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Abstract  
Johansson, Linus, Kadett, Försvarsmakten. 
Försvarsmaktens Fysiska Standard – Hur uppfattar officerarna på 
Artilleriregementet A9 att det genomförs? 
Försvarshögskolan, Artilleriets stridsskola, Boden 2009. 
 
Denna uppsats behandlar ämnet Försvarsmaktens Fysiska Standard. Uppsatsens syfte 
är att skapa ett underlag för att förbättra eller bibehålla möjligheterna för officerarna 
vid Artilleriregementet A9 att genomföra Försvarsmaktens Fysiska Standard (FM 
FysS). Detta för att uppfylla de krav som ställs avseende fysisk prestationsförmåga 
på en officer i Försvarsmakten. Den frågeställning som använts är Hur uppfattar 
officerarna på A9 att de genomför FM FysS?  
Den metod som använts är en enkätundersökning som genomförts bland officerarna 
på A9.  
Resultatet från enkätundersökningen visar att det finns både positiva delar som bör 
bibehållas och förbättringspunkter för genomförandet av FM FysS. De huvuddrag 
som konstateras är att fördelningen mellan delarna kondition, styrka och rörlighet i 
träningen är god och skall bibehållas på regementet. Officerarna på A9 sätter i hög 
grad upp träningsmål för sin träning på arbetstid vilket är positivt. Förbättring bör 
ske inom uppföljning och utvärdering, samt genomförande av tester på 
tilläggskraven. 
 
Nyckelord: Försvarsmaktens Fysiska Standard, FM FysS, Artilleriregementet A9, 
Enkät. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Så länge jag kan minnas har jag alltid haft ett stort intresse för idrott och fysisk träning. 
Att träna och tävla i olika former har varit en stor del av mitt liv innan jag påbörjade 
min karriär inom Försvarsmakten. Möjligheten att på arbetstid genomföra fysisk träning 
och genom arbetet få möjlighet att delat i olika tävlingar var en viktig faktor då jag 
valde att söka till Yrkesofficersprogrammet (YOP). 
En officer kan liknas vid en idrottare, exempelvis en ishockeyspelare. Hockeyspelarens 
totala prestationsförmåga bestäms av fyra olika faktorer, taktiska, tekniska, 
psykologiska/sociala och fysiska faktorer.1 För att kunna prestera optimalt får det inte 
finnas brister i någon av faktorerna. Detta gäller även en officer i dagens Försvarsmakt. 
För att kunna vistas i ett eventuellt missionsområde med kanske extremt klimat och leda 
förband i strid krävs en god fysisk prestationsförmåga.  
Försvarsmakten ställer idag krav på sin personal avseende fysisk prestationsförmåga.2 
Således har Försvarsmakten identifierat och fastställt detta som en viktig faktor i den 
militära proffesionen. 
Efter att ha genomfört verksamhetsförlagd utbildning under min femte termin på YOP 
så upplevde jag att det inte alltid fanns tid för genomförandet av Försvarsmaktens 
Fysiska Standard (FM FysS) och att andra arbetsuppgifter gick före. Huruvida detta 
enbart var ett tillfälligt problem under det tiotalet veckor jag tjänstgjorde på mitt 
hemförband eller om det är ett permanent bekymmer är en fråga jag vill ha svar på. 
Därför vill jag genomföra en studie och kontrollera hur officerarna uppfattar att FM 
FysS genomförs.  

1.2 Försvarsmaktens Fysiska Standard 
FM FysS används av Försvarsmakten för att kvalitetssäkra den fysiska 
prestationsförmågan för officerare, aspiranter och civilanställda med befattningar inom 
insatsorganisationen.3 De generella målen med FM FysS är att Försvarsmaktens 
personal skall klara av att lösa ställda uppgifter samt fungera i personalvårdande syfte. 
FM FysS består av grundnivå och för vissa befattningar tilläggskrav. Grundnivån gäller 
samtliga ovan nämnda kategorier och består av följande: 
 Individuellt träningsmål (eventuella delmål) 
 Träningsplanering 
 Fysisk träning 
 Uppföljning och utvärdering. 

 
Den fysiska träningen är som synes bara en del av grundnivån. Att observera är att FM 
FysS grundnivå är en arbetsuppgift och skall genomföras under 3 timmar på 
tjänstgöringstid under en 40 timmars arbetsvecka. Träningen skall planeras så att den 

                                                 
1 Annestedt, Claes, Gjerset, Asbjörn (Red), Idrottens träningslära (Farsta: Sisu idrottsböcker 1997) sid 
117. 
2 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska 
Standard. Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. sid 2. 
3 Försvarsmakten, 2008-06-09, Bilaga 1. sid 2. 
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ungefärliga tidfördelningen är kondition 50 %, styrka 40 %, rörlighet 10 %. Den fysiska 
träningen skall fördelas på två tillfällen per vecka.4 
För att betecknas som godkänd avseende FM FysS grundkrav så skall den enskilde:5 

 Dokumenterat lämpliga individuella mål 
 Planerat den regelbundna träningen 
 Genomfört den fysiska träningen under minst 75 % av veckorna som den 

enskilde varit i tjänst 
 Dokumenterad uppföljning av genomförd träning per vecka skall finnas. 

 
Uppföljning och utvärdering skall ske i ordinarie linjeorganisation vid 
utvecklingssamtal.6 
 
Fem personalkategorier omfattas utöver grundnivån av tilläggskrav:7 

 Markstridspersonal i insatsorganisationen 
 Personal i flyg- och flygstridsledningstjänst 
 Sjögående personal 
 Personal kommenderingsbar som vattendykare 
 Rök- och kemdykare. 
 

Tilläggskraven omfattar dessa kategorier då Försvarsmakten vill kvalitetssäkra den 
fysiska prestationsförmågan på vissa befattningar och förband. Testresultaten ligger 
även till grund för evaluering av förband med kortare beredskapstid än 360 dagar.8 
Tilläggskraven skiljer sig något åt beroende på vilken personalkategori den enskilde 
tillhör samt är anpassat efter vilken typ av befattning officeren har inom respektive 
kategori. Inom markstridsförbanden finns fyra olika personalgrupper, A till och med D, 
där grupp A har lägst krav och grupp D högst krav. Det ställs lägre krav avseende fysisk 
prestationsförmåga på den officer som innehar en stabsbefattning (personalgrupp A) 
kontra en individ med jägartjänst (personalgrupp D).9  
Tilläggskraven för markstridsofficer i insatsorganisationen består av två olika tester. 
Dels fälttest 2000 meter, vilket innebär att springa 2000 meter med full 
stridsutrustning.10 Dels multitest styrka som består av en rad styrkeövningar där man 
medelst ett poängsystem räknar ut sitt resultat.11 Tester av tilläggskraven skall ledas av 
testledare som är certifierad genom Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet 
(FMIF).12 
Den enskilde ansvarar själv för att denne blir testad för de tilläggskrav som gäller för 
just den individen. Test av tilläggskraven skall genomföras minst varje vitsordsår13. Den 
personal som omfattas av tilläggskrav måste dels uppnå till godkänd grundnivå och dels 
prestera godkända resultat på tilläggskraven för att erhålla godkänt.14  

