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FM FysS med tilläggskrav 

En del av ditt arbete? 

 

Problemställning: FM FysS är en av de arbetsuppgifter du som anställda inom Försvarsmakten 
skall genomföra. Genomförs detta ute på förbanden, på kompanierna av den enskilde individen?  
Hur ser kunskapsnivån och utövandet av FM FysS med tilläggskrav ut bland de anställda inom 
Försvarsmakten?  

Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga om huruvida kunskapsnivån hos de 
anställda inom insatsorganisationen på regementet LedR är rörande FM FysS, samt om huruvida 
de även följer FM FysS och genomför de obligatoriska fysiska tester som finns.  
Utifrån svaret på undersökningen så kommer det finnas möjlighet till att genomföra mer grundlig 
kartläggning för att jämföra olika kompanier och olika grader. 
 
Frågeställningar: Hur ser kunskapsnivån och utövandet inom insatsorganisationen på LedR ut 
kopplat mot FM FysS med tilläggskrav? Använder sig de anställda inom insatsorganisationen av 
FM FysS tilläggskrav i planerandet och utövandet av sin fysiska träning? 
 
Teori: Teorianknytningen i denna uppsats är indirekt. 
 
Metod: För att få svar på frågeställningen så har en enkät utformats. Syftet med enkäten är att 
kartlägga insatsorganisationen på LedR kopplat mot frågeställningen. 
 
Resultat: Det finns tydliga brister inom insatsorganisationen på LedR kopplat mot de anställdas 
kunskap och utövande av FM FysS. Även inom området för det fysiska tilläggskravet för 
befattningar inom insatsorganisationen så finns det tydliga brister hos de anställda. Brister inom 
vilket tilläggskrav som gäller för den enskildes befattning samt för genomförandet av det årligen 
obligatoriska fysiska testet kopplat mot tilläggskravet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: FM FysS med tilläggskrav, Fysisk prestationsförmåga, LedR, 
Insatsorganisation 
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FM FysS with additional requirements 
Part of your job? 

 
The issue: FM FysS is one of the tasks that you as an employed in the Armed Forces to carry 
out. Implemented this out on the troops, the companies and of the individual? What are the level 
of knowledge and the execution of FM FysS with additional requirements from among the 
employees of the Armed Forces? 
 
Purpose: The purpose of this study is to identify whether the level of expertise of the employees 
in intermediate organizations in the regiment is on Ledr about FM FysS, and whether they also 
follow FM FysS and implement the required physical tests available. 
Based on the response to the survey, it will be possible to implement more thorough survey in 
order to compare different companies and different degrees. 
 
Research questions: What is the level of knowledge and exercise intervention in the 
organization at the Ledr linked to FM FysS the additional requirements? Uses the employees of 
intermediate organizations FM FysS additional requirements in the planning and the exercise of 
their physical fitness? 
 
Theory: Theory Articulation of this assignment is indirect. 
 
Method: To answer the questions a questionnaire has been designed. The questionnaire is to 
survey organization effort at Ledr linked to topic. 
 
Results: There are clear gaps in the response organization at Ledr linked to employees' 
knowledge and practice of FM FysS. There are gaps within the organization among the 
employees about the additional requirements as well. Deficiencies in any additional requirements 
that apply to the individual's position and for the implementation of the mandatory annual 
physical exam related to the additional requirement. 
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1. Inledning 

Denna uppsats kommer att avhandla om huruvida anställda inom Försvarsmakten (FM) har 
kunskap om FM Fysiska Standard (FM FysS), vad FM FysS har för krav på anställda samt 
om anställda inom FM följer FM FysS. 
 
En viktig del av det militära yrket är den fysiska förmågan en anställd inom FM besitter. 
Oavsett om du är anställd som officer eller civilanställd inom FM så är det viktigt att 
upprätthålla en viss fysisk förmåga, detta är även ett krav som FM har på sina anställda.  
Genom Befäls Förstärknings Avtal (BFA) så har jag varit anställd inom FM två gånger, 
hösten 2004 samt under 2006-2007. Under dessa två anställningar så har jag fått en viss insyn 
i hur vissa officerare ser på fysisk träning och på de krav som ställs. Även bland dem som ska 
ut på utlandstjänst så finns det olika synsätt på vikten av fysisk träning och förmåga. 
 
