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En studie av samband 

 
Sammanfattning 
Soldater som avbryter sin grundutbildning i förtid innebär onödiga kostnader och åtgärder för 
såväl organisationen som för de enskilda berörda. Försvarsmaktens mål är att avgångarna inte ska 
vara högre än 7 % av inryckande värnpliktiga. Målet har dock varit svårt att nå och för åren 2000-
2005 ligger de genomsnittliga soldatavgångarna på cirka 13 %. Skillnaderna i avgångstal mellan 
olika förband är dock stora och den här undersökningen studerar om det kan bero på det ledarskap 
som praktiseras vid förbanden.  
 
Genom att mäta nivån avseende utvecklande ledarskap, vilken är Försvarsmaktens 
ledarskapsmodell, vid sex arméförband och sen koppla ihop den med storleken på deras 
soldatavgångar identifieras olika samband. Därigenom framgår också faktorer som är viktiga för 
att nå låga avgångar. 
 
Resultaten pekar mot att det finns samband mellan storleken på soldatavgångarna och nivån på det 
utvecklande ledarskap som tillämpas. Särskilt betydelsefullt för låga avgångar förefaller personlig 
omtanke vara. 
 
 
Nyckelord: Avgångar, soldatavgångar, ledarskap, utvecklande ledarskap, värnpliktiga, soldater. 
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ABSTRACT 
 

Early attrition among conscripts and the importance of 
transformational leadership 

A study on relations 
 
Early attrition among conscripts is a problem both for the organization and for the individuals due 
to the costs and efforts that arise. The goal of the Swedish Armed Forces is that early attrition rates 
should not be higher than 7 % of personnel reporting for duty. Nevertheless the goal has been 
difficult to achieve and between the years of 2000 and 2005 the average early attrition rate has 
been approximately 13 %. The disparity between different units is significant and this study will 
examine whether this can be due to the leadership that is executed at the units. 
 
By measuring the level of transformational leadership, which is the model of leadership in the 
Swedish Armed Forces, at six different army units and then connect that level to their level of 
early attrition rates, different relations will be identified. By doing this, important factors to 
prevent early attrition will also occur. 
 
The results indicate that there are relations between early attrition rates and the level of the 
transformational leadership that is executed. Especially individualised consideration seems to be 
of outmost importance for low attrition rates. 
 
 
Keywords: Attrition, attrition among soldiers, leadership, transformational leadership, conscripts, 
soldiers. 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 
SA09 kurskod 1CP019 
Mj Tommy Karlsson 2009-06-10 Sid 3 (40) 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
• GRUNDVÄRDEN OCH SAMMANFATTNING 
• ABSTRACT 
 
1 INLEDNING..................................................................................................................... 4 

1.1 Inledning..................................................................................................................... 4 
1.2 Problemformulering ................................................................................................... 4 
1.3 Syfte och frågeställning.............................................................................................. 4 
1.4 Centrala begrepp ........................................................................................................ 5 
1.5 Etiska överväganden och hänsyn ............................................................................... 6 
1.6 Avgränsningar ............................................................................................................ 6 
1.7 Forskningsöversikt ..................................................................................................... 7 
1.8 Disposition och metodöversikt................................................................................. 12 
1.9 Kapitelsummering .................................................................................................... 12 

2 TEORETISK GRUND................................................................................................... 13 
2.1 Inledning................................................................................................................... 13 
2.2 Ledarskapsmodellen utvecklande ledarskap ............................................................ 13 
2.3 Kapitelsummering .................................................................................................... 16 

3 METOD........................................................................................................................... 17 
3.1 Inledning................................................................................................................... 17 
3.2 Avgångsstatistik ....................................................................................................... 17 
3.3 Mätning av utvecklande ledarskap........................................................................... 18 
3.4 Soldatavgångar och nivå på det utvecklande ledarskapet ........................................ 20 
3.5 Resonemang om källorna och metoden ................................................................... 20 
3.6 Kapitelsummering .................................................................................................... 22 

4 RESULTAT .................................................................................................................... 23 
4.1 Inledning................................................................................................................... 23 
4.2 Avgångsstatistik ....................................................................................................... 23 
4.3 Mätning av utvecklande ledarskap........................................................................... 23 
4.4 Soldatavgångar och nivå på det utvecklande ledarskapet ........................................ 26 
4.5 Kapitelsummering .................................................................................................... 30 

5 DISKUSSION ................................................................................................................. 31 
5.1 Inledning................................................................................................................... 31 
5.2 Diskussion ................................................................................................................ 31 
5.3 Slutsatser .................................................................................................................. 36 
5.4 Perspektiv och förslag på ytterligare forskning........................................................ 37 
5.5 Kapitelsummering och avslutning............................................................................ 38 

6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ......................................................... 39 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 
SA09 kurskod 1CP019 
Mj Tommy Karlsson 2009-06-10 Sid 4 (40) 
 

1 INLEDNING 

1.1 Inledning 
Jag har under flera år arbetat som ställföreträdande grundutbildningsbataljonschef och då har 
frågan om soldatavgångar blivit aktuell varje utbildningsår. Mer precist uttryckt skulle kanske 
kunna tilläggas; frågan om onödiga soldatavgångar. Med detta förstås att vissa avgångar 
måste accepteras medan andra, med rätt åtgärder, kanske inte hade behövt bli en avgång. Den 
mening som jag hela tiden uppfattat vara gällande är att avgångarna är för höga och att 
åtgärder måste vidtas för att minska dem. 

1.2 Problemformulering 
Soldatavgångar, det vill säga soldater (värnpliktiga) som av olika anledningar avbryter sin 
grundutbildning i förtid, är ett område som innebär onödiga kostnader och en minskad 
rekryteringsbas för Försvarsmakten. Till detta kommer förstås också de kostnader som 
enskilda berörda soldater får betala i form av tid, fysiska och psykiska umbäranden och 
kanske också förlorad arbetsinkomst. 
 
Försvarsmaktens mål är att soldatavgångarna inte ska vara högre än 7 % av de inryckande.1 
Målet har dock varit svårt att nå vilket kan exemplifieras med att de genomsnittliga 
avgångarna för åren 2000-2005 ligger på cirka 13 %.2 
 
Orsakerna till avgångar kan vara många och vid en första anblick verka uppenbara; 
feluttagning från Pliktverket, ändrad organisation, medicinska skäl eller en avtagande 
motivation. Sådana motiv är vanliga för att förklara höga avgångar medan reflektioner om 
andra orsaker, till exempel ledarskapets betydelse, är mer ovanliga. Ofta används 
kommentarer av rationaliserande karaktär som kan ge intrycket av att berörda kanske inte 
förstår, inte kan eller inte vill angripa problemet. 
 
Soldatavgångarna är mycket olika vid olika förband. För att ta arméförbanden som exempel 
kan de variera från mindre än 10 % vid vissa förband och upp till mer än 20 % vid andra 
förband under samma tid.3 Vad kan detta bero på? 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här arbetet är att undersöka en av de orsaker som kanske kan förklara 
nivåskillnader i soldatavgångar vid olika förband och därefter försöka identifiera 
framgångsfaktorer för att nå lägre avgångar. 
 
För att göra undersökningen studeras några olika förband med olika avgångstal. Många 
orsaker kan tänkas påverka soldatavgångarnas storlek men här kommer eventuella skillnader i 
ledarskap att användas som angreppsvinkel för undersökningen. 

                                                 
1 Försvarsmakten, "Verksamhetsuppdrag för 2008 [...]", Högkvarterets skrivelse 2008-02-07, beteckning  
23 250:62977, uppslag 2.1, pos 1, sid 3 samt; Försvarsmakten, "Verksamhetsuppdrag för 2006 [...]", 
Högkvarterets skrivelse 2005-12-14, beteckning 23 250:78792, uppslag 2.4, pos 2, sid 3. (Redovisas som 
exempel, samma eller liknande uppgifter finns även i flera andra års Verksamhetsuppdrag.) 
2 Ahlstrand, Ingvar, "Avgångar under grundutbildning 2005". Pliktverket, 2006, sid 1. 
3 Ahlstrand, Ingvar, "Avgångar bland värnpliktiga inryckta i juli och augusti 2006". Pliktverket, 2007, sid 2. 
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Den övergripande frågeställningen blir därför: Hur påverkas soldatavgångarna av det 
ledarskap som praktiseras på förbandet? 
 
För att besvara den övergripande frågeställningen används Försvarsmaktens ledarskapsmodell 
utvecklande ledarskap med sina tre kännetecken föredöme, personlig omtanke och inspiration 
och motivation som utgångspunkt för att formulera de konkreta undersökningsfrågorna: 
 
1. Vilka skillnader eller likheter finns det mellan de undersökta förbanden avseende det 

utvecklande ledarskapet och dess kännetecken; 
a. Föredöme? 
b. Personlig omtanke? 
c. Inspiration och motivation? 

 
2. Kan några samband mellan nivån på det utvecklande ledarskapet och dess olika 

kännetecken vid de undersökta förbanden och storleken på förbandens soldatavgångar 
identifieras och vilka faktorer är i så fall betydelsefulla för låga soldatavgångar? 

 
Underlag för undersökningen består av avgångsstatistik från Pliktverket och en studie som 
Försvarshögskolans institution för ledarskap och management (FHS/ILM) har gjort avseende 
värnpliktigas intresse för internationell tjänstgöring och officersutbildning.4 

1.4 Centrala begrepp 
Nedan förklaras några olika begrepp som används i uppsatsen. Om inget annat anges i texten 
har begreppen den innebörd som framgår här. 
 
Soldater 
Med soldater menar jag värnpliktiga under grundutbildning (alla kategorier, befälsuttagna 
såväl som meniga). Soldater och värnpliktiga används synonymt i texten. 
 
Avgångar 
Med avgångar (soldatavgångar, värnpliktsavgångar) menar jag personer som, av olika skäl, 
avbryter sin grundutbildning efter inryckning men före planerad utryckning. Personerna i 
fråga blir således inte disponibla för insatsorganisationen. Avgångarna uttrycks i procent av 
antal inryckande. 
 
Förband 
Med förband menar jag regemente och därtill hörande grundutbildningsbataljon 
(motsvarande) - inte kompani eller lägre nivå. 
 
Villighetsstudien 
Med villighetsstudien menar jag den tidigare nämnda studien som FHS/ILM har gjort 
avseende värnpliktigas intresse för internationell tjänstgöring och officersutbildning. Denna 
studie innehåller enkätfrågor som är användbara i det här arbetet. 
 

                                                 
4 Österberg, Johan och Carlstedt, Berit, Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning. 
Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, ILM Serie I:48, 2008. 
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Utvecklande ledarskap 
Med utvecklande ledarskap menar jag den ledarskapsmodell som är fastställd att gälla i 
Försvarsmakten från 2003-04-01.5 Modellen presenteras utförligare i kapitel 2 – Teoretisk 
grund. Vid beskrivningar av det utvecklande ledarskapets tre kännetecken (föredöme, 
personlig omtanke samt inspiration och motivation) används benämningen faktorer som 
synonym till benämningen kännetecken. 

1.5 Etiska överväganden och hänsyn 
Undersökningen har potential att framställa vissa förband som mer utvecklade i sitt ledarskap 
än andra – det ligger i själva undersökningsfrågornas natur. Då det kan vara känsligt och inte 
heller skulle tjäna något syfte att uttryckligen peka ut enskilda förband i dessa avseenden, är 
de förband som studeras i undersökningen anonymiserade. 

1.6 Avgränsningar 
För att undersökningen ska få en hanterlig omfattning, kopplat till tid och resurser för ett 
arbete som detta, görs här en del avgränsningar: 
 
I linje med vad som framgår under centrala begrepp gör undersökningen inte någon skillnad 
mellan olika kategorier av värnpliktiga. Underlaget skulle i viss mån kunna medge en sådan 
skärning, till exempel utgående från kön men då det inte ingår i undersökningens syfte görs 
inte den distinktionen. 
 
Avgångsstatistik finns tillgänglig för alla förband medan enkätunderlag endast finns 
tillgängligt för ett begränsat (men representativt) antal arméförband. Kopplat till detta 
studeras därför sex olika arméförband. Att jag väljer arméförband beror dels på tillgängligt 
material, dels på att min egen förtrogenhet med arméns förhållanden är större än för övriga 
arenor, då jag själv tillhör armén. 
 
Det skulle vara tänkbart att i en studie som denna undersöka flera olika år men för att kunna 
använda tillgängligt enkätmaterial studeras ett utbildningsår (2006/2007) specifikt. 
 