                                                 
4 Försvarsmakten, 2008-06-09, Bilaga 1. sid 3. 
5 Ibid. sid 4. 
6 Ibid. sid 4. 
7 Ibid. sid 5. 
8 Ibid. sid 5. 
9 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska 
Standard. Beteckning 19710:70793 Bilaga 2. Stockholm. sid 2. 
10 Stridsuniform, marschkängor, skyddsväst, stridsväst med fickor, 4 magasin, fylld vattenflaska, hjälm 
och vapen. Total vikt cirka 20 kilo. 
11 Multitest styrka består av följande övningar: Push ups, sit ups, rygghäng, spänsthopp och bom/räck. 
12 Försvarsmakten, 2008-06-09, Bilaga 2. sid 2. 
13 Vitsordsår sträcker sig från 1/7 till 30/6. 
14 Försvarsmakten, 2008-06-09, Bilaga 1. sid 6. 
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Figur 1:1 utvisar tilläggskrav för markstridsofficerare. 

1.3 Tidigare forskning 
Inom ämnet finns en C-uppsats skriven av Major Stefan Nordberg på 
Försvarshögskolan, (2006) Arméofficerens fysiska prestationsförmåga. Nordberg 
undersöker i sin uppsats hur väl svenska arméofficerare uppfyller de kvalifikationer som 
ställs på personal ingående i NBG 08 ur ett kompetensperspektiv. Nordberg som 
använder sig av enkätundersökning och intervjuer visar att de flesta arméofficerare 
uppskattar att de klarar kraven. Dock konstaterar Nordberg att en generell 
förbättringspotential finns.15 
 
Tommy Gustafsson har inom ramen för sin fördjupningskurs på Lärarhögskolan i 
Stockholm genomfört en studie, (2005) Officerarnas fysiska aktivitet. Gustafsson 
undersökte implementeringen av de nya grundkraven avseende fysisk träning för 
officerare (FM FysS). Han ville även kartlägga de effekter de nya grundkraven inneburit 
för de försöksförband som genomfört fysisk träning enligt nyordningen. Gustafsson 
konstaterar i sitt arbete att de som tidigare var minst fysiskt aktiva ökar sin fysiska 
aktivitet. Vidare konstaterar han att statusen för fysisk träning måste höjas på 
förbanden.16 Gustafsson erhöll en låg svarsfrekvens på sina postenkäter vilket han 
bedömer måste bero på att fysisk träning har en låg status på försöksförbanden. 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta fram ett underlag för att förbättra eller bibehålla 
möjligheterna för officerare vid Artilleriregementet A9 att genomföra FM FysS. Detta 
för att uppfylla de krav som ställs avseende fysisk prestationsförmåga på en officer i 
Försvarsmakten. 

1.5 Frågeställning 
Hur uppfattar officerarna på A9 att de genomför FM FysS? 
För att besvara frågeställningen måste följande delfrågeställningar besvaras: 
 I vilken utsträckning finns individuellt träningsmål (eventuella delmål)? 
 I vilken utsträckning genomförs träningsplanering? 
 I vilken utsträckning utförs fysisk träning? 
 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering? 
 I vilken utsträckning genomförs tester på tilläggskraven? 

                                                 
15 Nordberg, Stefan, Arméofficerarnas fysiska prestationsförmåga (Stockholm: Försvarshögskolan 2006). 
16 Gustafsson, Tommy, Officerarnas fysiska status (Stockholm: Lärarhögskolan 2005). 

Tilläggskrav 
Markstridsförband 

Officerare, individuella krav 
Personalkategori A-D 

Fälttest 2000 meter 
Personalgrupp                Tidskrav 
A                                     13 min 30 sek 
B                                     12 min 30 sek 
C                                     11 min 30 sek 
D                                     10 min 15 sek 

Multitest styrka 
Personalgrupp                 Krav 
A                                          125 poäng 
B                                          175 poäng                
C                                          175 poäng 
D                                          300 poäng  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
Jag nyttjar mig av en enkät i min undersökning. Valet av enkät som mätinstrument har 
sin grund i att jag vill ha svar från en stor mängd informanter och på ett tydligt sätt 
kunna jämföra svaren. Det resultat som erhålls av enkätundersökningen skall sedan 
ligga till grund för den diskussion som skall utmynna i ett underlag för förbättrandet 
eller bibehållandet av möjligheterna för officerarna att genomföra FM FysS. Enkäten 
som mätinstrument har även nackdelar då informanterna kan ge icke sanningsenliga 
svar på grund av misstolkning av frågorna eller att de inte vill svara sanningsenligt. Ett 
annat möjligt sätt hade varit att genomföra en mer kvalitativ studie i form av intervjuer 
och studier av enskilda officerare. Där finns då problemet att finna informanter som dels 
kan vara representativa för övriga officerare och dels få dessa att ställa upp. Dessutom 
skulle metoden vara mycket tidskrävande.  

2.2 Mätinstrumentet 
Enkätens frågor har utformats med utgångspunkt i uppsatsens fem delfrågeställningar: 
 Utförs fysisk träning? 
 Finns individuellt träningsmål (eventuella delmål)? 
 Genomförs träningsplanering? 
 Sker uppföljning och utvärdering? 
 Genomförs tester på tilläggskraven? 
 
I enkäten nyttjas bundna frågor eftersom möjligheten att informanterna tolkar frågorna 
olika då minimeras.17 Svårigheten att sammanställa och presentera materialet vid öppna 
frågor har också beaktats. Dock så har den sista frågan i enkäten lämnats öppen. Detta 
för att erhålla sådan information som informanterna ej kunnat ge via de bundna 
frågorna. Erfarenhet visar att en sådan öppen fråga oftast har en låg svarsfrekvens men 
kan ge intressanta infallsvinklar inför det kommande analysarbetet av materialet.18 
Antalet frågor har jag försökt hålla nere till ett så lågt antal som möjligt men samtidigt 
kunna besvara frågeställningen. Med ett litet antal frågor som dessutom är bundna 
hoppas jag att informanterna håller sig koncentrerade under hela tiden de svarar på 
frågorna i enkäten. Om enkäten blir för stor, frågorna för många, så bedömer jag att 
många av informanterna tröttnar och bara slarvigt fyller i den. 
Undersökningsperioden har bestämts till kalenderåret 2008 med anledning av att det då 
under årets huvuddel fanns värnpliktiga på regementet vilket innebar att regementets 
personal var fullt sysselsatt. Dessutom är det en period som ligger informanterna färskt i 
minne vid undersökningstillfället. 
Enkäten bifogas denna uppsats som bilaga 1. 