Genom det jag sett och hört så har jag blivit intresserad av att veta hur det egentligen ser ut på 
de olika förbanden: militär kontra civil, jobba hemma i Sverige kontra utomlands samt 
generations/åldersskillnad. Ämnet föll sig naturligt då 215:e officerskursen på MHS Karlberg 
har fått blivit undervisade i och fått förklarat att den fysiska förmågan är något väldigt viktigt 
för en anställd inom FM, speciellt om du är anställd som officer. 
 
Då detta inte är bilden jag fått under tiden jag varit anställd inom FM så anser jag att det 
skulle vara intressant att få undersöka saken i fråga. Stämmer den bilden jag fått? Är det 
någon skillnad bland de olika vapengrenarna, förbanden, tjänsterna, åldrar m.m.? Jag vill 
genom detta arbete bidra till att skapa en större bild av hur läget är bland anställda inom FM. 
  
För att genomföra detta så har en enkät skickats till ett antal anställda inom FM, där de 
anställda fått svara på frågor rörande FM FysS, sin egen fysiska förmåga mm. Tanken med 
detta är att skapa en större och bredare bild av hur det egentligen ser ut, med ny kunskap om 
FM FysS och hur den fysiska förmågan hos de olika anställda anses vara. 
 
Jag anser att anställda inom FM inte har tillräcklig kunskap om vad FM FysS är för något och 
att de ej heller utövar FM FysS och gör det fysiska tester som skall genomföras av anställd 
personal inom FM. 
 
Under tiden som värnpliktig bestod den fysiska träningen av Bål Rygg Armar Knän (BRAK) 
samt löpning iförd joggingskor, shorts och t-shirt. Var det någon värnpliktig som ville bedriva 
annan fysisk träning var det väldigt svårt att få tillstånd av de befäl som fanns om träningen 
skulle ske på schemalagd tid. 
  
När jag själv var anställd var det inte helt accepterat bland andra anställda att på träning under 
arbetstid göra något annat än att löpträna. Det som var huvudträningen för merparten av de 
anställda var att springa en mil iförd joggingskor, shorts och t-shirt. 
 
En del av utbildningen på skola var FM FysS och det hade i syfte att förbereda kadetterna på 
att kunna leda sina soldater och anställda inom fysisk träning. Utbildningen gav en ny bild 
utav vad som kan betraktas som fysisk träning, det är inte bara att springa en mil, utan 
tillexempel även att styrketräna och rörlighet.  
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Då detta är tre olika upplevelser jag fått uppleva under samma arbetsgivare. En arbetsgivare 
som har en färdig syn på fysiskträning och fysisk standard hos sina anställda. Utifrån detta så 
torde det inte vara tre olika upplevelser som skiljer sig så pass mycket som det gör. 
Upplevelserna värnpliktig och BFA ligger nära i tid med varandra samt att min andra BFA tid 
ligger nära i tid med skoltiden, vilket torde visa på att tiden mellan dessa upplevelser inte är 
svaret på frågorna. 
 

1.1 Disposition  

Inledningsvis så kommer jag att redovisa för problemställningen och de frågor som jag som 
författare vill ha svar på genom denna uppsats. För att möjliggöra för läsaren att erhålla 
tillräcklig kunskap för att kunna förstå enkäten och diskussioner kring enkäten så kommer jag 
att inledningsvis redovisa för FM FysS med tilläggskrav och där kommer jag att begränsa mig 
till de krav som gäller för markstridskrafter / arméanställda. 
 
Därefter så kommer jag att redovisa för enkäten och resultatet ifrån enkäten. Vardera en av 
frågorna kommer att redovisas en åt gången och i samband med redovisat resultat kommer en 
diskussion kring resultatet att genomföras. Efter att samtliga frågor redovisats så kommer jag 
att genomföra en slutdiskussion kring resultaten. 
 
Avslutningsvis så kommer jag att redovisa förslag till fortsatt forskning och därefter att 
avsluta med att sammanfatta och redovisa ifall jag som författare anser att jag funnit svar på 
ställda frågor. 