Avgångar kan påverkas av olika omständigheter. De kan vara mycket tydliga, till exempel av 
medicinska orsaker men också av samma anledning otydliga. Detta arbete handlar om att 
undersöka eventuella samband mellan utvecklande ledarskap och nivån på avgångarna medan 
de konkreta avgångsskälen (exempelvis ryggproblem eller psykiska orsaker) inte är föremål 
för någon analys. 
 
Beroende på det material som finns till hands utgår mätningen av det utvecklande ledarskapet 
från de värnpliktigas upplevelse av detsamma – genom de enkätsvar de har lämnat. Detta 
passar väl ihop med att det främst är just de värnpliktigas uppfattning om ledarskapet som är 
intressant vid en studie om ledarskapets betydelse för värnpliktsavgångar. 

                                                 
5 Larsson, Gerry, "Utvecklande ledarskap – modellen och aktuella forskningsresultat" i Brehmer, Berndt (red.), 
Krigsvetenskaplig årsbok 2004: Krigsvetenskaplig årsbok nr. 3. Stockholm, Försvarshögskolan, 2005, sid 61. 
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1.7 Forskningsöversikt 
Det finns en del forskning som anknyter till mitt problem och i det följande behandlar jag ett 
urval av denna. Först skriver jag om tidigare undersökningar som jag funnit inom området. 
Därefter granskar jag detta underlag för att avslutningsvis påvisa behovet av min egen 
undersökning. 
 
Tidigare forskning 
Pliktverket har gjort en del undersökningar med koppling till värnpliktsavgångar. Rapporten 
Förbandspsykologi 1972-2002 är en litteraturöversikt över området förbandspsykologi och 
dess främsta verksamhetsområde; minskade avgångar.6 I rapporten framgår att avgångar länge 
har varit ett problem för Försvarsmakten eftersom det minskar antalet krigsplaceringsbara 
soldater. Av de värnpliktiga som avbryter sin tjänstgöring uppges uppemot hälften av fallen 
vara orsakade av psykiska skäl. Sammanfattningsvis sägs avgångsorsakerna bland annat bero 
på brister i såväl omhändertagande på individnivå som på den utbildning som genomförs. 
Detta påverkar i sin tur den värnpliktiges motivation och känsla för att delta i en meningsfull 
verksamhet. Kostnadsaspekten berörs också, bland annat genom att rapporten hävdar att 
årslönen för en förbandspsykolog ungefär motsvaras av att tre presumtiva avgångar blir kvar i 
sina befattningar och kan krigsplaceras. Till sist drar rapporten slutsatsen att 
förbandspsykologiskt arbete är nödvändigt såväl för att stödja personalen (anställda och 
värnpliktiga) som av ekonomiska skäl. 
 
I två olika uppföljningar år 2002 och 2003 har Pliktverket undersökt avgångsorsaker.7 Där 
framgår att de genomsnittliga avgångarna var cirka 14 % respektive år och att nära 80 % av 
avgångarna berodde på hälsoskäl. Ungefär en tredjedel av dessa avgångar var psykiskt 
relaterade. Vidare framgår i uppföljningarna att skador och ryggbesvär är en stor 
avgångsorsak (cirka 25 % av avgångarna). Inte minst belastningsskador på rygg, knän, 
fotleder och axlar, som uppstår under grundutbildningen, lyfts fram som ett problem. Här 
hävdas också att en stor del av dessa skador skulle kunna förhindras om den värnpliktige vore 
bättre förberedd och tränad vid inryckningen och om den fysiska uppbyggnaden under de 
första tjänstgöringsmånaderna genomfördes på ett bra sätt. Utöver det redan nämnda 
framhålls också att färre befattningsbyten och bättre överensstämmelse mellan 
befattningsbeskrivningar och det verkliga innehållet i tjänsten kan öka andelen soldater som 
fullföljer grundutbildningen. Avslutningsvis skriver Pliktverket att; "[d]en pliktige är 
totalförsvarets viktigaste kugge och ska tas omhand därefter."8 
 
I en undersökning som FHS/ILM har gjort studeras ledarskapets betydelse för bland annat 
unga värnpliktigas motivation att fortsätta inom Försvarsmakten.9 Här avses alltså viljan att 
söka fortsatt tjänstgöring som anställd. Då detta, enligt min uppfattning, har beröringspunkter 
med viljan att fullfölja sin grundutbildning och därmed avgångar och ledarskap, finner jag det 
motiverat att beröra denna studie. En av studiens slutsatser är att ett bestraffande ledarskap 
bidrar i högre grad till motvilja till att fortsätta inom Försvarsmakten än vad ett gott ledarskap 
bidrar till motsatsen.  
                                                 
6 Ralfe-Stelander, Cecilia, Förbandspsykologi 1972-2002: Litteraturöversikt. Karlstad, Pliktverket, 2003. 
7 Ahlstrand, Ingvar, "Uppföljning av avgångar under grundutbildning 2002" och "Uppföljning av avgångar under 
grundutbildning 2003". Pliktverket 2003 och 2004. 
8 Ahlstrand, 2004, sid 6. 
9 Larsson, Gerry, m fl, Ledarskapets betydelse för värnpliktigas och unga officerares motivation att fortsätta 
inom Försvarsmakten. Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, ILM Serie I:38, 2007. 
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Rapporten framhåller att större uppmärksamhet bör fästas på ledarskapets "mörka sidor". 
Vidare dras slutsatsen att; "ledarskapets kvalitet påverkar Försvarsmaktens framtida 
personalförsörjning."10  Som särskilt viktigt framhålls att äldre och ansvariga officerare ska 
uppträda korrekt och föredömligt och i större utsträckning agera enligt Försvarsmaktens 
modell utvecklande ledarskap. Anledningen att just äldre och ansvariga officerare lyfts fram 
som särskilt väsentliga kan antas bero på dessas betydelse som föredömen inom 
organisationen. En sammanfattande aspekt av studien är således att den pekar på att det är 
viktigare att koncentrera sig på att hantera ledarskapets avigsidor än att, som kanske sker idag, 
fokusera på det som är bra och önskvärt.  
 
En rapport från (dåvarande) Arméns centrum för ledarskap för fram liknande tankegångar.11 
Där påpekas att det militära ledarskapet måste bygga på ömsesidigt förtroende och respekt för 
soldaten som en viktig medarbetare. När det gäller exempel på ledarskapets avarter skriver de: 
"Det är en gåta varför äldre, insiktsfullt befäl inte ingriper."12 Här poängteras också att det 
finns ett samband mellan ledarskap och avgångar och att avgångar är en indikator på 
ledarskapets kvalitet. Speciellt inryckningsperioden lyfts fram som viktig då rapporten hävdar 
att: "Början av utbildningen är en ytterst känslig period, där ledarskapet närmast helt styr 
avgångarna."13 Ytterligare en vinkel i denna rapport är att soldaten inte söker förbands-
sjukvård för det han söker för – eller med andra ord; soldatens fysiska åkommor är ibland 
symptom på själslig nöd, ångest eller oro. 
 
I en artikel i tidskriften Military Medicine redovisas resultaten från en studie av hur olika 
faktorer, bland annat fysiska problem, kan leda till avgångar.14 Studien inriktar sig på hur man 
kan förutse vilka soldater som har sådana hälsorelaterade faktorer i sitt liv att de riskerar att 
inte kunna fullfölja sin utbildning. Faktorer som undersöks är till exempel träningsvanor, 
kostvanor, fysiska besvär och skador samt bruk av tobak men även motivation för att 
genomföra utbildningen ingår i det som studeras. När det gäller just motivation framgår att  
36 % av de som fullföljde sin militärtjänst var omotiverade medan motsvarande siffra för de 
som avbröt var 71 % (47 omotiverade av 66 avgångna soldater).15 Artikeln redovisar 
slutsatsen att riskfaktorer som kan leda till avgångar går att identifiera innan och i början av 
utbildningen. Därmed kan också förebyggande åtgärder vidtas på ett tidigt stadium. Vidare 
framgår att fysiska besvär och skador är betydligt vanligare bland förtidsavgångna soldater än 
bland de som fullföljer utbildningen men också att avgångar kan bero på många fler och mer 
svårdefinierade orsakssamband. 
 
I det här sammanhanget kan det kanske vara lämpligt att belysa de värnpliktigas kvalitet. 
Ämnet behandlas i en annan rapport från FHS/ILM angående just värnpliktspopulationens 
kvalitet.16 Här har frågan studerats för åren 1998-2005 och rapporten konstaterar att de 
värnpliktigas kvalitet faktiskt har höjts under dessa år.  

                                                 
10 Larsson, m fl, 2007, sid 22. 
11 Lind, Anders, NO 3: Erfarenhetsforum: Soldaten i kris och fred. Försvarsmakten, Arméns centrum för 
ledarskap, 1998. 
12 Ibid., sid 28. 
13 Ibid. 
14 Larsson, Helena, m fl, "Individual Risk Factors Associated with Premature Discharge from Military Service". 
Military Medicine, vol.174, January, 2009. 
15 Ibid., sid 11. 
16 Carlstedt, Berit, Har Försvarsmaktens omstrukturering förändrat värnpliktspopulationens kvalitet? 
Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, ILM Serie I:26, 2006. 
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Det här beror på den ökade urvalsmöjligheten allt eftersom behovet av personal för värnplikt 
minskat till följd av försvarets neddragningar. 
 
Ett begrepp som anknyter till avgångar är personalomsättning. Här finns ett till synes rikt 
material som undersöker detta i civila sammanhang – men även en del avseende utländska 
militära kontexter. Detta har jag studerat mer översiktligt och exemplifierar den civila 
personalomsättningen med en uppgift från amerikansk ledarskapslitteratur.17 Här  konstateras 
att personalomsättning innebär stora kostnader, större än man kanske tror men också att det 
finns avgångar som kan vara av godo för företaget eller organisationen. Sådana exempel är då 
personalomsättningen innebär att organisationen kan kompletteras med nya kompetenser eller 
få in personal med nya idéer. 
 
Studier av personalomsättning i militära kontexter får representeras av två artiklar på detta 
tema. Den ena handlar om avgångar från grundläggande utbildning i Nederländernas väpnade 
styrkor.18 Där framgår att avgångar har varit ett stort problem men att den uppåtgående 
avgångstrenden har kunnat fås att plana ut, om än på en förhållandevis hög nivå, tack vare 
omfattande undersökningar av avgångsskälen och därtill kopplade åtgärder. Den andra 
artikeln baserar sig på material utarbetat av medlemmar i NATO Task Group on Military 
Recruitment and Retention.19 I denna artikel konstateras att bibehållande av kvalificerad 
militär personal sannolikt är en av de viktigaste prioriteringarna för de flesta länders 
försvarsmakter. Liksom tidigare nämnts angående personalomsättning i civila sammanhang 
noteras även här att oönskade avgångar är kostsamma med tanke på alla de insatser som gjorts 
för att rekrytera, kvalificera och utbilda personalen. Samtidigt påpekas också i detta arbete att 
alla avgångar inte behöver vara negativa. 
 
Avslutningsvis vill jag ta upp en akademisk avhandling författad vid U.S. Army War College  
med titeln "Analysis of first-term Army attrition".20 I denna studeras nivåer på antalet 
förtidsavgångna soldater i U.S. Army och orsaker till varför de slutat. Liksom övrig nämnd 
forskning tar även denna upp de kostnader som avgångar innebär och avhandlingen föreslår 
också åtgärder för att minska avgångarna. Flera av dessa åtgärder kan direkt hänföras till 
ledarskapsområdet och följande citat får tjäna som ett exempel: 
 

There is some evidence that positive leadership, including proper motivation of 
enlistees who have the potential to be rehabilitated, has a direct effect on lowering 
attrition.21 

 
Avhandlingen hänvisar här till en studie från 1984 där det konstateras att vid utbildnings-
enheter med lägre avgångar visade instruktörerna omsorg om soldaterna och hade positiva 
förväntningar på dem.  