2.2.1 Prestigefaktorn 
Med hänsyn till min undersöknings frågeställning är prestigefaktorn absolut något som 
kan komma att påverka informanterna.  

                                                 
17 Trost, Jan, Enkätboken, (Lund: Studentlitteratur 2007) sid 76. 
18 Trost, 2007. sid 76. 
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Prestigefaktorn innebär att informanten har en tendens att inte svara ärligt på frågan. 
Informanterna har en benägenhet att, medvetet eller omedvetet, försköna sina svar.19 
Fysisk träning och prestationsförmåga kan för många officerare vara ett känsligt 
område. 
Därför kommer enkäten att genomföras konfidentiellt.20 Det kommer ej att gå att koppla 
samman enkätsvar med en viss person. Inga personuppgifter kommer att finnas på 
enkäten. Informanterna kommer även att informeras om att resultatet kommer redovisas 
i denna uppsats. Min förhoppning är att det får informanterna att lämna sanningsenliga 
svar. Information avseende konfidentialitet och resultatets redovisning finns i det 
missivbrev som fungerar som försättsblad till enkäten. Med enkäten bifogas ett separat 
svarskort. Separat svarskort möjliggör att jag kan göra en fullgod bortfallsanalys 
samtidigt som enkäten ej går att sammankoppla med en viss person. 

2.2.2 Testenkät 
Jag har använt mig av en testgrupp som haft till uppgift att kontrollera om någon fråga 
eller något annat i enkäten krävt förändring innan undersökningen genomfördes. Syftet 
med testenkäten var att erhålla feedback avseende enkätens eventuella fel och brister. 
Min strävan var att enkäten skulle vara fri från företeelser som ledande, otydliga eller 
onödiga frågor samt andra typer av fel innan den skickades på tryckning. 
Enkäten reviderades efter utvärdering av testgruppen, främst avseende tydlighet i 
svarsalternativ. Personerna ingående i testgruppen tillhör YOP 06/09 på Artilleriets 
stridsskola. Därigenom får de anses vara tillräckligt lika de informanter som enkäten är 
avsedd för och därför lämpliga som testgrupp.  

2.3 Urval 
Undersökningen genomförs som en totalundersökning av officerare yrkesverksamma 
vid A9. Till dessa räknar jag även in de tekniska officerare tillhörande den 
garnisonsgemensamma tekniska enheten som är kommenderade till A9. Att jag väljer 
att genomföra enkäten på samtlig personal på regementet innebär att jag även kan 
upptäcka eventuella skillnader inom regementets olika avdelningar vilket kan vara 
intressant ur diskussionssynpunkt.  
A9 har vid tidpunkten för undersökningen 144 anställda officerare. Dessutom är 16 
tekniska officerare kommenderade till regementet.21 Personalchefen vid A9 har hjälpt 
mig att ta fram, sammanställa och tolka personallistorna. Listorna ligger ute på 
Försvarsmaktens intranät EMIL och kräver ingen särskild behörighet eller tillstånd för 
åtkomst. Officerare tillhörande A9 men som är kommenderade till annan ort eller 
genomför nivåhöjande utbildning kommer ej att fungera som informanter. Den 
personalgruppen är ej yrkesverksam på A9 vilket innebär att de inte tillför 
undersökningen den information jag söker.  
Jag har valt att inte nyttja civilanställda med befattning i insatsorganisationen som 
informanter. Dessa bidrar ej med den information jag behöver för att besvara 
frågeställningen. Officerare som under undersökningsperioden är tjänstelediga och 
sjukskrivna kommer inte heller ingå i undersökningen. Denna grupp är tämligen liten 
och påverkar inte resultatet i min undersökning i någon större utsträckning och kan 
därför utelämnas i undersökningen. 

                                                 
19 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 2003) sid 59. 
20 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken (Lund: Studentlitteratur 1997) sid 12. 
21 EMIL I19/G1/personalöversikt. Hämtad 2009-02-28, kl.12.30. 
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2.4 Genomförande 
Undersökningen genomfördes i form av en gruppenkät 2009-02-09. 
Enkäten delades ut till informanterna vid en så kallad personalinformation där 
regementschefen samlar sin personal för att delge information och nyheter. Kontakt togs 
med informationschefen vid A9 i syfte att erhålla en punkt på agendan. Enkäten 
genomfördes i slutet av personalinformationen. Jag fick presentera mig själv och min 
undersökning. Jag valde att muntligt trycka på valda delar ur missivbrevet. Framförallt 
att den enskilde officeren inte kan sammankopplas med ett visst svar.  
Under tiden informanterna besvarade enkäten befann jag mig längst fram i lokalen för 
att kunna svara på frågor. Informanterna fick svara på enkäten utan tidspress och 
enkäten lämnades i en box vid utgången. Svarskortet lämnades i en separat box. 

2.5 Bortfall 
Jag genomförde enkätundersökningen som gruppenkät för att vara säker på att erhålla 
en hög svarsfrekvens. Gustafsson som tidigare genomfört enkätundersökningar av 
liknande slag på officerare i form av postenkäter hade problem med högt bortfall.22 
Detta motiverade valet av gruppenkät. 

2.5.1 Externt bortfall 
A9 har 144 anställda officerare samt 16 tekniska officerare kommenderade till A9. Det 
innebär att regementet har 160 officerare totalt. Alla dessa 160 befann sig inte under 
undersökningstillfället på regementet av olika anledningar. 

 Sex stycken var tjänstlediga. 
 Tre stycken vid utlandstjänst eller ledighet efter utlandstjänst. 
 Sju stycken befann sig på nivåhöjande utbildning. 

Med dessa borträknade så ger det en siffra av 144 officerare vilket är den summa jag 
kommer att beräkna mitt bortfall ifrån.  
Enkäten besvarades av 98 personer. Bortfallet ligger på 32 %, vilket får anses som 
godkänt. Det innebär således att 68 % av regementets officerare svarat på enkäten.23 
Anledningarna till bortfallet kan vara många. Ledighet och lösandet av andra uppgifter 
bedömer jag vara de största. Sjukdom och vård av sjukt barn kan också ses som troliga 
orsaker. 
Med svarskortens hjälp har bortfallet analyserats och det kan konstateras att det inte är 
någon speciell enhet eller avdelning som utmärker sig med extremt högt bortfall. 