 

1.2 Problemställning  
Då jag har varit anställd kan jag med utgångspunkt ifrån mig själv säga att jag inte hade 
någon större vetskap om vad FM FysS var för något. Det jag visste och fick information om 
var att jag, enligt anställningsavtalet, var tvingad till tre timmar fysisk träning i veckan på 
arbetstid och denna skulle vara uppdelad på minst två stycken tillfällen. Under min 
anställning så fungerade detta krav mycket bra. Arbetstiden och arbetsbelastningen gjorde att 
jag kunde hinna med att träna enligt de ställda kraven. Dock så fungerade inte detta alla 
veckor och jag gjorde heller inte de tester som skulle genomföras.  
 
Inom FM så finns det många olika åsikter om vad som är fysisk träning och vilka krav som 
egentligen skall klaras av och om dessa krav är något att bry sig om. Om jag återigen utgår 
ifrån mig själv så anser jag att det eviga tjatandet om att springa milen i sina fina joggingskor, 
shorts och t-shirt inte är den enda träningsformen som finns. Men det är något som officerare 
alltid har gjort och därför tror jag att det är en tradition som finns kvar.  
 
Afghanistan, Liberia, Tchad och Kosovo är några exempel på insatsområden där 
Försvarsmaktens anställda deltar. Enligt slutrapporten för Kosovostyrkan KS 21 når inte en 
femtedel av de anställda upp till Försvarsmaktens fysiska krav, enligt en utvärdering av 
slutrapporten för styrkans utbildning.1 Detta påvisar tydligt behovet av fysisk träning mot inte 
bara baskrav utan även tilläggskrav. Jag skulle vilja fråga 100 anställda inom FM, från olika 
områden och med olika befattningar och grader, samma fråga: Hur ofta springer du en mil i 

                                                
1 Genberg, Gabriella, http://www.varnpliktsnytt.se/Nyheter/Maj10/Fysiska-kraven/, 2010-05-26. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Fredrik Gustafsson 2010-06-14 8 ( 32 ) 
OP 07-10   
joggingskor, shorts och t-shirt under tiden på mission? Då tror jag att majoriteten av de 
tillfrågade skulle svara noll gånger. Att ha en god kondition är absolut viktigt för anställda 
inom FM men ensamt är det inte tillräckligt. Kondition är inte heller ett enkelspårigt begrepp, 
det finns flera varianter av kondition. 
 
Utifrån min tid som värnpliktig och anställd samt kadett så har jag fått se två olika sidor av 
kunskapen om FM FysS och fysisk träning. Under min tid som kadett har jag fått uppleva en 
syn och kunskap om fysisk träning som jag tidigare inte upplevt inom FM. På MHS Karlberg 
så har det varit en väldigt seriös syn på fysisk träning med kunskap från de anställda, kunskap 
om fysisk träning och FM FysS.  Som värnpliktig och anställd så upplevde jag en okunskap 
om fysisk träning och om FM FysS. De anställda visste att det skall göras tester och hur 
testerna går till. Men sen så var det inte så mycket mer med det. Den fysiska träningen bestod 
som oftast i att skicka iväg soldaterna på en löprunda, och ibland om det ville sig väl, så 
kunde det bli orientering. För officerarna så var det samma sak. N är någon skulle eller hade 
tränat så rörde det sig som oftast om löpning iklädd joggingskor, shorts och t-shirt.  
 
Dessa två olika upplevelser får mig att fundera över om det är bristande kunskap kontra 
väldigt god kunskap om fysisk träning och FM FysS eller om det rör sig om att det gamla 
sitter kvar i väggarna eller om det är något annat som gör att jag fått uppleva dessa två skilda 
upplevelser. För att få svar på dessa frågor så har jag framställt en enkät som skall besvara 
huruvida anställda inom FM har kunskap om FM FysS och fysisk träning. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga om huruvida kunskapsnivån hos de anställda 
inom insatsorganisationen på regementet LedR är rörande FM FysS, samt om huruvida de 
även följer FM FysS och genomför de obligatoriska fysiska tester som finns. 
  