                                                 
17 Robbins, Stephen P, Organizational behavior, tionde internationella upplagan. Upper Saddle River, New 
Jersey, 2003, sid 24. 
18 Ven, Cyril van de och Gelooven, Renier van, "Early attrition in the Netherlands' armed forces, a new monitor". 
Netherlands' Defence Services Centre Behavioural Scienses, Haag, Nederländerna, årtal framgår inte men arbetet 
avhandlar händelser bland annat under 2006. 
19 Sumer, Hayriye Canan, "A model of military turnover". Middle East Technical University, Department of 
Psychology, Ankara, Turkiet, årtal framgår inte men arbetet hänvisar bland annat till referenser från 2004. 
20 Allison, Ralph E. Jr, "Analysis of first-term Army attrition". U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 
Pennsylvania, 1999. 
21 Ibid., sid 23. 
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Den rådande inställningen där var att utbilda "a soldier I´d accept in a unit".22 Vid 
utbildningsenheter med högre avgångar däremot var man mer fokuserad  "to enact the 
traditional drill sergeant role, and to be preoccupied with 'weeding out the duds'".23 
Inställningen vid dessa enheter var att utbilda "[a soldier] I´d be proud to have in a unit".24 
Även mentorliknande program för såväl enskilda soldater som för soldater med egen familj 
nämns i avhandlingen som positiva åtgärder för lägre avgångar. 
 
Kritisk reflektion avseende tidigare forskning 
Pliktverkets rapporter handlar företrädesvis om förhållanden som förefaller ligga utom 
Pliktverkets kontroll. Rapporten om förbandspsykologi kommer fram till att ett utvecklat 
förbandspsykologiskt arbete skulle vara av värde. I de två uppföljningarna av avgångar från år 
2002 och 2003 tas det främst upp åtgärder efter mönstring och under grundutbildning som 
områden för insatser. Bland annat lyfts betydelsen av att inte ändra den befattning soldaten är 
uttagen till fram som en viktig åtgärd för att fler ska fullfölja grundutbildningen. Detta trots 
att det i samma material framgår att mindre än 3 % av den av Pliktverket undersökta 
populationen har tagit upp befattningsändring under pågående utbildning som avgångsorsak.25 
När Pliktverket (som tidigare refererat) skriver att; "[d]en pliktige är totalförsvarets viktigaste 
kugge och ska tas omhand därefter" som en åtgärdspunkt för att öka andelen som fullföljer sin 
grundutbildning, uppfattar jag det som en underförstådd kritik att så inte skulle vara fallet – 
eller att det åtminstone borde kunna göras bättre. 
 
Försvarshögskolans undersökning om motivation för fortsatt verksamhet inom 
Försvarsmakten är tänkvärd. Skälet är att den pekar på just ledarskapets betydelse för viljan 
att fortsätta inom försvaret. Trots allt har den dock en lite annorlunda vinkel än den som 
används i denna undersökning, då den främst handlar om intresset för att fortsätta som militär 
efter genomförd värnplikt. Då är innehållet i rapporten från (dåvarande) Arméns centrum för 
ledarskap mer intresseväckande, för att inte säga uppseendeväckande, med tillspetsade 
formuleringar och provocerande vinklingar. Tyvärr gör detta också att rapporten, enligt mitt 
sätt att se det, får en viss tendensiös slagsida och en något minskad tillförlitlighet. Följande 
citat får tjäna som exempel på detta: 
 

Det är idag ett faktum att flera befäl i våra utbildarled under krigsförhållanden skulle 
löpa lika stor risk för 'fraggning', dvs att dödas av egna underställda, som skedde i US 
Army i Vietnam.26 

 
Även om rapportförfattaren sen reserverar sig något mot detta uttalande så är det ändå ett 
exempel på beskrivning som känns främmande och som i viss mån minskar trovärdigheten i 
rapporten – en rapport vars samlade andemening ändå är mycket tänkvärd och viktig. 
 

                                                 
22 Allison, 1999, sid 23. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ahlstrand, 2004, sid 4. 
26 Lind, 1998, sid 30. 
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Studien som beskrivs i Military Medicine är intressant för min undersökning ur flera aspekter. 
Den pekar nämligen också på problemet med avgångar och de kostnader som det innebär för 
såväl organisation som för enskilda. En annan parallell är att den undersöker sambandet 
mellan ett avgränsat område (hälsorelaterade besvär) och avgångar, medan den däremot inte 
berör andra områden (till exempel ledarskap) som kanske också är av betydelse för att kunna 
fullfölja militärtjänst. På motsvarande sätt avgränsar min undersökning hälsorelaterade 
faktorer men studerar i stället ledarskapets påverkan på avgångarna. En titt i artikelns 
litteraturförteckning redovisar många studier på temat hälsobesvär och avgångar. Jag har 
översiktligt granskat ett mindre axplock av uppräknade källor men inte i någon av dessa har 
jag hittat något som berör ledarskapets betydelse för avgångarna. 
 
Personalomsättning i civila företag och organisationer, liksom i utländska militära 
sammanhang, är förstås av intresse. I denna undersökning blir de dock kanske av mindre 
värde då de handlar om anställd personal, varvid sambandet med svensk värnpliktig personal 
begränsas. Vid den planerade framtida övergången till ett nytt personalförsörjningssystem i 
Försvarsmakten, med frivillighet och anställda soldater, kan dock undersökningar av denna 
typ bli av större intresse. 
 
Den i forskningsöversikten sist nämnda akademiska avhandlingen från U.S. Army War 
College visar på tänkvärda kopplingar mellan bland annat ledarskap och avgångar. En viss 
svaghet med avhandlingen är dock att den inte representerar en officiell uppfattning från U.S. 
Army och också att den delvis är baserad på ett material som ligger en bit bakåt i tiden (1984). 
 
Motiv för min egen undersökning – i förhållande till befintlig forskning 
Slutsatsen av den ovan redovisade forskningsöversikten blir att det inte förefaller finnas några 
aktuella undersökningar som studerar soldatavgångar och ledarskapets betydelse. I den mån 
något underlag finns så är det flera år gammalt, möjligt att ifrågasätta eller har en annan 
vinkling. 
 
Om min undersökning kan identifiera ett samband mellan soldatavgångar och utvecklande 
ledarskap bör det också vara möjligt att hitta åtgärder för att minska avgångarna. Om så sker 
skulle kostnadseffektiviteten kunna förbättras i form av en bredare rekryteringsbas för 
Försvarsmakten och ett bättre resursanvändande för såväl Försvarsmakten som för till 
exempel Pliktverket. Den mänskliga möda och de fysiska och psykiska umbäranden som en 
avgång innebär för alla inblandade parter skulle förstås också kunna minskas. Här bör nämnas 
att avgångar inte bara berör den enskilde soldaten, avgångar föregås ofta av omfattande 
utredningsinsatser och stödåtgärder av soldatens befäl, kompanisjuksköterskor, läkare, 
personalkonsulenter, regementspastorer etc. Därför bör förbättringar inom området vara av 
självklart intresse för till exempel ledarskapsutvecklingen inom Försvarsmakten likväl som 
för värnpliktsutbildningen i allmänhet. Samtidigt – och minst lika viktigt – är att slutsatserna 
även bör gå att applicera och tillämpa på en framtida, helt frivillig, grundutbildning. 
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1.8 Disposition och metodöversikt 
Här redovisas undersökningens disposition och genom detta framgår också översiktligt det 
tillvägagångssätt som är valt för studien. 
 
Det här inledande kapitlet redogör för undersökningens problem och frågor och sätter in dem i 
ett större sammanhang. 
 
Kapitel 2 – Teoretisk grund – avhandlar Försvarsmaktens modell utvecklande ledarskap, 
vilken är utgångspunkt för undersökningens empiriska underlag. Här beskrivs 
ledarskapsmodellen kortfattat och med tyngdpunkt till de delar som är av intresse för denna 
studie. 
 
Kapitel 3 – Metod – beskriver hur det empiriska underlaget bearbetas. Motiv för olika 
ställningstaganden framgår liksom en granskning av de val som görs och det material som 
används. 
 
Kapitel 4 – Resultat – tillämpar metoderna beskrivna i metodkapitlet på de undersöknings-
resultat som föreligger.  
 
Kapitel 5 – Diskussion – diskuterar resultaten som framkommer i undersökningen. Olika 
aspekter på underlaget belyses varefter slutsatser dras och redovisas. Hela undersökningens 
frågor, frågeställning och syfte besvaras utgående från studiens resultat. Avslutningsvis sätts 
resultaten också in i ett större sammanhang och förslag på möjliga nya forskningsområden 
lämnas. 
 
Sist  redovisas en käll- och litteraturförteckning där det underlag som används i studien 
framgår. 

1.9 Kapitelsummering 
Det här kapitlet ringar in undersökningens problem och frågor samtidigt som det stakar ut 
gränser för vad som ska studeras och vad som måste förbli utanför arbetet. Viktiga begrepp 
definieras liksom att etiska ställningstaganden redovisas. En forskningsöversikt visar 
utrymmet för undersökningen, sätter in den i ett sammanhang och motiverar det syfte och de 
frågor som formulerats. Studiens metod och upplägg framgår översiktligt i och med att 
arbetets disposition redovisas. 
 
Därmed följer nu kapitel två som alltså presenterar den teoretiska grund som är 
undersökningens utgångspunkt. 
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2 TEORETISK GRUND 

2.1 Inledning 
Det här kapitlet beskriver ledarskapsmodellen utvecklande ledarskap. Modellen är (som 
tidigare nämnt) fastställd för tillämpning i Försvarsmakten och används som utgångspunkt för 
undersökningens empiriska underlag och för den avslutande diskussionen.  
 
Först beskrivs tre olika ledarstilar på det sätt som de kategoriseras i teorin om utvecklande 
ledarskap. Därefter följer en redogörelse för ledarskapsmodellen och en kort redovisning av 
hur jag tänker använda den i detta arbete. Sist kommer en summering av kapitlet. 

2.2 Ledarskapsmodellen utvecklande ledarskap27 
Ledarstilar 
En kategorisering av ledarstilar som används i detta sammanhang är icke-ledarskap, 
konventionellt ledarskap och utvecklande ledarskap. 
 
Icke-ledarskap, eller låt-gå ledarskap, innebär att ledaren undandrar sig ansvar, är likgiltig och 
låter bli att ta ställning i olika frågor. Ledaren anstränger sig dock tillräckligt mycket för att få 
vara kvar som ledare i organisationen. 
 
Konventionellt ledarskap karaktäriseras av krav, belöning och kontroll. Att försöka finna 
kompromisser och eftersträva överenskommelser är en positiv sida av det konventionella 
ledarskapet medan "piska och morot", alltså krav på prestationer och hot om sanktioner, är en 
mer negativ sida. Det konventionella ledarskapet har också en kontrollerande aspekt – även 
denna med två sidor. Kontroll kan vara mer positivt inriktad och den kan då kategoriseras som 
att ledaren vidtar nödvändiga åtgärder. Den negativa kontrollen, överkontroll, innebär snarare 
felfinneri och har inte den omtanke som karaktäriserar den positiva kontrollen. 
 
Utvecklande ledarskap, till sist, är i mycket ett mentalt förhållningssätt med ett därtill kopplat 
beteende. Boken Direkt ledarskap skriver: 
 

Det utvecklande ledarskapet har tre kännetecken: 
1. det utmärks av föredömligt handlande 
2. det karaktäriseras av personlig omtanke 
3. det är inspirerande.28 

 
Något fördjupat består alltså utvecklande ledarskap av faktorerna föredöme, personlig 
omtanke samt inspiration och motivation. 
 
Faktorn föredöme har i sin tur tre delfaktorer. Den första delfaktorn är värdegrund och 
handlar om att ge uttryck för humanism, etik och moral men även lojalitet. Nästa delfaktor är 
förebild och karaktäriseras av att ledaren ska "leva som han lär". Den sista delfaktorn inom 
ramen för föredöme är ansvar; ansvar för uppgiften, ansvar för medarbetarna och ansvar för 
disciplinen (till exempel att folkrätten respekteras).  

                                                 
27 Faktaunderlaget i det här kapitlet är hämtat från Larsson, Gerry, "Ledarskapsteori" i Larsson, Gerry (red.) och 
Kallenberg, Kjell (red.), Direkt ledarskap. Stockholm, Försvarsmakten, 2006, sid 30-55. 
28 Ibid., sid 45. 
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Faktorn personlig omtanke rymmer två delfaktorer. Den första är ge stöd, vilket kan vara både 
praktiskt och känslomässigt. Den andra är konfrontera, vilket innebär att kunna vara tydlig 
och rak på ett positivt vis, att kunna säga till när någon gjort fel på ett konstruktivt och 
omtänksamt sätt – att kunna visa till rätta, inte tillrättavisa. 
 