2.5.2 Internt bortfall 
Det interna bortfallet var för de bundna frågorna lågt. Sex personer lämnade enkätens 
fråga 2 obesvarad och en person lämnade fråga 7a obesvarad. Avseende fråga 2 så är 
min bedömning att anledningen till det interna bortfallet är att det för vissa befattningar 
är oklart i dagsläget huruvida dessa ingår i insatsorganisationen eller inte. Bortfallet på 
denna fråga skulle antagligen ha kunnat minskas eller helt elimineras om 
svarsalternativet ”vet ej” hade funnits. 
Gällande fråga 7a så är min bedömning att den personen glömt att besvara frågan. 
Fråga 17 hade som väntat ett högt bortfall, 90 personer valde att inte besvara frågan. 
Erfarenhet visar att en sådan fråga sällan har ett mindre bortfall än 90 %.24  
Det interna bortfallet kommer att redovisas vid diagrammen med hjälp av n-värde. 
                                                 
22 Gustafsson, 2005. sid 22. 
23 98/144 = 0,6805. 
24 Trost, 2007. sid 76. 
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3. Resultat 
I detta kapitel kommer enkätens resultat att presenteras. I diagrammen kommer 
förkortningar avseende regementets avdelningar till viss del nyttjas. 

 Kompaniledning (KompL).  
 Artilleriets stridsskola (ArtSS).  
 Bataljonsstab (Batstab).  
 Regementsstab (Regstab).  
 Pluton.  
 Annat innefattar officerare som tjänstgjorde vid något annat än ovanstående 

avdelningar. 
 

Vissa av frågorna kommer endast att redovisas regementsvis där tendenskillnaderna 
mellan de olika avdelningarna är små.  
 
Resultatet kommer att presenteras i figurer med procent som enhet på värdeaxeln, 
undantaget figur 3.1. Att ha i åtanke vid utläsning av resultatet är att vissa avdelningar 
är små vilket gör att varje svar ger ett stort utslag.  
 
Resultatet kommer att presenteras i delarna: 

1. Fysisk träning 
2. Träningsmål  
3. Träningsplanering 
4. Uppföljning och utvärdering? 
5. Tilläggskrav. 

Efter varje del kommer diskussion att genomföras. En sammanfattad diskussion 
kommer genomföras i nästa kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. utvisar hur många från respektive avdelning som svarat på enkäten. 
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3.1 Enkätresultat kopplat mot fysisk träning 

 
 
 
Figur 3.2 utvisar hur ofta officerarna på A9 genomfört fysisk träning på arbetstid under en normal 
arbetsvecka. 
I figur 3.2 visas inte dem som angett att de aldrig tränade på arbetstid under 2008 (2 
officerare). Egen träning på fritid, och tidsbrist angavs som orsaker till att ej träna på  
arbetstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 utvisar officerarnas uppskattade fördelning mellan delarna kondition, styrka och rörlighet i 
deras träning. 

3.1.1 Diskussion kopplat mot fysisk träning 
I reglerna för FM FysS står det att den fysiska träningen skall genomföras vid minst två 
tillfällen i veckan.25 Ur figur 3.2 kan det utläsas att en majoritet tränar två gånger eller 
fler i veckan på arbetstid sett till hela A9. Dock så finns förbättringspotential på 
avdelningarna KompL, Batstab och Pluton där en stor del officerare endast tränar en 
gång i veckan på arbetstid. För att fler officerare skall träna minst två gånger i veckan 
på arbetstid på dessa avdelningar bör något göras. Batstab, KompL och Pluton har 
gemensamt att de tillhör artilleribataljonen vid vilken soldatutbildningen sker. Major 
Stefan Gustafsson konstaterar i sin studie Arméofficerarnas fysiska status (2006) att 
avdelningar som genomför soldatutbildning har en tendens att sämre uppfylla FM FysS 
grundnivå.26 Vilket överrensstämmer med resultatet i figur 3.2. 
 
Figur 3.3 visar att officerarna på A9 tränar kondition till störst del, styrka till näst störst 
del och minst del rörlighet. Högkvarterets skrivelse Regler för Försvarsmaktens fysiska 
                                                 
25 Se rubrik 1.2, Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
26 Nordberg, 2006. sid 31. 
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standard (bilaga 1) anger 50 % kondition, 40 % styrka och 10 % rörlighet som 
riktvärden då det gäller fördelningen mellan de olika delarna.27 Officerarna på A9 ligger 
nära dessa riktvärden avseende fördelning mellan kondition (61 %), styrka, (26 %) och 
rörlighet (13 %).  
Officerarna har själva uppskattat sin fördelning mellan de olika delarna i sin träning. 
Med detta i åtanke får resultatet anses som mycket positivt för A9. Att som enskild veta 
den exakta fördelningen mellan kondition, styrka och rörlighet vid aktiviteter som 
skidåkning eller innebandy kan vara svårt. 

3.2 Enkätresultat kopplat mot träningsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 utvisar huruvida officerarna satt upp träningsmål för sin träning på arbetstid eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 utvisar om officerarna satt upp träningsmål inom delen kondition eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Se rubrik 1.2, Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
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Figur 3.6 utvisar om officerarna satt upp träningsmål inom delen styrka eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.7 utvisar om officerarna satt upp träningsmål inom delen rörlighet eller inte. 

3.2.1 Diskussion kopplat mot träningsmål 
För att kunna betraktas som godkänd avseende FM FysS grundnivå skall den enskilde 
ha dokumenterat lämpliga individuella träningsmål.28 Figur 3.4 visar att de allra flesta 
officerare oavsett avdelning har satt upp något mål för sin träning på arbetstid. Detta är 
positivt.  
Förekomsten av träningsmål tenderar inte att ha någon direkt koppling till 
träningsfrekvensen (figur 3.2). Avdelningar med en hög andel officerare som satt upp 
träningsmål kan ha en relativt låg träningsfrekvens och vice versa.  
Regstab (67 %) och Pluton (67 %) som har minst andel officerare som satt upp 
träningsmål överhuvudtaget (figur 3.4) är också de som har en låg andel som satt upp 
träningsmål inom delarna kondition och styrka kontra övriga avdelningar. Detta ter sig 
logiskt, har inget träningsmål satts upp överhuvudtaget finns inte heller några delmål 
inom kondition, styrka eller rörlighet. 
 
Ur figur 3.5 kan det utläsas att det är mycket vanligt att sätta upp träningsmål inom 
delen kondition på samtliga avdelningar. 
Resultatet i figur 3.6 visar att träningsmål inom delen styrka satts upp av hälften eller 
fler på samtliga avdelningar på A9.  
Den relativt höga frekvensen av träningsmål inom styrka och kondition kan kopplas till 
att dessa två delar på ett enkelt sätt kan mätas. Kondition genom att exempelvis springa 
en given sträcka på en viss tid. Styrka genom att lyfta ett visst antal kilo i exempelvis 
bänkpress eller orka med ett visst antal armsträckningar. 

