligen tar du A20 med två plutoner, med en pluton nedkämpar 

du motståndaren vid MOSSAGÅRDEN och grupperar flankskydd med eld i S-riktning. 

Alternativ 3: Inledningsvis anfaller du i V-riktning från UFA. Därefter anfaller du och ned-

kämpar motståndaren vid MOSSAGÅRDEN från S-riktning. Slutligen tar du A20. 

Alternativ 4: Inledningsvis anfaller du i N-riktning från UFA. Därefter anfaller du i V-rikt-

ning och bekämpar motståndaren vid SKATTEGÅRDEN. Slutligen tar du A20 och bekämpar 

motståndaren vid MOSSAGÅRDEN. 

Var god fyll i ditt svarsalternativ nedan: 
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Scenario 6 

 

Scenario och uppgift: Du är chef för 1. Stridsvagnskompaniet. Din uppgift är att ta en av 

övergångarna i syfte att möjliggöra rörlighet över UMEÄLV för bataljonen. Bataljonens upp-

gift är att skära av VÄG E12 så att motståndaren inte kan nyttja vägen för styrketillväxt. I 

samtliga svarsalternativ nedhålls motståndaren av IE under ditt anfall. 

Terräng: Terrängen består i huvudsak av högstammig skog. Ett stort vattendrag, UMEÄLV, 

skär genom vårt område. Enda sättet att passera vattendraget är genom någon av de tre över-

gångarna. En större väg, VÄG E12, löper längs UMEÄLV på Ö-sida älven.  

Motståndaren: Motståndaren består totalt av ett reducerat kompani. Motståndaren har varit 

på platsen i 4h och har gott stridsvärde. Motståndaren har förmåga att föra en rörlig strid när 

vi väl tagit oss över på andra sidan älven. Motståndaren har förmåga till både eldrörsskjuten 

samt buren PV-robot. Motståndaren understöds av indirekt eld. Inga fältarbeten är kända.  
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Alternativ 1: Inledningsvis grupperar du understöd med två plutoner. Därefter nedhålls mot-

ståndaren med såväl direktriktad som indirekt eld. Slutligen anfaller du över övergången med 

en pluton och nedkämpar motståndaren. 

Alternativ 2: Inledningsvis anfaller du med tre plutoner längs älven i S-riktning. Därefter på 

klockan K nedhålls motståndaren med IE. Slutligen på klockan K+5 anfaller du över över-

gången och nedkämpar motståndaren med tre plutoner. 

Alternativ 3: Inledningsvis anfaller du med tre plutoner i N-riktning. Därefter grupperar du 

en pluton i understöd och nedhåller motståndaren med såväl direktriktad som indirekt eld. 

Slutligen anfaller du med två plutoner över övergången och nedkämpar motståndaren. 

Alternativ 4: Inledningsvis grupperar du understöd med en pluton. Därefter nedhålls mot-

ståndaren med såväl direktriktad som indirekt eld. Slutligen anfaller du med två plutoner över 

övergången och nedkämpar motståndaren. 

Var god fyll i ditt svarsalternativ nedan: 
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Slut på enkäten 

 

Tack för att du tog dig tid att genomföra enkäten! 

 

 