Faktorn inspiration och motivation har också den två delfaktorer, uppmuntra delaktighet och 
uppmuntra kreativitet. Uppmuntra delaktighet handlar om att formulera mål och att få 
medarbetarna engagerade och ansvarskännande. Uppmuntra kreativitet handlar om att kunna 
utmana den gällande ordningen och till exempel komma med nya idéer. 
 
Modellen utvecklande ledarskap 
Utvecklande ledarskap vidgar innebörden av begrepp som är kända sen länge och sätter in 
dem i en ram som är i fas med samhällsutvecklingen. Modellen innehåller tre huvudområden: 
ledarkaraktäristika och omgivningskaraktäristika, som i sin tur påverkar ledarens ledarstilar. 
 
Området ledarkaraktäristika innehåller de två delområdena grundläggande förutsättningar 
och önskvärda kompetenser. Dessa samspelar och påverkar ledarens förutsättningar att lyckas 
med sitt ledarskap. De grundläggande förutsättningarna består av ledarens psykiska, fysiska 
och livsåskådningsrelaterade utgångspunkter och är svåra att påverka genom till exempel 
utbildning. Att ha en tillräcklig potential i dessa är således en förutsättning för att kunna bli en 
bra ledare och kunna ta till sig utbildning i det däremot påverkningsbara området önskvärda 
kompetenser. En fördelaktig kombination av dessa två delområden är alltså en förutsättning 
för ett lyckat ledarskap. Det är dock inte tillräckligt då ledarskapet även påverkas av 
omgivningen. Området omgivningskaraktäristika kan bestå av till exempel gruppen med dess 
sammansättning, organisationen med dess struktur samt omvärlden med dess hot och 
möjligheter. Förhållandena illustreras i den teoretiska modellen enligt figur 1. 

 
 
Figur 1. Ledarskapsmodellen.29 

                                                 
29 Larsson, 2006, sid 38. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 
SA09 kurskod 1CP019 
Mj Tommy Karlsson 2009-06-10 Sid 15 (40) 
 
Det konventionella ledarskapets positiva sidor och det utvecklande ledarskapet kan till synes 
ha flera gemensamma nämnare. Båda är till exempel inriktade på måluppfyllelse och har 
likartade sympatiska drag men det som ändå skiljer de två ledarstilarna åt är den 
grundläggande inställning till motivation som finns hos ledaren. I det konventionella 
ledarskapet skapas motivation mer med hänvisning till plikter, lagar och skyldigheter – eller 
om man så vill enligt uttrycket; "med piska och morot". I det utvecklande ledarskapet däremot 
kommer motivationen från en gemensam acceptans och förståelse för de långsiktiga målen. 
Således kommer drivkraften i detta fall inifrån medarbetarna själva. 
 
Av detta går det att sluta sig till att det finns ett samband mellan ledarstilar, organisationens 
effektivitet och personalens arbetstillfredsställelse. Forskningen redovisar följande 
rangordning över ledarstilar som bäst lyckas kombinera organisatoriskt resultat och 
individuell utveckling: 
 

1. ledare som använder utvecklande ledarskap kombinerat med de positiva delfaktorerna 
inom det konventionella ledarskapet (Eftersträva överenskommelser och Vidta 
nödvändiga åtgärder), 

2. ledare som använder de negativa delfunktionerna inom det konventionella ledarskapet 
(Piska och morot samt Överkontroll), 

3. ledare som använder låt-gå ledarskap.30 
 
Förhållandena illustreras i den teoretiska modellen enligt figur 2. 
 

 
 
Figur 2. Ledarstilar.31 

                                                 
30 Larsson, 2006, sid 50. 
31 Ibid. 
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Modellen ska inte tolkas bokstavligt utan beskriver ett förhållande mellan de olika 
ledarstilarna. Ledare skiljer sig åt genom den frekvens med vilken de använder de olika 
stilarna. Ibland kräver situationen ett kontrollerande ledarskap men det är ledarens 
grundläggande inställning och därtill kopplat "normalbeteende" som avgör vilken ledarstil 
som ledaren kan sägas tillämpa. 
 
Ledarutveckling handlar om att förändra förekomsten av olika ledarbeteenden – att öka 
graden av utvecklande ledarskap i relation till de övriga ledarstilarna. På ledarskaps-
modellens högsta nivå, den som berör just ledarstilar, är till exempel utbildning en 
framkomlig väg för att utveckla en ledares förmåga att "coacha, stötta och kritisera andra på 
ett bra sätt."32  
 
Tillämpning av modellen i den här studien 
I det här arbetet står ledarstilen utvecklande ledarskap och dess tre kännetecken föredöme, 
personlig omtanke samt inspiration och motivation i fokus för undersökningen. Då tanken att 
försöka mäta dessa faktorer är central för studien är det också av intresse att veta vad de står 
för. Således blir även de delfaktorer som respektive kännetecken karaktäriseras av viktiga. Att 
dessa faktorer och delfaktorer är intressanta beror på att det är genom dem som eventuella 
ledarskapsorsaker som är betydelsefulla för låga avgångar kan identifieras. 
 
Karaktäristika som påverkar ledarstilarna (figur 1), liksom sambanden mellan ledarstilar, 
organisatoriskt resultat och individuell utveckling (figur 2), är viktiga för att belägga 
möjligheterna till utveckling. Teorin om ledarskapsmodellen visar till exempel att 
ledarkaraktäristikans delområde önskvärda kompetenser är påverkbar genom utbildning. 
Vidare framgår att det är värdefullt att kunna öka ledarskapets grad av utvecklande ledarskap i 
relation till övriga ledarstilar. 

2.3 Kapitelsummering 
Det här kapitlet avhandlar Försvarsmaktens ledarskapsmodell utvecklande ledarskap. 
Utvecklande ledarskap kännetecknas av föredöme, personlig omtanke samt inspiration och 
motivation. En organisation som karaktäriseras av en hög grad av utvecklande ledarskap 
uppvisar i regel större effektivitet och arbetstillfredsställelse än en annan, motsvarande 
organisation, där mer konventionella ledarstilar tillämpas. Om de grundläggande 
förutsättningarna är tillräckliga kan, till exempel genom utbildning, alla ledare förädla sin 
ledarstil mot en högre grad av utvecklande ledarskap. 
 
Därmed är det dags att, för stunden, lämna den teoretiska modell som den här undersökningen 
har som utgångspunkt och övergå till metodkapitlet. Det beskriver hur det empiriska 
underlaget bearbetas. 
 

                                                 
32 Larsson, 2006, sid 40. 
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3 METOD 

3.1 Inledning 
Det här kapitlet beskriver hur det empiriska underlaget hanteras och bearbetas för att ge svar 
på undersökningens frågor. Motiv för olika ställningstaganden framgår liksom en kritisk 
granskning av det material och de tillvägagångssätt som används. 
 
Inledningsvis presenterar jag hur avgångsstatistiken redovisas och vad man bör ha i åtanke vid 
studier av denna. Efter det redogör jag för hur det utvecklande ledarskapet och dess tre olika 
kännetecken mäts vid de undersökta förbanden. Därefter förklarar jag hur de olika resultaten 
sammanförs mot mina frågor och till sist för jag ett resonemang om källorna och om 
metodens validitet och reliabilitet samt summerar kapitlet. 

3.2 Avgångsstatistik33 
Avgångsstatistik redovisas för det studerade året samt, som jämförelse, för de närliggande 
åren (i praktiken för 2005, 2006/2007 och 2008). Här är det viktigt att notera att 
avgångssiffrorna inte är helt jämförbara. Orsaken är att Pliktverket vanligtvis presenterar sin 
avgångsstatistik kalenderårsvis och inte till exempel utbildningsårsvis (vilket enligt mitt 
förmenande skulle te sig mer naturligt då det är på det sättet som grundutbildningsverksamhet 
vanligtvis planeras). Avgångar redovisas således bland dem som ryckt in under det 
presenterade året. Då utbildningsår går över årsskifte är följaktligen avgångar efter årsskiftet 
inte medräknade och därför blir avgångarna per utbildningsår, i dessa fall, vanligtvis högre. 
 
För 2005 visar avgångssiffrorna alltså de procentuella avgångarna fram till årsskiftet 
2005/2006 bland de som ryckt in under 2005. Detta innebär att för de arméförband där 
utbildningsåret fortsatte och avslutades under 2006 är avgångar under 2006 inte medräknade i 
avgångsstatistiken. 
 
Utbildningsåret 2006/2007 var det första med terminssystemet för armén. Detta år har 
Pliktverket, förutom ordinarie årsvisa presentation enligt ovan, även redovisat avgångar till 
och med 20 april 2007 för de som ryckt in till grundutbildning i juli och augusti 2006. Detta 
innebär alltså i princip avgångar för den första termin 1 och termin 2 för huvuddelen av 
armén. Värt att notera med denna statistik är att förstegsinryckta befälsvärnpliktiga (inryckta 
våren 2006 för utbildningsåret 2006/2007) för de förband som har det, inte finns med i 
Pliktverkets underlag och följaktligen inte i min undersökning heller. 
 
Avgångsstatistik för 2008 visar de procentuella avgångarna fram till årsskiftet 2008/2009 
bland de som ryckt in under 2008. För arméns del innebär det alltså i princip den andra 
grundutbildningsomgången (termin 1-2) i terminssystemet. Även i detta fall är det värt att 
notera att förstegsinryckta befälsvärnpliktiga (inryckta hösten 2007 för utbildningsåret 2008) 
för de förband som har det, inte finns med i underlaget. 
 

                                                 
33 Fakta i det här avsnittet bygger på det som framgår i de statistiska underlagen för respektive tidsperiod som 
används i detta arbete samt på vad som redovisats till mig av Ingvar Ahlstrand, statistiker på Pliktverket, vid 
telefonsamtal med densamme 2009-03-25. 
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Då villighetsstudien (källan till det empiriska underlag som jag använder) är gjord på den 
värnpliktskull som ryckte ut i juni 2007 är det, enligt mitt förmenande, mest rättvisande att i 
detta arbete använda avgångsstatistiken för 2006/2007. Statistiken för 2008 visar också (i 
princip) ett komplett utbildningsår medan 2005, som framgått, redovisar inryckta och 
avgångar under just 2005. Att jag valt 2005 som underlag att jämföra med – och inte 2006 
som kanske kan verka naturligt – beror på att underlaget för 2006 i huvudsak är en delmängd 
av underlaget för 2006/2007. Slutsatsen blir således att statistiken förvisso inte är helt 
jämförbar mellan åren men att den är den mest korrekta för det studerade året och att den kan 
visa på likheter mellan åren. Det sistnämnda är viktigt för att belysa att det studerade året inte 
är markant avvikande från en mer generell tendens. 
 
Avgångsstatistiken redovisas för varje studerat förband i en tabell med de procentuella 
avgångssiffrorna för 2006/2007 omgivna av kolumner med avgångssiffrorna för 2005 
respektive 2008. De sex studerade arméförbanden benämns Förband 1-6 där Förband 1 är det 
med lägst avgångar 2006/2007 och Förband 6 är det med högst avgångar detta år. 

3.3 Mätning av utvecklande ledarskap34 
För att mäta nivån på det utvecklande ledarskapet och dess tre kännetecken föredöme, 
personlig omtanke samt inspiration och motivation för de olika förbanden, använder jag delar 
av det statistiska underlag som rapporten Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och 
officersutbildning har som grund. Rapporten är den som i det här arbetet benämns 
villighetsstudien. I enkätundersökningen som den studien bygger på finns frågor som explicit 
mäter de ledarskapsfaktorer jag efterfrågar. Villighetsstudien är gjord vid sju olika 
arméförband veckan före utryckning i juni 2007. Ett av förbanden hade vid mättillfället 
utmärkande få utryckande soldater. Att i min undersökning jämföra det förbandets resultat 
avseende utvecklande ledarskap med de övriga förbandens kan ifrågasättas och det väljs 
därför bort i det fortsatta arbetet. Således studerar jag data för sex av sju tillgängliga 
arméförband och detta ligger också väl i linje med ambitionen att minska möjligheten att 
identifiera enskilda förband (enligt; etiska överväganden och hänsyn). Antalet enkäter som är 
besvarade vid de sex studerade förbanden är 2 381 stycken vilket utgör 71 % av det totala 
antalet utryckande soldater där. 
 
Som indikator på det utvecklande ledarskapets kännetecken föredöme använder jag frågan och 
påståendet: 
 
• Vad kännetecknar den plutonchef som du haft under förbandsutbildningen i din 

grundutbildning? Han/hon är ett föredöme. Svaret redovisas med ett kryss på en sex-
gradig skala där ett är instämmer inte alls och sex är instämmer helt. 