                                                 
28 Se rubrik 1.2, Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
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Figur 3.7 visar att sätta upp träningsmål inom delen rörlighet är ovanligt på A9. Dock 
sticker avdelningen ”Annat” ut där de flesta anger att de satt upp träningsmål inom 
delen rörlighet. Vilket kan jämföras med Pluton och Batstab där få officerare uppgett att 
de har det. Min personliga åsikt är att mätning av rörlighet ter sig svårare rent praktiskt 
jämfört med mätning av kondition och styrka. Svårigheten att på ett enkelt sätt mäta 
rörligheten kan påverka officerarnas vilja att sätta upp mål inom rörlighet. 
I åtanke bör hållas att det inte finns några formella krav på att officerarna skall sätta upp 
delmål för sin träning på arbetstid. Dock så kan det vara önskvärt för den individuella 
utvecklingen och ur ett uppföljningsperspektiv. 

3.3 Enkätresultat kopplat mot träningsplanering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.8 utvisar om officerarna planerar in fysisk träning i sitt arbetsschema eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.9 utvisar om den träning officerarna genomför är oftast eller alltid den de planerat alternativt 
aldrig eller sällan den de planerat. 

3.3.1 Diskussion kopplat mot träningsplanering 
I arbetsuppgiften FM FysS kriterier för godkänt anges att den regelbundna träningen 
skall planeras.29 

                                                 
29 Se rubrik 1.2 Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
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Figur 3.8 visar att en majoritet av regementets officerare planerar in träning i sitt 
arbetsschema. 
Bland officerarna på KompL, Batstab och Pluton så tenderar resultatet i figur 3.8 
avseende alternativet ”Ja” att spegla resultatet i figur 3.2 avseende en träningsfrekvens 
på två gånger eller oftare per vecka på arbetstid. Då artilleribataljonen genomför 
soldatutbildning så styr detta till stor del officerens arbetsschema. Om officeren då inte 
har möjlighet att planera in träningen så finns kanske inte utrymme att genomföra 
träning då soldatutbildningen tar upp en stor del av officerens arbetstid. Möjligheterna 
att som enskild officer styra över sin egen tid och finna sådan som inte är i uppbunden 
för något annat, som då kan användas till träning, är begränsad. På ArtSS genomförs 
ingen soldatutbildning. Detta kan förklara varför ArtSS har en lägre andel officerare 
som planerar in träning kontra exempelvis Pluton men samtidigt har en större andel som 
har en träningsfrekvens på två gånger i veckan eller fler. Det resultat som erhållits i 
denna uppsats visar vikten av att officerare, framförallt på artilleribataljonen ges 
möjlighet att planera in träning i arbetsschemat. 
Resultatet i figur 3.9 visar att de flesta officerarna på A9 genomför den träning som de 
planerat. Det understryker det faktum att det är viktigt att planera in träningen. Detta 
eftersom den inplanerade träningen i hög utsträckning genomförs. 

3.4 Enkätresultat kopplat mot uppföljning och utvärdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.10 utvisar huruvida officerarnas träning följs upp eller inte vid utvecklingssamtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.11 utvisar huruvida officerarnas träning utvärderas eller inte vid utvecklingssamtal. 
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3.4.1 Diskussion kopplat mot uppföljning och utvärdering 
Vid utvecklingssamtal så skall den fysiska träningen följas upp och utvärderas i den 
ordinarie linjeorganisationen.30 Enkätresultatet visar att detta är bristande vid A9. I figur 
3.10 så kan det utläsas att uppföljning av träningen vid utvecklingssamtal sker för 
ungefär hälften av officerarna sett till hela A9. För att den enskilde officeren skall 
utveckla sin fysiska träning bör uppföljning absolut genomföras för fler officerare än 
vad resultatet i figur 3.10 visar. 
Ännu färre har svarat att deras träning utvärderas vid utvecklingssamtal (figur 3.11). Att 
så få officerare anger att deras träning utvärderas vid utvecklingssamtal kan tänkas 
kopplas mot att det finns lite underlag till att utvärdera, till exempel testresultat. Att det 
är få officerare som har några testresultat från tilläggskraven ses tydligt under rubrik 
3.5. Testresultat avseende tilläggskraven är en enkel och tydlig utvärderingsmöjlighet 
för chef vid utvecklingssamtal. Dock så omfattas inte samtliga officerare av 
tilläggskrav. För de officerare som inte omfattas av tilläggskrav kan något annat test 
eller samma tester som för officerare som berörs av tilläggkrav genomföras för 
uppföljningens skull. Saknas någon form av testresultat försvåras utvärderingen och 
kanske helt utelämnas vid utvecklingssamtalen. Saknar dessutom officeren träningsmål 
för sin träning på arbetstid, vilket är fallet för några officerare (se figur 3.4). Då är det 
som chef i linjeorganisationen svårt att följa upp och utvärdera träningen. 
För att fler officerare på A9 i framtiden skall bli godkända avseende FM FysS och 
utveckla den enskilde officerens fysiska status så bör uppföljning och utvärdering av 
träningen genomföras i större omfattning. 

                                                 
30 Se rubrik 1.2, Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
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3.5 Enkätresultat kopplat mot tilläggskrav 
52 officerare uppgav att de hade en befattning i insatsorganisationen. Således omfattas 
52 officerare av de officerare som besvarat enkäten av tilläggskraven fälttest 2000 meter 
samt multitest styrka. Den gruppen kommer att presenteras separat. Gruppen officerare 
på A9 som inte omfattas av tilläggskraven kommer att presenteras enbart i orienterande 
syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.12 utvisar hur många officerare på A9 med befattning i insatsorganisationen som under 2008 
testats avseende fälttest 2000 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.13 utvisar hur många officerare med befattning i insatsorganisationen på A9 som under 2008 
testats och inte testats avseende multitest styrka. 
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Figur 3.14 utvisar hur många av de övriga 46 svarande som under 2008 testats och inte testats avseende 
fälttest 2000 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.15 utvisar hur många av de övriga 46 svarande som under 2008 testats och inte testats avseende 
multitest styrka 

3.5.1 Diskussion kopplat mot tilläggskrav 
Officerare med befattning i insatsorganisationen omfattas av tilläggskrav och skall 
genomföra tester av dessa årligen. Det åligger individen att säkerställa att så sker.31 
Resultatet i figurerna 3.12 och 3.13 visar tydligt att de 52 officerare som uppgett att de 
har en befattning i insatsorganisationen till låg andel genomfört tester avseende 
tilläggskraven under 2008. Något fler har testats avseende multitest styrka jämfört med 
fälttest 2000 meter, dock så är resultatet i bägge fallen lågt. Det faktum att väldigt få 
genomför tester på tilläggskraven innebär att det är väldigt många som inte kan erhålla 
godkänt avseende arbetsuppgiften FM FysS. Detta eftersom den som omfattas av 
tilläggskrav skall testas avseende dessa årligen utöver de delar som ingår för att erhålla 
godkänt i FM FysS grundnivå.32 Då tester av tilläggskraven skall ledas av testledare 
godkänd av FMIF innebär detta att testerna i princip måste arrangeras och samordnas av 
chefer. Den enskilde officeren kan självklart själv komma överrens med en av 
regementets testledare om tid och plats för tester. Dock så skulle det kunna resultera i en 
hög belastning på de testledare som finns på regementet idag. Därför bör dessa 
testtillfällen samordnas mellan chefer och testledare. Andelen officerare med befattning 
i insatsorganisationen som testats avseende tilläggskraven bör bli betydligt högre.  