Utifrån svaret på undersökningen så kommer det finnas möjlighet till att genomföra mer 
grundlig kartläggning för att jämföra olika kompanier och olika grader/nivåer. 
 

1.4 Frågeställningar 

För att genomföra undersökningen använder jag mig av sex frågeställningar: 

1. Vilken kunskapsnivå rörande FM FysS besitter anställda inom insatsorganisationen på 

regementet LedR? 

2. Följer ovanstående anställda FM FysS? 

3. Genomför ovanstående anställda de obligatoriska fysiska tester som finns? 

4. Skiljer sig kunskapsnivån rörande FM FysS med tilläggskrav bland ovanstående anställda? 

5. Finns det skillnader i följandet av FM FysS bland ovanstående anställda? 

6. Skiljer sig genomförandet av de obligatoriska fysiska tester bland de ovanstående 

anställda? 
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1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Rum 
Enkäten som besvarats av anställda på Ledningsregementet är inte utformad på ett sådant vis 
att den svarande med ord kan förklara sitt svar eller utförligare svara på frågan. Utan den är 
istället utformad så att den svarande får uppskatta var denne befinner sig i fråga om kunskap 
eller utförande samt ja- eller nej svar. Syftet med detta är att skapa en översiktlig kartläggning 
och inte gå djupare på motivet bakom svaren. 
 
Jag har valt att avgränsa mig till Ledningsregementet då det är den plats som jag har gjort min 
värnplikt och min BFA tid och eftersom jag har kännedom om förhållandena för 
insatsförbanden och de fysiska krav som ställs i tjänsten vid regementet. 
 

1.5.2 Tid 
Materialet som använts för att skriva denna uppsats är taget ifrån aktuella skrivelser. Enkäten 
som redovisas är utformad och besvarad under år 2010. Tidsrymden blir smal på grund av att 
FM FysS är ungt och förnyas och får tillägg. Att använda äldre litteratur eller skrivelser skulle 
vilseleda. 
 

1.6 Tidigare forskning 

Forskningsläget inom området består av tidigare rapporter och uppsatser som behandlar 
ämnet. 
 
Försvarets forskningsinstitut (FOI) har bland annat i en användarrapport2 behandlat fysisk 
förmåga i Försvarsmakten. 
Utöver ovan nämnd rapport så har FOI och Försvarets Forskningsanstalt (FOA) tagit fram 
ytterligare sex stycken rapporter som innefattar FM FysS. Jag har valt att inte använda mig av 
dessa då de inte ligger inom nutid. 

 Försvarsmaktens Fysiska Standard- försök med fysisk träning som arbetsuppgift 
 Fysiska prov 
 Nya konditionsprov för officerare 
 Normer för fysiska krav 
 Försvarsmaktsgemensamma fysiska prov: Kondition Ålder och Kravgränser 
 Fysisk arbetsförmåga 

 
 

Försvarsmaktens Fysiska Standard- Hur uppfattar officerarna på Artilleriregementet 
A 9 att det genomförs? 
”Denna uppsats behandlar ämnet Försvarsmaktens Fysiska Standard. Uppsatsens syfte är att 
skapa ett underlag för att förbättra eller bibehålla möjligheten för officerarna vid 
Artilleriregemente A9 att genomföra Försvarsmaktens Fysiska Standard (FM FysS). Detta för 

                                                
2 Bergh, Ulf, Danielsson, Ulf, Ekblom, Örjan, Olsson, Monica & Salén, Johan, Fysiska prov för officerare - 
utveckling av FM fysisk standard, FOI-R- -2421- -SE, ISSN 1650-1942, Användarrapport, MAJ 2008  
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att uppfylla de krav som ställs avseende fysisk prestationsförmåga på en officer i 
Försvarsmakten.” 3 
 
Kadett Linus Johansson genomför en enkätundersökning och kommer fram till att det finns 
bra och mindre bra delar av genomförandet av FM FysS. Slutsatsen utav det är att 
fördelningen mellan att träna kondition, styrka och rörlighet är något positivt som skall finnas 
kvar samt att merparten av officerarna på A 9 sätter upp träningsmål inom ramen för FM 
FysS. Där Johansson har sett att det finns potential för utveckling är inom uppföljning, 
utvärdering och genomförandet av de tester rörande tilläggskrav.4 

 

Arméofficerens fysiska prestationsförmåga. 
Major Stefan Nordberg skriver i sin c- uppsats på FHS om Arméofficerens fysiska 
prestationsförmåga kopplat till ett kompetensperspektiv. Nordberg vill undersöka om 
huruvida Arméofficerarna klarar av de fysiska prestationsförmågor utifrån ett 
kompetensperspektiv som kommer med att Försvarsmakten har gått ifrån invasionsförsvar till 
insatsförsvar.  
 