 
Som indikator på det utvecklande ledarskapets kännetecken personlig omtanke använder jag 
frågan och påståendet: 
 
• Vad kännetecknar den plutonchef som du haft under förbandsutbildningen i din 

grundutbildning? Han/hon visar sina soldater personlig omtanke. Svaret redovisas med 
ett kryss på en sex-gradig skala där ett är instämmer inte alls och sex är instämmer helt. 

 

                                                 
34 Om inget annat anges är faktaunderlaget i det här avsnittet hämtat från Österberg och Carlstedt, 2008. 
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Som indikator på det utvecklande ledarskapets kännetecken inspiration och motivation 
använder jag frågan och påståendet: 
 
• Vad kännetecknar den plutonchef som du haft under förbandsutbildningen i din 

grundutbildning? Han/hon inspirerar och motiverar sina soldater. Svaret redovisas med 
ett kryss på en sex-gradig skala där ett är instämmer inte alls och sex är instämmer helt. 

 
För att få ett sammanfattande värde och därmed en nivå på det utvecklande ledarskapet, 
använder jag samma övergripande fråga som ovan och ett index av sju påståenden kopplat till 
denna. Indexet utgörs av medelvärdet av svaren på de sju påståendena. De tre ovan redan 
använda påståendena ingår i frågan och svaren redovisas även i detta fall med ett kryss på en 
sex-gradig skala där ett är instämmer inte alls och sex är instämmer helt. Frågan med sina sju 
påståenden ser då ut på följande sätt: 
 
• Vad kännetecknar den plutonchef som du haft under förbandsutbildningen i din 

grundutbildning? Han/hon... 
o Är ett föredöme 
o Inspirerar och motiverar sina soldater 
o Visar sina soldater personlig omtanke 
o Har stor social kompetens 
o Har stor kompetens i sitt yrke 
o Planerar och strukturerar utbildningen bra 
o Förolämpar aldrig sina soldater 

 
Lämnade svar kategoriseras så här i min undersökning: 
 
Hög nivå – beträffande mätt kännetecken/utvecklande ledarskap 
De som har kryssat för svarsalternativ fem eller sex (där sex alltså är instämmer helt i aktuellt 
påstående) kategoriseras som att de har gjort ett tydligt och aktivt val att plutonchefens 
ledarskap kännetecknas av en hög nivå avseende den efterfrågade faktorn. 
 
Varken eller – beträffande mätt kännetecken/utvecklande ledarskap 
De som har kryssat för svarsalternativ tre eller fyra kategoriseras som att de inte har tagit 
någon uttalad ställning för en hög eller låg nivå avseende den efterfrågade faktorn i och med 
att de har svarat något av skalans mittenalternativ. 
 
Låg nivå – beträffande mätt kännetecken/utvecklande ledarskap 
De som har kryssat för svarsalternativ ett eller två (där ett alltså är instämmer inte alls i 
aktuellt påstående) kategoriseras som att de har gjort ett tydligt och aktivt val att 
plutonchefens ledarskap kännetecknas av en låg nivå avseende den efterfrågade faktorn. 
 
När det gäller de medelvärden som framkommer i det index av påståenden som används för 
att få en nivå på det utvecklande ledarskapet som helhet, kategoriseras medelvärden under tre 
som låg nivå och medelvärden på fem och däröver som hög nivå. 
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Resultaten redovisas i tabeller med förbanden ordnade enligt sina avgångssiffror 2006/2007 
(på samma sätt som nämnts tidigare). De resultat som kommer att vara föremål för analys är 
de som framkommer under hög nivå och/eller låg nivå eftersom de svarande här har gjort ett 
tydligt och aktivt val för den ena eller den andra ståndpunkten. Respondenter som valt 
svarsalternativ tre eller fyra kategoriseras som mer neutrala i sina val och analyseras därför 
inte närmare. 

3.4 Soldatavgångar och nivå på det utvecklande ledarskapet 
Då ett resultat avseende såväl avgångarnas storlek, som en kvantifierbar nivå på det 
utvecklande ledarskapet och dess tre kännetecken föreligger, sammanför jag under denna 
rubrik resultaten. Här redovisas således underlagen för de som svarat låg nivå respektive hög 
nivå beträffande mätt kännetecken och utvecklande ledarskap enligt den kategorisering som 
gjorts ovan (under rubrik 3.3). 
 
Sambanden visas med diagram och förklarande text för att på ett tydligt sätt presentera 
undersökningsresultaten. 

3.5 Resonemang om källorna och metoden 
Avgångsstatistiken som används i denna undersökning är erhållen från Pliktverket, antingen 
från deras hemsida eller genom direktkontakt med den statistiker som där står som 
kontaktperson i dessa frågor. Som jag har åskådliggjort tidigare i detta kapitel är det viktigt att 
vara medveten om vad statistiken verkligen visar och vad som ligger bakom den. Det kan ju 
vara intressant att veta om statistiken visar vad vi i Försvarsmakten normalt skulle betrakta 
som ett utbildningsår eller om det i stället är ett kalenderår och därmed kanske bara en del av 
ett utbildningsår som framgår. Att Pliktverket vanligen redovisar sin statistik kalenderårsvis 
beror sannolikt på de olika förutsättningar som råder om man tittar på Försvarsmakten som 
helhet samt på kravet om årliga verksamhets- och ekonomiredovisningar. I denna 
undersökning, där ett mindre antal arméförband studeras och där utbildningsrytm i huvudsak 
sammanfaller, anser jag att de valda underlagen är relevanta för fortsatt arbete. När det gäller 
statistikens tillförlitlighet betraktar jag den som hög, med all sannolikhet den högsta som står 
att finna för ett underlag som är jämförbart mellan olika förband – vilket ju är behovet i denna 
studie. Anledningen till att jag vågar påstå detta är att det är en av myndigheten Pliktverkets 
uppgifter att fatta beslut om och dokumentera mönstring, inskrivning och grundutbildning 
etc.35 Eventuella fel i detta underlag torde därför kunna hänföras till den så kallade mänskliga 
faktorn och i så fall ligga i den absoluta marginalen. 
 
Resultat och underlag från villighetsstudien har jag erhållit genom att ta del av rapporten 
Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning. Rapporten är framtagen 
på uppdrag av Försvarsmakten.36 Jag har även fått tillgång till resultat från undersökningen i 
form av statistik, data och kompletterande information genom direktkontakt med de ansvariga 
forskarna på FHS/ILM i Karlstad, Johan Österberg och Berit Carlstedt. Enkätundersökningen 
som är underlag för rapporten, inklusive den konkreta datainsamlingen, är således gjord av 
personal från FHS/ILM.37 Allt detta sammantaget gör att jag betraktar underlaget från 
villighetsstudien som vetenskapligt tillförlitligt och med hög reliabilitet. 
 
                                                 
35 Pliktverkets hemsida, http://www.pliktverket.se/sv/Statistik/, besökt 2009-04-21. 
36 Österberg och Carlstedt, 2008. 
37 Ibid., sid 8. 
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När det gäller överföring av avgångssiffror och resultat från villighetsstudien till detta arbete 
och de summeringar och beräkningar som är gjorda här, finns en risk för fel och misstag. För 
att minska den risken och höja reliabiliteten har jag låtit en från undersökningen oberoende 
person kontrollera alla data i dessa avseenden.38  
 
Avseende metoden att mäta det utvecklande ledarskapet och dess kännetecken är det en styrka 
att indikatorerna är konstruerade och formulerade av FHS/ILM för att värdera just det. Vid 
mätning av föredöme, personlig omtanke och inspiration och motivation efterfrågas 
uttryckligen respondenternas syn på just de faktorerna. Angående utvecklande ledarskap som 
helhet mäter de sju påståendena sammantaget ytterligare en fördjupad bild av de svarandes 
syn i detta avseende.  Det här gör att de teoretiska begreppen på ett bra sätt har kunnat 
operationaliseras till konkreta indikatorer, vilket i sin tur ger en hög begreppsvaliditet.39 
 
En svaghet i metoden – men som också kan sägas vara en styrka – är att det är plutonchefens 
ledarskap som studeras. Detta blir en svaghet så till vida att det inte på ett direkt sätt värderar 
ledarskapet hos övriga befälspersoner som den värnpliktige möter. Samtidigt är det också en 
styrka att om man undersöker en specifik befattningshavare så finns det ingen som är mer 
lämpad än just plutonchefen. Plutonchefens ledarskap är det som påverkar soldaten mest i den 
dagliga tjänsten och plutonchefen har också ett starkt inflytande på det ledarskap som 
praktiseras på plutonen som helhet – således även på plutonens övriga befäl. 
 
En annan svaghet i metoden är att det bara är en indikator som mäter det utvecklande 
ledarskapets respektive kännetecken. Här skulle fler frågor ha kunnat höja tillförlitligheten i 
ledarskapsmåtten ytterligare. Anledningen till att endast en indikator mäter respektive 
kännetecken är att det inte finns fler lämpliga frågor konstruerade och tillgängliga i 
underlaget. När det gäller det utvecklande ledarskapet som helhet används dock fler 
indikatorer, något som är en styrka för resultaten på den punkten. Att enkäten är gjord av 
utryckande soldater måste ses som ännu en svaghet med metoden. Det kan inte hållas för 
osannolikt att resultaten hade blivit annorlunda om undersökningen gjorts tidigare i 
utbildningen och/eller med deltagande även av avgångna värnpliktiga. Till sist är det också 
viktigt att notera att resultaten bygger på aggregerade data på förbandsnivå. Detta innebär att 
eventuella variationer i både ledarskap och avgångar vid lägre organisatoriska enheter, till 
exempel kompani och pluton, inte kommer till uttryck. 
 
Slutsatsen av de förda resonemangen är att då reliabilitet hos använda data är hög och 
operationaliseringens begreppsvaliditet tillförlitlig, så pekar det mot en hög resultatvaliditet 
för hela studien.40 Mitt arbete har alltså förutsättningar att verkligen undersöka det jag påstår 
att det undersöker. Trots detta måste också de svagheter som jag har lyft fram tas i beaktande 
och följa med i tolkningen av resultaten. 

                                                 
38 All överföring av data från såväl avgångsstatistik som från det av FHS/ILM tillhandahållna underlaget, liksom 
alla summeringar och beräkningar, är kontrollerade av huvudläraren i teknik vid Artilleriets Stridsskola (ArtSS), 
Mikael Bergman, 2009-05-13, utan att några fel har upptäckts. 
39 Esaiasson, Peter, m fl, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm, 2002, 
sid 61f. 
40 Ibid., sid 67. 
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3.6 Kapitelsummering 
Det här kapitlet redovisar hur det empiriska underlaget för de sex studerade förbanden 
hanteras och bearbetas för att ge svar på undersökningens frågor. 
 
Inledningsvis avhandlas avgångsstatistik. Här är det viktigt att vara medveten om statistikens 
innehåll, dess förtjänster och brister. 
 
Därefter klarläggs hur nivåer på det utvecklande ledarskapet och dess tre kännetecken 
föredöme, personlig omtanke samt inspiration och motivation mäts och redovisas. 
 
Kapitlet resonerar också om metodens styrkor och svagheter och påvisar att undersökningen 
har förutsättningar att verkligen undersöka det den påstår sig undersöka – studien har alltså 
förutsättningar för en hög resultatvaliditet. Samtidigt visar resonemanget att det också finns 
anledning till vissa reservationer kopplat till de resultat som framkommer. 
 
Med detta är det dags att i kommande kapitel tillämpa den framtagna metoden och därigenom 
redovisa resultaten från det empiriska underlaget. 
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4 RESULTAT 

4.1 Inledning 
Det här kapitlet tillämpar de metoder som beskrivs i föregående kapitel på de 
undersökningsresultat som föreligger. Resultaten redovisas men kommenteras inte, det görs i 
stället i nästföljande kapitel. 
 
Först redovisas förbandens avgångssiffror och sen underlag och nivå avseende förbandens 
utvecklande ledarskap. Därefter sammanförs resultaten från dessa båda delområden för att 
åskådliggöra samband mellan nivån på det utvecklande ledarskapet och soldatavgångarna. 
Sist summeras kapitlet i några korta ordalag. 

4.2 Avgångsstatistik 
Här redovisas soldatavgångar för tre år för de studerade förbanden. Det studerade året är 
2006/2007 och de två övriga åren finns med som jämförelse för att visa att tendenserna är 
likartade mellan åren. 
 