                                                 
31 Se rubrik 1.2, Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
32 Se rubrik 1.2, Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
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I figurerna 3.14 och 3.15 presenteras de officerare som inte har en befattning i 
insatsorganisationen. Dessa omfattas således inte formellt av tilläggskraven fälttest 
2000 meter eller multitest styrka. Dock så finns det inget som hindrar dessa från att 
genomföra tester av tilläggskraven som exempelvis kontroll av sin fysiska status. 
Resultaten kan sedan nyttjas för fortsatt planerande av den fysiska träningens upplägg. 
Intressant är att är denna grupp i högre utsträckning genomfört tester av tilläggskraven 
än de officerare som omfattas av tilläggskraven. Detta ter sig märkligt med hänsyn till 
att de inte har någon skyldighet att genomgöra tester. Nära hälften av de officerare som 
inte omfattas av tilläggskrav har under 2008 genomfört test avseende multitest styrka. 
Detta kan ha sin förklaring i att det arrangerades ett testtillfälle avseende multitest 
styrka under hösten 2008 på A9. Då kan slumpfaktorn ha bidragit till att de flesta som 
infann sig vid testet var de som ej har befattning i insatsorganisationen. 

3.6 Undersökningskvalitet 

3.6.1 Reliabilitet 
En hög grad av reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet är ett krav för att undersökningen 
skall ha ett vetenskapligt värde. I den enkätundersökning som genomförts i detta arbete 
måste man ha i åtanke att resultatet bygger officerarnas egna uppskattningar. Någon 
uppföljning på varje svar, att det faktiskt är sant har inte kunnat genomföras. 
Enkätundersökningen genomfördes för samtliga informanter vid samma tillfälle. 
Detta borgar för att påverkan av ljud- och ljusförhållanden och andra yttre faktorer var 
samma för samtliga informanter. Det resultat som framkommit av undersökningen 
gällde för tidpunkten för undersökningen. Om samma undersökning skulle utföras om 
ett år med samma mätinstrument kan det inte uteslutas att resultatet skulle bli avvikande 
på grund av tidsfaktorn.  
Resultatet har kontrollräknats med olika hjälpmedel i syfte att rena felräkningar skulle 
sänka graden av reliabilitet. 

3.6.2 Validitet 
Att undersökningen mätt det som den är tänkt att mäta kan kontrolleras genom att 
svaren är relevanta för att besvara frågeställningen. Då enkätens frågor utformats med 
grund i frågeställningen och kan ge svar på densamma får validiteten anses som god. 
Med hänsyn till att tester avseende FM FysS tilläggskrav skall genomföras inom varje 
vitsordsår, det vill säga 1/7- 30/6 så kunde den perioden ha varit undersökningsperiod. 
Detta eftersom att det inte går att utesluta att många officerare hinner genomföra tester 
på tilläggskraven innan vitsordssåret går ut, det vill säga den 30/6. Dock så skulle en 
ändring av undersökningsperioden från kalenderåret 2008 innebära att vitsordsåret 1/7 
2007 till 30/6 2008 skulle behöva nyttjas. Med hänsyn till att undersökningen 
genomfördes i februari 2009 så skulle detta innebära problem som exempelvis att 
informanterna kommer ihåg fel eller glömt företeelser från den perioden och därigenom 
försämras reliabiliteten istället.  
Då det saknas någon undersökning som mätt samma sak men med andra typer av mått 
blir validitetsprövning svår att genomföra på sådant sätt. 
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4. Avslutning 
I detta kapitel kommer en samlad diskussion genomföras där huvuddragen från de 
kortare diskussionsavsnitten under kapitlet tre diskuteras. Under rubriken 4.2 kommer 
det underlag som uppsatsen syftar till att skapa presenteras. 

4.1 Slutdiskussion  
Att de avdelningar som tillhör artilleribataljonen, det vill säga Batstab, KompL, och 
Pluton har generellt sämre träningsfrekvens än Regstab och ArtSS har troligtvis en rad 
orsaker. Möjligheten att i större grad styra över sin egen tid som arbetet på ArtSS 
medför kontra exempelvis Pluton gör att dessa officerare troligtvis kan träna på arbetstid 
oftare. Inplanerad träning genomförs till mycket stor del. Därför bör samtliga officerare 
ges möjlighet att planera in minst två pass fysisk träning per arbetsvecka. I synnerhet de 
officerare som tjänstgör på artilleribataljonen där ett samband mellan utebliven 
planering och låg träningsfrekvens kunde utläsas i resultatet.  
 
Träningsmål i någon form sätts upp av de flesta av officerarna på A9, vilket är mycket 
positivt. Som chef kan det vara en bra idé att sätta sig in i dessa och se vilka träningsmål 
personalen har satt upp. Detta medför att uppföljning kan ske på ett enklare sätt. 
Samtidigt kan chefen planera in testtillfällen kopplade mot träningsmålen och samordna 
dessa med andra chefer. I resultatet så visas det tydligt att uppföljning och utvärdering 
av träningen brister på regementet. Detta kan antas bottna i två problemområden. Dessa 
kan vara att fysisk träning inte berörs på utvecklingsamtalen och att den enskilde inte 
dokumenterar sin träning och har något som kan utvärderas tillsammans med chefen.  
För att kunna följa upp och utvärdera måste dokumentation av den enskildes träning ha 
skett. Jag anser att ett utmärkt hjälpmedel för detta är den träningsdagbok som FMIF 
tagit fram, Träningsdagbok FM FysS. Om varje officer har träningsdagboken, har fått 
utbildning på den och använder den så kan uppföljning och utvärdering på ett enkelt sätt 
ske vid utvecklingssamtal. Självklart kan motsvarande uppföljningshjälpmedel 
användas men jag anser att Träningsdagbok FM FysS är lämplig då den är framtagen för 
just FM FysS. 
För att träningen skall kunna utvärderas på ett bra sätt och sedermera utvecklas måste 
någon form av tester ske. För de officerare som omfattas av tilläggskraven så är det inga 
problem förutsatt att dessa tester genomförs på årlig basis. Detta verkar dock inte vara 
fallet just nu vid A9. Resultatet visar att väldigt få officerare med befattning i 
insatsorganisationen genomför de tester av tilläggskraven som skall utföras årligen. 
Detta måste åtgärdas, testtillfällen måste beredas och utvärdering av den enskildes 
resultat måste ske för att konstatera om eller vilka träningsbehov som finns. Då det 
gäller genomförandet av tilläggskraven så anser jag personligen att chefen måste kliva 
fram och vara ett föredöme och ställa tydliga krav. Den teorin stämmer väl överrens 
med det Major Nordberg konstaterar i sina slutsatser. Chefens roll som föredöme är 
mycket viktig då det gäller den fysiska träningen.33 
 