Förband 1 är det förband som har lägst avgångar och Förband 6 är det förband som har högst 
avgångar.  
 
Tabell 1. Avgångar i procent av antal inryckande 
Förband/År 200541 2006/200742 200843 
Förband 1 7 10 12 
Förband 2 14 12 12 
Förband 3 14 14 13 
Förband 4 17 18 16 
Förband 5 8 19 15 
Förband 6 18 24 18 
 

4.3 Mätning av utvecklande ledarskap44 
Undersökningsresultaten avseende nivån på det utvecklande ledarskapet och dess tre 
kännetecken föredöme, personlig omtanke samt inspiration och motivation redovisas nedan.  
 
Förbanden presenteras genomgående i samma ordning som i tabell 1 och svarsfrekvenserna är 
avrundade till hela procenttal. Den sista tabellen, tabell 6, visar några utmärkande resultat 
avseende variationsbredden hos de studerade faktorerna och visualiserar därmed de största 
skillnaderna mellan olika förband, faktorer och värden (resultat). 
 
 

                                                 
41 Ahlstrand, 2006, sid 2. 
42 Ahlstrand, 2007, sid 2. 
43 Ahlstrand, Ingvar, "Inryckta under kalenderåret 2008 och avgångar bland dessa under kalenderåret 2008". 
44 Alla grunddata i detta avsnitt är erhållna från FHS/ILM i Karlstad och forskarna bakom rapporten 
Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning, Österberg och Carlstedt, 2008. Alla 
summeringar, kategoriseringar och beräkningar i övrigt är mina egna. 
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Tabell 2. Resultat avseende frågan om föredöme 
Förband/Svar Låg nivå 

(andel svar i 
procent på 
alternativ 1-2) 

Varken eller 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 3-4) 

Hög nivå 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 5-6) 

Total andel 
svar i procent 

Förband 1 13 43 44 100 
Förband 2 11 37 52 100 
Förband 3 10 47 43 100 
Förband 4 14 36 50 100 
Förband 5 12 36 52 100 
Förband 6 3 26 71 100 
Tabellförklaring: Andel i procent av de svarande som valt respektive alternativ på frågan och påståendet: Vad 
kännetecknar den plutonchef som du haft under förbandsutbildningen i din grundutbildning? Han/hon är ett 
föredöme. 
 
 
Tabell 3. Resultat avseende frågan om personlig omtanke 
Förband/Svar Låg nivå 

(andel svar i 
procent på 
alternativ 1-2) 

Varken eller 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 3-4) 

Hög nivå 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 5-6) 

Total andel 
svar i procent 

Förband 1 18 47 35 100 
Förband 2 9 46 45 100 
Förband 3 13 49 38 100 
Förband 4 21 44 35 100 
Förband 5 21 48 31 100 
Förband 6 9 29 62 100 
Tabellförklaring: Andel i procent av de svarande som valt respektive alternativ på frågan och påståendet: Vad 
kännetecknar den plutonchef som du haft under förbandsutbildningen i din grundutbildning? Han/hon visar sina 
soldater personlig omtanke. 
 
 
Tabell 4. Resultat avseende frågan om inspiration och motivation 
Förband/Svar Låg nivå 

(andel svar i 
procent på 
alternativ 1-2) 

Varken eller 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 3-4) 

Hög nivå 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 5-6) 

Total andel 
svar i procent 

Förband 1 16 43 41 100 
Förband 2 9 43 48 100 
Förband 3 12 45 43 100 
Förband 4 17 41 42 100 
Förband 5 17 37 46 100 
Förband 6 4 25 71 100 
Tabellförklaring: Andel i procent av de svarande som valt respektive alternativ på frågan och påståendet: Vad 
kännetecknar den plutonchef som du haft under förbandsutbildningen i din grundutbildning? Han/hon inspirerar 
och motiverar sina soldater. 
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Tabell 5. Resultat avseende frågan om värde på det utvecklande ledarskapet 
Förband/Svar Låg nivå 

(andel svar i 
procent på 
alternativ 1-2) 

Varken eller 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 3-4) 

Hög nivå 
(andel svar i 
procent på 
alternativ 5-6) 

Total andel 
svar i procent 

Förband 1 17 55 28 100 
Förband 2 8 60 32 100 
Förband 3 8 64 28 100 
Förband 4 14 57 29 100 
Förband 5 15 55 30 100 
Förband 6 6 40 54 100 
Tabellförklaring: Andel i procent av respondenternas svar för respektive alternativ på det index av frågor som 
används för att få ett sammanfattande värde på det utvecklande ledarskapet. 
 
 
Denna sista tabell, tabell 6, visar några utmärkande resultat hämtade från tabell 2-5 avseende 
variationsbredden hos de studerade faktorerna och visualiserar därmed de största skillnaderna 
mellan olika förband, faktorer och värden (resultat). 
 
Tabell 6. Skillnad i procentenheter mellan yttervärdena för respektive kännetecken och 
för utvecklande ledarskap 
Mätt faktor/Skillnad, förband och 
värden 

Låg nivå (skillnad i 
procentenheter mellan 
yttervärdena samt berörda 
förband och deras värden) 

Hög nivå (skillnad i 
procentenheter mellan 
yttervärdena samt berörda 
förband och deras värden) 

Föredöme 
 
Berörda förband avseende yttervärden i ordning; 
förband (F) med högsta värde – förband (F) med 
lägsta värde (värdet i sig inom parentes) 

11 
 

F4 (14) – F6 (3)  

28 
 

F6 (71) – F3 (43) 

Personlig omtanke 
 
Berörda förband avseende yttervärden i ordning; 
förband (F) med högsta värde – förband (F) med 
lägsta värde (värdet i sig inom parentes) 

12 
 

F4/F5 (21) – F2/F6 (9)  

31 
 

F6 (62) – F5 (31)  

Inspiration och motivation 
 
Berörda förband avseende yttervärden i ordning; 
förband (F) med högsta värde – förband (F) med 
lägsta värde (värdet i sig inom parentes) 

13 
 

F4/F5 (17) – F6 (4) 

30 
 

F6 (71) – F1 (41) 

Utvecklande ledarskap 
 
Berörda förband avseende yttervärden i ordning; 
förband (F) med högsta värde – förband (F) med 
lägsta värde (värdet i sig inom parentes) 

11 
 

F1 (17) – F6 (6) 

26 
 

F6 (54) – F1/F3 (28) 

Tabellförklaring: Förband med större andel svarande avseende alternativet låg nivå har alltså en lägre nivå på 
den efterfrågade faktorn än förband med mindre andel svarande på samma fråga. Som exempel betyder det att på 
Förband 4 och Förband 5 (F4 och F5 i tabellen) uppfattas plutonchefer visa en lägre grad av personlig omtanke 
än plutonchefer på Förband 2 och Förband 6 (F2 och F6 i tabellen). På motsvarande sätt har förband med större 
andel svarande avseende alternativet hög nivå en högre nivå på den efterfrågade faktorn än förband med mindre 
andel svarande på samma fråga. Som exempel betyder det att på Förband 6 (F6 i tabellen) uppfattas plutonchefer 
som större föredömen än plutonchefer på Förband 3 (F3 i tabellen). 
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4.4 Soldatavgångar och nivå på det utvecklande ledarskapet45 
Här redovisas först sambanden mellan soldatavgångar och låg nivå på det utvecklande 
ledarskapet och dess tre olika kännetecken och sen sambanden mellan hög nivå på 
motsvarande faktorer och soldatavgångar. 
 
I diagrammen framgår värdena i form av datapunkter sammanfogade med jämna linjer. 
Förbanden är i alla diagram redovisade från vänster till höger i ordning; Förband 1-2-3-4-5-6.  
 
Samband mellan avgångar och låg nivå på det utvecklande ledarskapet  
Dessa diagram visar att ju större andel svarande som valt alternativet låg nivå, ju lägre nivå är 
det på den efterfrågade faktorn. 
 
 
Diagram 1. Samband mellan avgångar och låg nivå avseende kännetecknet föredöme  
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45 Alla data i det här avsnittet är hämtade från tabell 1-5 i detta kapitel. 
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Diagram 2. Samband mellan avgångar och låg nivå avseende kännetecknet personlig omtanke  
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Diagram 3. Samband mellan avgångar och låg nivå avseende kännetecknet inspiration och 
motivation  

Inspiration o motivation låg nivå
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Diagram 4. Samband mellan avgångar och låg nivå avseende utvecklande ledarskap  

Utvecklande ledarskap låg nivå
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Samband mellan avgångar och hög nivå på det utvecklande ledarskapet  
Dessa diagram visar att ju större andel svarande som valt alternativet hög nivå, ju högre nivå 
är det på den efterfrågade faktorn. 
 
 
Diagram 5. Samband mellan avgångar och hög nivå avseende kännetecknet föredöme 
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Diagram 6. Samband mellan avgångar och hög nivå avseende kännetecknet personlig 
omtanke  

Personlig omtanke hög nivå
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Diagram 7. Samband mellan avgångar och hög nivå avseende kännetecknet inspiration och 
motivation  

Inspiration o motivation hög nivå
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Diagram 8. Samband mellan avgångar och hög nivå avseende utvecklande ledarskap  

Utvecklande ledarskap hög nivå
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4.5 Kapitelsummering 
Det här kapitlet använder de tillvägagångssätt som beskrivs i Kapitel 3 – Metod, på de data 
som föreligger. Först redovisas avgångsstatistik och därefter underlag från villighetsstudien. 
Avslutningsvis sammanförs parametrarna i åtta olika diagram för att åskådliggöra eventuella 
samband mellan de olika faktorerna. 
 
I följande kapitel diskuteras resultaten utförligt. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Inledning 
Det här kapitlet diskuterar de fakta, förhållanden och resultat som framkommer i 
undersökningen. Olika aspekter på underlaget belyses varefter slutsatser dras och redovisas. 
Undersökningens frågor, frågeställning och syfte besvaras. Resultaten sätts in i ett större 
sammanhang och förslag på möjliga nya forskningsområden lämnas. Avslutningsvis 
summeras kapitlet – inklusive några korta personliga reflektioner och kommentarer. 

5.2 Diskussion 
Här avhandlas inledningsvis olika orsaker till soldatavgångar varvid framgår att ledarskap är 
en viktig faktor för soldatavgångarnas storlek. Efter detta avsnitt följer en diskussion som 
besvarar de två konkreta undersökningsfrågorna. 
 
Orsaker till soldatavgångar 
Soldatavgångar är ett komplext problemområde där orsakerna kan stå att finna inom flera 
olika variabler. Inledningsvis kan det vara på sin plats att påpeka att soldater tas ut till en viss 
specifik befattning av Pliktverket för att de bedöms klara av den uppgiften. Är en soldat 
uttagen till exempelvis en fysiskt krävande befattning har individen i fråga faktiska 
förutsättningar att klara av den. Personen har då uppfyllt fordringar enligt de kravprofiler som 
Försvarsmakten har tagit fram för den uppgiften. På samma sätt har mindre krävande 
befattningar lägre krav och bemannas därmed av värnpliktiga med andra förutsättningar. Det 
kan dock vara så att eftersom behovet av värnpliktiga minskar och värnpliktspopulationens 
kvalitet ökar, kan befattningar med lägre krav möjligen bli bemannade med relativt sett mer 
högpresterande individer än vad som sker för befattningar med högre krav. Detta innebär 
således att de mest krävande tjänsterna fortfarande bemannas med de allra bästa och mest 
motiverade individerna, medan befattningar med lägre krav även de kan besättas med mer 
kvalitativ personal än vad som var möjligt på den tid när en större andel av en årskull togs ut 
för värnplikt. 
 
Med tanke på de kostnader, besvär och i övrigt bortkastade insatser som en avgång innebär 
och det fokus som därmed sätts på frågan, torde det vara relativt okontroversiellt att påstå att 
låga avgångar – eller i alla fall inte alltför höga – är en framgångsfaktor för ett förband. I detta 
sammanhang kan det dock vara på sin plats att fråga sig vad som är låga avgångar, höga 
avgångar, realistiska avgångar eller "lagom stora" avgångar? Varifrån målet om maximalt 7 % 
avgångar kommer är inte känt av mig och har inte varit föremål för utredning i det här arbetet. 
Uppenbarligen är det dock ett mål som är svårt att nå med hänsyn till de avgångssiffror som är 
ett faktum. Det är rimligt att anta att Pliktverket, vars främsta uppgift är att göra lämpliga 
urval till värnpliktstjänstgöring, har förmåga att ta ut de bästa och mest lämpade individerna 
till Försvarsmaktens olika befattningar. Samtidigt går det inte att bortse från att även 
Pliktverket bör ha en viss felmarginal i sitt arbete. Detta skulle kunna bero på tester och 
uttagningssystem som inte är fulländade, den mänskliga faktorn eller kanske på att enskilda 
personer "lurar systemet" genom att förstärka sina egna förutsättningar. Idag, när få gör 
värnplikt, förekommer det sannolikt att högmotiverade mönstrande "mörkar" idrottsskador 
eller andra problem för att få göra värnplikt. 
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En mer grundläggande orsak till avgångar skulle kunna vara de kravprofiler som Pliktverket 
använder. Om dessa är fel blir ju också soldatuttagningen fel. Ansvaret för kravprofilerna 
ligger hos Försvarsmakten och kopplat till det tidigare resonemanget får således 
Försvarsmakten det man beställer. Även beställningen av soldater från förbanden till 
Pliktverket kan vara ett ursprung till avgångar. Beställningarna görs långt före planerad 
inryckning medan förändringar i förbandens organisation däremot kan ske med kort varsel. 
Den befattning som den värnpliktige är uttagen till finns då kanske inte när individen i fråga 
väl har ryckt in. Detta behöver inte vara negativt – ändringen kan ju ha blivit till det bättre för 
den enskilde. Sannolikt är det dock av stor vikt att "sälja in" och motivera denna typ av 
befattningsbyten för att den värnpliktige, som kommer in med en viss befattning för ögonen, 
ska godta bytet som positivt – eller åtminstone acceptabelt. 
 
Förändringar i den värnpliktiges fysiska eller psykiska status mellan mönstring och 
inryckning skulle kunna vara en annan felkälla med koppling till avgångar. Om dessa 
förutsättningar generellt försämras skulle det möjligen kunna delförklara höga avgångar. 
Problemet studeras inte här men det ter sig väl inte alltför djärvt att anta att förändringar 
förvisso sker – men att de också sker i bägge riktningarna. Några skaffar sig bättre 
förutsättningar genom till exempel fysisk träning medan andra kanske tappar motivation för 
värnplikten på grund av civila studier eller ett arbete som de inte vill mista. 
 
Hur stor andel av avgångarna kan då antas bero på förutsättningar utom förbandens kontroll? 
Att Pliktverkets uttagningar, tiden mellan mönstring och inryckning eller andra förhållanden 
före värnpliktens egentliga början medverkar till avgångar behöver knappast ifrågasättas. Hur 
stor del som kan förklaras på detta sätt är dock svårt att säga. Att det skulle röra sig om en 
relativt liten andel – kanske som mest i närheten av det ansatta målet (7 %) –  förefaller, enligt 
mitt förmenande, inte orimligt. 
 
Resonemanget leder till att avgångarnas storlek bör påverkas mest av det som händer efter 
inryckning. Att inte acceptera denna slutsats innebär ett underkännande av det arbete och den 
process som inskrivning av ungdomar till värnplikt innebär. Vidare borde avgångssiffrorna 
sannolikt vara mer lika mellan olika förband om det förelåg ett systemfel före inryckningen. 
Avgångsorsakerna bör alltså till stor del stå att finna hos förbanden – och därigenom också 
kunna påverkas av förbanden. Att acceptera höga avgångssiffror, långt över det uppsatta 
målet, är svårt att se som försvarbart. Lika orealistisk är troligen en nollvision. Det finns 
inryckta soldater som har eller får sådana problem att de inte är lämpliga i Försvarsmakten 
och den verksamhet som Försvarsmakten bedriver. Att minska avgångarna handlar alltså om 
att minska de onödiga soldatavgångarna.  
 
Avgångsorsakerna uttrycks i regel i medicinska termer. Vad som ligger bakom dessa termer 
är dock svårare att undersöka. Att ryggproblem, knäbesvär eller kanske en stukad fot leder till 
avgångar kan å ena sidan verka uppenbart och odiskutabelt. Å andra sidan kan frågan ställas 
vad som är orsaken till exempelvis ryggproblemet – kanske är det bara en socialt acceptabel 
förklaring till något annat problem som till exempel vantrivsel, samarbetssvårigheter eller 
andra bekymmer? Vidare infinner sig frågan om det inte i bör finnas förutsättningar att 
minska många av de belastningsskador som uppstår, ofta i början av grundutbildningen, med 
försiktigare och mer stegrande krav? Om skador ändå uppstår bör det vara rimligt att 
rehabilitera många av dessa inom ramen för utbildningstiden – om inte annat som ett uttryck 
för ett anständigt omhändertagande av personal som tjänstgör under plikt.  
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De viktiga poängerna är alltså att många av de orsaker som leder till avgångar, med ett annat 
ledarskap kanske inte skulle behöva bli det och att avgångarna är påverkbara genom de 
åtgärder som görs på förbandsnivå. Frågan om vad som är realistiska avgångsnivåer, eller 
"lagom stora" avgångar, kvarstår ännu som obesvarad. Förmodligen kan detta inte uttryckas 
på annat vis än just i termer av målsättningar. Min uppfattning är att ett rimligt mål är en-
siffrigt – avgångarna borde alltså, som jag ser det, kunna ligga under 10 %. Detta stödjer jag 
på den ovan förda argumentationen och på tillgänglig avgångsstatistik som faktiskt visar att 
det finns förband som ligger under eller nära denna nivå. Då borde också andra förband kunna 
nå dit med mer utvecklat engagemang och mer utvecklade åtgärder – eller med andra ord; 
med mer utvecklat ledarskap! 
 
Med detta har jag försökt visa att avgångar och avgångarnas storlek påverkas av många 
faktorer men att det är realistiskt att hävda att de kan påverkas av det ledarskap som 
praktiseras på förbandsnivå. Därmed övergår jag till att diskutera och besvara den första 
undersökningsfrågan om vilka skillnader eller likheter det finns mellan de studerade 
förbandens utvecklande ledarskap. 
 
Undersökningsfråga 1 
1. Vilka skillnader eller likheter finns det mellan de undersökta förbanden avseende det 

utvecklande ledarskapet och dess kännetecken; 
a. Föredöme? 
b. Personlig omtanke? 
c. Inspiration och motivation? 

 
För att kunna diskutera skillnader eller likheter erfordras först ett resonemang om dessa ords 
innebörd i detta sammanhang. När det gäller skillnader använder jag yttervärdena 
(variationsbredden) för resultaten hos de undersökta förbanden – oavsett hur stor denna är. 
Förekomst av skillnader i ledarskapsvariablerna indikerar en möjlighet att förklara olika 
nivåer på soldatavgångarna. Avseende likheter kommer jag att visa på de förhållanden där ett 
fåtal procentenheter skiljer förbanden åt. Tydliga likheter mellan förband med olika 
avgångssiffror torde antyda att orsaker till avgångar inte i första hand ska sökas bland dessa 
faktorer. 
 
Tabell 6 i resultatkapitlet visar att det finns skillnader mellan förbanden avseende nivån på 
deras utvecklande ledarskap och de tre kännetecknen föredöme, personlig omtanke och 
inspiration och motivation. Skillnaderna varierar mellan 11 och 31 procentenheter för 
förbandens yttervärden. Särskilt utmärkande är Förband 6 som genomgående har minst andel 
svarande avseende låg nivå och störst andel svarande avseende hög nivå. Detta bör kunna 
tolkas som att Förband 6 är det förband med högst grad av utvecklande ledarskap i den här 
studien – åtminstone enligt de uppfattningar som respondenterna i aktuell undersökning 
representerar.  
 
Förband 4 (delvis tillsammans med Förband 5) har störst andel svarande när det gäller låg 
nivå på alla tre kännetecken och representerar således den största frånvaron av dessa faktorer 
bland de undersökta förbanden. Som exempel kan lyftas fram att här har mer än var femte 
värnpliktig (21 %) valt låg nivå, alltså svarat alternativ ett (instämmer inte alls) eller två på 
den sex-gradiga svarsskalan, avseende frågan om plutonchefen visar sina soldater personlig 
omtanke. Förband 1 (delvis tillsammans med Förband 3) framstår som det förband som 
sammantaget har lägst nivå avseende utvecklande ledarskap vid de studerade förbanden. 
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Slutsatsen – och ett första delsvar på undersökningsfråga 1 – blir således att det finns tydliga 
skillnader mellan förbanden där Förband 6 genomgående utmärker sig som det förband med 
högst grad av utvecklande ledarskap. Det finns också förband som utkristalliserar sig med en 
lägsta grad av utvecklande ledarskap, eller något av dess kännetecken. Här är skillnaderna 
mellan dessa förband och de med närmast liggande resultat dock mindre tydliga, ofta bara 
enstaka procentenheter. 
 
Likheter mellan förbanden är inte lika uppenbara som skillnaderna men inom två områden går 
det ändå att se överensstämmelser. Det första är avseende låg nivå på kännetecknet föredöme 
där Förband 1-5 har en skillnad på fyra procentenheter mellan yttervärdena (10-14 %). Det 
andra är avseende hög nivå på det utvecklande ledarskapet som helhet där även här Förband  
1-5 har en skillnad på fyra procentenheter mellan yttervärdena (28-32 %). 
 
Slutsatsen – och nästa delsvar på undersökningsfråga 1 – blir således att det finns vissa 
likheter mellan förbanden men de är inte lika tydliga som skillnaderna. De likheter som finns 
pekar mot att varierande storlek på soldatavgångar inte i första hand beror på orsaker kopplat 
till en låg nivå avseende kännetecknet föredöme eller en hög nivå avseende utvecklande 
ledarskap som helhet. 
 
Därmed kan svaren på undersökningsfråga 1 sammanfattas med att det finns skillnader mellan 
de undersökta förbanden avseende utvecklande ledarskap och dess tre kännetecken föredöme, 
personlig omtanke samt inspiration och motivation. Likheterna är dock inte lika många och 
uppenbara. Förhållandet att det faktiskt finns skillnader är en viktig förutsättning för att kunna 
besvara undersökningsfråga 2. 
 
Undersökningsfråga 2 
2. Kan några samband mellan nivån på det utvecklande ledarskapet och dess olika 

kännetecken vid de undersökta förbanden och storleken på förbandens soldatavgångar 
identifieras och vilka faktorer är i så fall betydelsefulla för låga soldatavgångar? 

 
När råder ett samband? För att kunna diskutera undersökningsfråga 2 måste först ett 
resonemang om innebörden av ordet samband föras. Då undersökningen endast omfattar sex 
olika förband väcks frågan om hur många resultat som ska peka i samma riktning för att det 
ska tyda på ett samband? Räcker det att resultaten från två förband visar samma tendens eller 
måste kanske resultaten från alla förband gå i samma riktning för att ett samband ska kunna 
sägas råda? Som en lösning på detta problem väljer jag att i diagrammen titta på förhållanden 
där resultaten från minst fyra förband förefaller peka åt samma håll som kriterium för att det 
ska kunna kallas ett samband. Motivet är att det då är en tydlig majoritet (två tredjedelar) av 
de undersökta förbanden som visar samma tendens. 
 
Genom att utgå från ovanstående kriterium kan en del samband mellan nivån på det 
utvecklande ledarskapet och dess olika kännetecken vid de undersökta förbanden och 
storleken på förbandens soldatavgångar identifieras. 
 
En hög nivå avseende kännetecknet föredöme förefaller peka mot större avgångar då ett 
samband mellan Förband 3-6 visar att ju högre nivå avseende föredöme som förekommer, ju 
större är förbandets avgångar. Att däremot titta på föredöme ur perspektivet låg nivå visar att 
sambanden där inte är lika klara, vilket ju också konstateras i diskussionen av 
undersökningsfråga 1 avseende likheter mellan förbanden. 
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Kännetecknet personlig omtanke verkar vara viktigt för låga avgångar då det finns ett 
samband mellan Förband 2-5 som indikerar att ju högre grad av detta kännetecken som visas 
ju lägre är förbandets avgångar. Förhållandet är tydligt oavsett om kännetecknet studeras 
utifrån svaren avseende låg nivå eller hög nivå. 
 
När det gäller kännetecknet inspiration och motivation synes större frånvaro av denna faktor 
innebära högre avgångar då andelen svarande avseende låg nivå vid Förband 2-5 här ökar i 
takt med stigande soldatavgångar. En undersökning av detta kännetecken utgående från 
svaren på hög nivå är dock mer svårtolkat då tendenserna här är motsägelsefulla och pekar i 
båda riktningarna. 
 