 
 

                                                 
33 Nordberg, 2006. sid 31. 
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4.2 Underlag för fortsatt genomförande av FM FysS  
Syftet med detta arbete ”… att ta fram ett underlag för att förbättra eller bibehålla 
möjligheterna för officerare vid Artilleriregementet A9 att genomföra FM FysS. Detta 
för att uppfylla de krav som ställs avseende fysisk prestationsförmåga på en officer i 
Försvarsmakten; är det som legat till grund för det underlag som kommer att 
presenteras nedan. Efter att resultatet av undersökningen som genomförts sammanställts 
och diskuterats går det att konstatera att det finns delar med utrymme för förbättring och 
samtidigt positiva delar som skall lyftas fram och bibehållas. Underlaget som 
presenteras gäller generellt för hela A9 och är inte kopplat mot någon särskild avdelning 
då det inte rimmar med uppsatsen syfte. Om intresse finns inom avdelningarna att skapa 
ett underlag för att utveckla just deras genomförande av FM FysS finns all möjlighet att 
de själva analyserar resultatet i denna uppsats. Efter analysen kan de då skapa ett mer 
specifikt underlag för deras avdelning. 
 
För att officerarna på Artilleriregementet A9 skall fortsätta eller förbättra sitt 
genomförande av FM FysS ges följande underlag från denna uppsats: 
 

Bibehåll en god fördelning i träningen mellan delarna kondition, styrka och 
rörlighet 
Fortsätt att i hög utsträckning sätta upp träningsmål för träningen på arbetstid
Tillse att alla officerare kan planera in minst två träningspass per arbetsvecka 
Nyttja FM FysS Träningsdagbok 
Tillse att den fysiska träningen följs upp och utvärderas vid utvecklingssamtal 
Bered testtillfällen och genomför tester på tilläggskraven 

 

4.3 Författarens avslutande kommentarer 
Att arbeta med FM FysS har för mig som blivande officer i Försvarsmakten varit 
mycket intressant. Ämnet intresserar många och jag har under arbetets gång fått mycket 
frågor av officerare om hur resultatet kan komma att se ut. FM FysS som koncept tror 
jag är något väldigt bra och det är dels en förmån men samtidigt en förutsättning för 
personalen. Dagens officer som skall kunna verka i missionsområden långt bortom våra 
gränser behöver en fysisk prestationsförmåga som gör att denne klarar av att lösa 
tjänsten på ett bra sätt. För att officeren skall ha denna fysiska prestationsförmåga krävs 
det att tjänsten hemma i Sverige innehåller fysisk träning. Förmånen att få planera, 
genomföra, följa upp och utvärdera fysisk träning på arbetstid är absolut något som 
officerarna skall slå vakt om, bibehålla och utveckla. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant att med det mätinstrument som skapats för denna undersökning 
genomföra motsvarande undersökning på A9 årligen under en period och jämföra de 
resultaten med det som erhållits vid denna undersökning. Kanske kan då tendenser 
avseende till exempel chefsbyten, eventuellt avskaffande av värnpliktssystemet eller 
andra företeelser påverka resultatet.  
Intressant vore att genomföra en undersökning med samma frågeställning men med en 
annan vetenskaplig metod. Att med praktiska tester och uppföljning av officerare utröna 
hur FM FysS genomförs. 
Ett annat förslag på fortsatt forskning kan vara att genomföra motsvarande 
undersökning på ett annat eller flera andra förband och jämföra resultaten. På vilket 
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förband uppfattar officerarna att de genomför FM FysS bäst? I denna undersökning har 
endast officerare ingått som informanter. Ett förslag kan vara att genomföra 
undersökningen även på civilanställda inom Försvarsmakten. 
Kopplat mot det civila samhället skulle en undersökning som jämför hur personalen på 
ett militärt förband genomför den fysiska träningen jämfört med någon annan 
organisation som också ställer fysiska krav, exempelvis Polisen eller Räddningstjänsten. 

4.5 Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar ämnet fysiskt stridsvärde och i synnerhet Försvarsmaktens 
fysiska standard, FM FysS. FM FysS nyttjas av Försvarsmakten för att kvalitetssäkra 
den fysiska standarden hos personalen. FM FysS är en arbetsuppgift som skall lösas 
under tre timmar under en normal 40-timmarsarbetsvecka. I arbetsuppgiftens grundnivå 
ingår att sätta upp individuellt träningsmål, planera träningen, genomföra fysisk träning, 
uppföljning och utvärdering. Vissa personalkategorier i Försvarsmakten omfattas även 
av tilläggskrav utöver grundnivån. Dessa består för markstridsofficerare av fälttest 2000 
meter samt multitest styrka. Tidigare forskning inom området finns i form av en C-
uppsats skriven vid Försvarshögskolan av Major Stefan Norberg, (2006) 
Arméofficerarnas fysiska status samt Tommy Gustafssons uppsats (2005) Officerarnas 
fysiska aktivitet författad vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Syftet med denna uppsats är att ta fram ett underlag för att förbättra eller bibehålla 
möjligheterna för officerare vid Artilleriregementet A9 att genomföra FM FysS. Detta 
för att uppfylla de krav som ställs avseende fysisk prestationsförmåga på en officer i 
Försvarsmakten. Genom att undersöka hur officerarna på A9 uppfattar att de genomfört 
FM FysS under kalenderåret 2008 så har tendenser kunnat utläsas och underlaget för 
förbättring eller bibehållande av möjligheterna att genomföra FM FysS skapats. 
Följande frågeställning har använts i uppsatsen: 
Hur uppfattar officerarna på A9 att de genomför FM FysS? För att besvara 
frågeställningen har följande delfrågeställningar nyttjats: 

 I vilken utsträckning finns individuellt träningsmål (eventuella delmål)? 
 I vilken utsträckning genomförs träningsplanering? 
 I vilken utsträckning utförs fysisk träning? 
 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering? 
 I vilken utsträckning genomförs tester på tilläggskraven? 