Avseende utvecklande ledarskap som helhet framträder, under alternativet låg nivå, ett 
samband mellan Förband 2-5. Detta samband pekar mot att ju lägre nivån är på det 
utvecklande ledarskapet, ju större är avgångarna. Däremot avseende hög nivå på det 
utvecklande ledarskapet förefaller det inte vara en faktor som påverkar avgångarna – vilket ju 
också framkommit i föregående avsnitt. 
 
I flera av de studerade sambanden avviker Förband 1 och Förband 6 från de gemensamma 
tendenser som Förband 2-5 uppvisar. Vad detta kan bero går inte att utläsa av resultaten utan 
måste sökas i andra förhållanden som ligger utanför ramen för denna undersökning. Kanske 
kan det bero på någon aspekt i förbandskulturen, en lokalt utvecklad praxis eller andra lokala 
eller tillfälliga orsaker. Möjligen skulle till exempel förhållandevis höga avgångar kunna 
skapa en känsla bland de kvarvarande att tillhöra en elit, att vara utvald och därigenom öka 
förtroendet för det praktiserade ledarskapet bland dessa? 
 
När nu några olika samband har konstaterats återstår fortfarande frågan om vilka faktorer som 
är betydelsefulla för låga avgångar.  
 
En hög nivå på föredöme förefaller, möjligen något förvånande, peka mot större avgångar. 
Föredöme består av delfaktorerna värdegrund, förebild och ansvar och kanske kan det vara så 
att en hög nivå avseende föredöme också leder till höga krav – krav som alla inte kan uppnå. 
Att dra slutsatsen att minska graden av föredöme med ambitionen att därigenom minska 
soldatavgångarna torde dock vara att gå för långt. Mer rimligt kan det då vara att 
uppmärksamma betydelsen av att ha balanserade krav, som så många som möjligt har 
förutsättningar att uppnå, måhända kan ha viss relevans. 
 
När det gäller personlig omtanke framgår det av resultaten att det är en märkbart viktig faktor 
för låga avgångar. Personlig omtanke består av delfaktorerna ge stöd, både praktiskt och 
känslomässigt samt konfrontera, vilket innebär att kunna vara tydlig och rak på ett positivt 
sätt. Att dessa delfaktor är viktiga för en människa som befinner sig i en potentiell 
avgångssituation går knappast att ifrågasätta. Således kan slutsatsen dras att för att minska 
soldatavgångarna är det viktigt att öka graden av personlig omtanke. 
 
Avseende inspiration och motivation är resultaten mer oklara. Det finns en tendens som pekar 
mot att ökad frånvaro av detta kännetecken också innebär större avgångar. Inspiration och 
motivation består av delfaktorerna uppmuntra delaktighet, vilket bland annat handlar om att få 
medarbetarna engagerade och uppmuntra kreativitet vilket till exempel är att kunna komma 
med nya idéer och utmana den gällande ordningen.  
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Det här är förhållanden som är nära förknippade med vilja, vilket i sin tur måste betraktas som 
en mycket viktig faktor för dagens värnpliktstjänstgörande. Samtidigt kan måhända de något 
spretande resultaten i denna fråga bero på liknande skäl som redovisats beträffande föredöme 
– en alltför hög nivå av inspiration och motivation leder kanske till krav som alla inte kan 
uppnå? Sammantaget bör det dock inte vara alltför kontroversiellt att dra slutsatsen att en 
avvägd grad av inspiration och motivation är viktigt för bland annat viljan att fullfölja sin 
tjänstgöring och därmed för storleken på soldatavgångarna. 
 
När det så till sist gäller utvecklande ledarskap som helhet tyder resultaten på att en låg nivå 
innebär större avgångar medan däremot en hög nivå inte verkar ha samma betydelse. Här 
ligger det nära till hands att dra motsvarande slutsats som FHS/ILM har gjort i studien 
avseende unga värnpliktigas motivation att fortsätta som anställda inom Försvarsmakten.46 
Studien menar ju bland annat att det är viktigt att arbeta med ledarskapets "mörka sidor". 
Slutsatsen ovan styrks genom följande citat från studien: "Raljant uttryckt innebär detta att det 
viktigaste är inte att vara bäst i klassen men att åtminstone sluta upp med dumheter."47 
 
Därmed kan svaren på undersökningsfråga 2 sammanfattas med att det finns samband mellan 
nivån på det utvecklande ledarskapet och dess olika kännetecken vid de undersökta förbanden 
och storleken på förbandens soldatavgångar. Vidare har också faktorer som är betydelsefulla 
för låga soldatavgångar kunnat identifieras och särskilt viktigt verkar här en hög nivå 
avseende personlig omtanke vara. 

5.3 Slutsatser 
Den övergripande frågeställningen för den här undersökningen lyder: Hur påverkas 
soldatavgångarna av det ledarskap som praktiseras på förbandet? Genom de svar som i 
ovanstående diskussion framkommer på de två undersökningsfrågorna besvaras den 
övergripande frågeställningen och här sammanfattas nu de viktigaste slutsatserna. 
 
Först bör nämnas att undersökningen pekar på att soldatavgångarna ser ut att påverkas av det 
ledarskap som praktiseras på olika förband. Resultaten antyder att förband som rätt kan nyttja 
de verktyg som Försvarsmaktens modell utvecklande ledarskap erbjuder också kan uppnå 
lägre soldatavgångar. Förband som vill sänka sina soldatavgångar kan förbättra sina 
möjligheter att göra det genom till exempel utbildning inom ledarskapsområdet, vilket enligt 
teorin för ledarskapsmodellen också är fullt rimligt att göra. 
 
Undersökningsresultaten pekar mot att de förhållanden i ledarskapet som är viktigast att 
beakta för att nå låga soldatavgångar är följande: 
• Säkerställ en rimlig ambitionsnivå i utbildningen så att så många som möjligt har 

förutsättningar att klara av den. 
• Visa en hög nivå avseende personlig omtanke för att hjälpa soldaterna att klara sin 

tjänstgöring. 
• Genomför utbildning som inriktas mot att kunna hantera ledarskapets "mörka sidor".48 

                                                 
46 Larsson, m fl, 2007. 
47 Ibid., sid 22. 
48 FHS/ILM studie avseende unga värnpliktigas motivation att fortsätta som anställda inom Försvarsmakten, 
Larsson, m fl, 2007, stödjer detta och skriver på sid 22: "Utbudet av utbildning som fokuserar på önskvärda 
beteenden är mer utvecklat än förekomsten av utbildning som belyser vad man bör undvika som ledare." 
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Syftet med det här arbetet har varit att undersöka en av de orsaker som kanske kan förklara 
nivåskillnader i soldatavgångar vid olika förband och därefter försöka identifiera 
framgångsfaktorer för att nå lägre avgångar – ett syfte som jag härmed anser vara uppnått! 
 
I det här sammanhanget kan det också vara lämpligt att påminna om några av 
undersökningens styrkor och svagheter. Undersökningens styrkor är att den: 
• Baserar sig på tillförlitlig statistik från Pliktverket. 
• Utgår från en vetenskapligt välgjord enkätundersökning från FHS/ILM. 
• Har förutsättningar som talar för en hög resultatvaliditet. 
 
Undersökningens svagheter är att den: 
• Är gjord vid ett mindre antal arméförband av utryckande, inte avgångna, soldater. 
• Bygger på aggregerade data på förbandsnivå. 
 
Dessa styrkor och svagheter leder till uppsatsens avslutande avsnitt – hur passar resultaten in i 
ett större sammanhang och vad bör undersökas vidare? 

5.4 Perspektiv och förslag på ytterligare forskning 
Slutsatserna av denna undersökning visar att genom till exempel utbildning och den 
utveckling av ledarskapet som det skulle kunna innebära, bör avgångar i värnplikts-
utbildningen kunna gå att minska – men har detta någon betydelse om Försvarsmakten får en 
personalförsörjning som baserar sig på frivillighet? 
 
Försvarsmakten föreslår i sitt underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 att 
en ny personalförsörjningsmodell ska införas.49 Grunden i den föreslagna modellen är att 
Försvarsmaktens försörjning av militär personal bygger på en frivillig grundutbildning från 
vilken rekrytering till alla personalkategorier sker. Under grundutbildning har Försvarsmakten 
i sitt förslag antagit att rekryterna (militär personal som genomför militär grundutbildning) 
har ersättning på en nivå som motsvarar dagens värnpliktiga – men att den bör höjas när en 
frivillig grundutbildning genomförs. Den frivilliga grundutbildningen föreslås vara tre till fem 
månader lång och bestå av en grundläggande försvarsmaktsgemensam soldat- och 
sjömansutbildning och en därpå följande befattningsutbildning. Behovet av antal inryckande 
bedöms vara cirka 3 500-4 000 personer per år och rekryteringsbasen för urval dubbelt så stor. 
Under grundutbildningen bedömer Försvarsmakten att cirka 15 % av rekryterna kommer att 
sluta genom spontanavgångar.50 Övergången till ett anställt och kontrakterat försvar föreslås 
starta under 2010 och vara fullt intagen 2019, med ett delmål 2014. 
 
Kontentan av förslaget, som jag uppfattar det, innebär en fundamental skillnad mot nu 
gällande system när det gäller personalförsörjningens incitament – från plikt till frivillighet. 
Den praktiska skillnaden mellan dagens värnpliktsutbildning och morgondagens frivilliga 
grundutbildning är dock kanske inte så stor som den kan verka. Redan idag är de flesta som 
genomför grundutbildning frivilliga eller upplever grundutbildningen som frivillig. 
Anställning i det nya systemet, med alla de rättigheter och skyldigheter som det innebär, sker 
inte heller förrän efter fullföljd grundutbildning.  

                                                 
49 Försvarsmakten, "Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009", 
Högkvarterets skrivelse 2009-01-30, beteckning 23 383:51503. 
50 Ibid., bilaga 1, sid 44. 
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Detta, tillsammans med de internationella erfarenheter från bland annat U.S. Army som jag 
tidigare berört, talar för att ledarskapet har stor betydelse för att behålla rekryterad personal – 
även i ett försvar med en annan personalförsörjningsmodell än dagens. 
 
Med all sannolikhet kommer ledarskapet också att vara en viktig faktor för att såväl kunna 
attrahera potentiella rekryter som för att kunna behålla anställda soldater. 
 
Flera områden som är intressanta för fortsatt forskning framträder: 
• Hur kan Försvarsmakten utveckla sitt ledarskap för att gynna såväl rekrytering som 

bibehållande av personal i en ny personalförsörjningsmodell? 
• Förändras sambanden mellan det utvecklande ledarskapet och avgångar om de studeras 

utifrån uppfattningen om detta hos avgångna soldater? 
• Skulle en större undersökning leda till samma resultat som den här studien? Exempel på 

områden för utveckling av undersökningen kan vara; fler studerade förband, studier på 
lägre organisatoriska nivåer, en geografisk vinkel (förbandets lokalisering eller 
fjärrekrytering kontra närrekrytering) samt fler eller bredare indikatorer. 

• Vilka orsaker kan förklara att förband avviker från generella samband som identifieras (i 
denna undersökning Förband 1 – och i synnerhet Förband 6)? 

 
Med de förslagen på fortsatt forskning avslutas det här avsnittet och jag övergår till att 
summera diskussionskapitlet och runda av hela arbetet! 

5.5 Kapitelsummering och avslutning 
Det här kapitlet diskuterar de resultat som kommer fram i undersökningen. Hela arbetets 
syfte, frågeställning och frågor besvaras och resultaten sätts också in i ett större sammanhang. 
Till sist lämnas förslag på områden som kan vara lämpliga att utforska ytterligare. 
 
Därmed har det här arbetet kommit till punkt och jag kan konstatera att det jag som 
ställföreträdande grundutbildningsbataljonschef endast kunde ana faktiskt visar sig ha ett visst 
stöd i reella data: Ledarskapet som praktiseras vid ett förband har betydelse för 
soldatavgångarnas storlek! 
 
Avslutningsvis vill jag tacka de som på olika sätt bidragit till studiens resultat och speciellt 
FHS/ILM i Karlstad som, förutom att de handlett mig, också har ställt nödvändigt material till 
mitt förfogande – tack! 
 
 
Boden 2009-06-10 
Tommy Karlsson 
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