Den metod som använts är en enkätundersökning som genomfördes vid en 
personalinformation på A9 och besvarades av 98 officerare. Enkätens frågor har 
utformats med utgångspunkt i de fem delfrågeställningarna. Enkätens frågor är till 
huvuddel slutna frågor med svarsalternativ. Med hänsyn till att fysisk träning för många 
kan vara ett känsligt ämne har enkäten genomförts konfidentiellt. Det innebär att ingen 
koppling mellan enskilt enkätsvar och person går att utföra. Med hjälp av det separata 
svarskort som bifogades enkäten har en bortfallsanalys kunnat genomföras och det kan 
konstateras att ingen speciell avdelning sticker ut med ett extremt högt bortfall. Det 
totala externa bortfallet uppgick till 32 %.  
Enkätens resultat presenteras i form av diagram. Resultatet har delats upp i de fem olika 
delfrågeställningarna och diskussion av resultatet har skett efter varje del. En 
slutdiskussion har genomförts där huvuddragen från de tidigare diskussionsavsnitten har 
diskuterats  
 
Efter presentation och diskussion av enkätresultatet har följande underlag skapats för att 
förbättra och bibehålla möjligheterna för officerare på A9 att genomföra FM FysS: 
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Bibehåll en god fördelning i träningen mellan delarna kondition, styrka och rörlighet
Fortsätt att i hög utsträckning sätta upp träningsmål för träningen på arbetstid 
Tillse att alla officerare kan planera in minst två träningspass per arbetsvecka 
Nyttja FM FysS Träningsdagbok 
Tillse att den fysiska träningen följs upp och utvärderas vid utvecklingssamtal 
Bered testtillfällen och genomför tester på tilläggskraven 

 
För fortsatt forskning inom ämnet föreslås bland annat att med samma mätinstrument 
genomföra undersökningen på A9 årligen. Detta för att se huruvida exempelvis 
chefsbyten påverkar resultatet kontra denna undersökning.  
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Försvarsmaktens fysiska standard 
Försvarsmaktens fysiska standard (FM FysS) är det som Försvarsmakten nyttjar för att 
kvalitetssäkra den fysiska prestationsförmågan för officerare och officersaspiranter. De 
generella målen med FM FysS är att försvarsmaktens personal skall klara av att lösa ställda 
uppgifter samt fungera i personalvårdande syfte. FM FysS består av grundnivå och 
tilläggskrav. Grundnivån gäller samtliga ovan nämnda kategorier och består av följande: 
 Individuellt träningsmål (eventuella delmål) 
 Träningsplanering 
 Fysisk träning 
 Uppföljning och utvärdering. 
Markstridsofficerare med befattning i insatsorganisationen omfattas även av tilläggskraven 
fälttest 2000 meter samt multitest styrka. 
 
Undersökningen genomförs inom ramen för det självständiga arbete som kadetter vid 
Yrkesofficersprogrammet skriver under 10 veckor den sista terminen på utbildningen. 
 
Enkäten genomförs konfidentiellt. Dina svar kommer inte att kunna kopplas ihop med 
dig personligen. Med enkäten bifogas ett svarskort. På svarskortet skriver du ditt namn och 
lämnar det sedan i separat box. Syftet med svarskortet är enbart att jag vid behov kan 
genomföra en kompletterande enkät med officerare som inte närvarade vid detta tillfälle. 
Enkäterna kommer att databehandlas av mig och presenteras i en uppsats i form av tabeller 
och diagram.  
 
Enkätens informanter består av anställda officerare yrkesverksamma vid A9. Således är dina 
svar viktiga för att undersökningen skall bli rättvisande. 
 
Eventuella frågor besvaras av mig direkt på plats. Kommer du på frågor i efterhand når du 
mig via mailadress: linus.a.johansson@mil.se 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
 
 
 
Kd Linus Johansson 
Artilleriets stridsskola YOP 06/09. 
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Undersökningsperioden avser kalenderåret 2008. 
 
1. Markera ditt svar med ett kryss. 
Var tjänstgjorde du 2008?  
Kompaniledning □ 
ArtSS  □ 
Bat.stab  □ 
Reg.stab  □ 
Pluton  □ 
Skola  □ 
Annat  □ 
 
2. 
Har du en befattning i insatsorganisationen? 
Ja  □ 
Nej  □ Om ”nej”, besvara ej fråga 3 och 4. 
 
3.  
Vet du vilken befattning du har i insatsorganisationen? 
Ja  □ 
Nej  □ 
 
4.  
Vet du vilka tilläggskrav (avseende FM FysS) som gäller för din befattning i 
insatsorganisationen? 
Ja  □ 
Nej   □ 
 
5. 
Har du under 2008 testats avseende fälttest 2000 meter? 
Ja  □ 
Nej  □ 
 
6. 
Har du under 2008 testats avseende multitest styrka? 
Ja  □ 
Nej  □ 
 
7) a. 
Hur ofta har du under 2008 genomfört fysisk träning på arbetstid under en normal 
arbetsvecka?  
Aldrig  □  
1 gång/vecka  □ Besvara ej fråga 7 b. 
2 gånger/vecka □ Besvara ej fråga 7 b. 
3 gånger eller fler/vecka □ Besvara ej fråga 7 b. 
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7) b.  
Av vilken anledning genomför du aldrig fysisk träning på arbetstid? 
Skada  □    
Har ej  tid  □ 
Egen träning på fritid □ 
Ointresse   □ 
Annat   □ 
 
8. 
Uppskatta i procent en ungefärlig fördelning mellan delarna kondition, styrka och 
rörlighet i din fysiska träning. 
Kondition:  _________% 
Styrka:      _________% 
Rörlighet:  _________% 
Summa            100 % 
 
9. 
Har du satt upp träningsmål för din träning på arbetstid? 
Ja  □     
Nej  □ 
 
10. 
Har du satt upp träningsmål inom delen kondition? 
Ja  □     
Nej  □ 
 
11. 
Har du satt upp träningsmål inom delen styrka? 
Ja  □     
Nej  □ 
 
12. 
Har du satt upp träningsmål inom delen rörlighet? 
Ja  □     
Nej  □ 
 
13.  
Planerar du in fysisk träning i ditt arbetsschema? 
Ja  □     
Nej  □ 
 
14. 
Är den träning du genomför samma som den du planerat? 
Aldrig  □ 
Sällan  □ 
Oftast  □ 
Alltid  □ 
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15. 
Följs din träning upp vid utvecklingssamtal? 
Ja  □ 
Nej  □ 
 
16. 
Utvärderas din träning vid utvecklingssamtal? 
Ja  □ 
Nej  □ 
 
17. 
Har du ytterligare synpunkter på denna enkät, dess frågor eller något annat du vill 
framföra? Skriv då dessa här eller på separat ark. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 