”Huvudresultat: Resultatet har visat att en minoritet av armeofficerarna känner till 
tilläggskraven, både beträffande insatsorganisationen och krav för personal i NBG. Resultatet 
visat att en majoritet av arméofficerarna uppskattar att de uppfyller de fysiska kraven för 
personal i NBG ur ett kompetensperspektiv. Resultatet visar dock att det generellt finns 
förbättringspotential beträffande arméofficerens fysiska prestationsförmåga”5 
 

                                                
3 Johansson, Linus, Försvarsmaktens Fysiska Standard- Hur uppfattar officerarna på Artilleriregementet A9 att 
det genomförs?, (2009, Stockholm: FHS, Boden: ArtSS)  
4 Johansson, Linus, Försvarsmaktens Fysiska Standard- Hur uppfattar officerarna på Artilleriregementet A9 att 
det genomförs?, (2009, Stockholm: FHS, Boden: ArtSS) 
5 Nordberg, Stefan, Arméofficerens fysiska prestationsförmåga, (2006, Stockholm, FHS, ChO 04-06) 
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2. Teori, metod och källkritik 

2.1 Teori 
Teorianknytningen i denna uppsats är indirekt. Den sker genom kopplingen till FM FysS, som 
baseras på ett koncept/modell/teori om att den anställde i Försvarsmakten i sin tjänst behöver 
Fysisk Träning för att öka sitt stridsvärde och för att bättre kunna genomföra sin tjänst 
allmänt. FM FysS bygger på att den enskilde själv ska stimuleras till regelbunden träning. 
”Mens sana in corpere sano ”- ”En sund själ i en sund kropp” sade redan de gamla romarna, 
dvs. tanken är att det finns en positiv växelverkan mellan en vältränad kropp  och tankearbete 
i olika former. Denna teori skulle i sin tur kunna överföras till militär tjänstgöring i olika 
former, t ex nationell tjänst eller internationella insatser för svensk militär personal.  
 
Sammanfattningsvis utgörs arbetets teorianknytning till teorin för FM FysS, för innehållet i 
denna redogörs i kapitel 3. 
 
Fysisk träning kan som nämnts även ses i perspektivet av ett klassiskt ideal från romarna6 
 
Wikipedias brittiska version härleder det berömda romerska citatet enligt följande,  
där man särskilt kan notera en rad önskvärda positiva egenskaper, inte minst för militära 
syften:  
 
Mens sana in corpore sano (a healthy mind in a healthy body) is a famous Latin quotation, 
often translated as "A sound mind in a sound body." It is derived from Satire X of the Roman 
poet Juvenal . In context, the phrase is part of the author’s answer to the question of what 
people should desire in life, the answer consisting of a long list of things: 

 

                                                
6 This page was last modified on 26 May 2010 at 12:08.(wikipedia.uk) 

“ 
It is to be prayed that the mind be sound in a 
sound body. 
Ask for a brave soul that lacks the fear of death, 
which places the length of life last among 
nature’s blessings, 
which is able to bear whatever kind of 
sufferings, 
does not know anger, lusts for nothing and 
believes 
the hardships and savage labors of Hercules 
better than 
the satisfactions, feasts, and feather bed of an 
Eastern king. 
I will reveal what you are able to give yourself; 
For certain, the one footpath of a tranquil life 
lies through virtue. 
 
 

 
orandum est ut sit mens sana in corpore sano. 
fortem posce animum mortis terrore carentem, 
qui spatium uitae extremum inter munera ponat 
naturae, qui ferre queat quoscumque labores, 
nesciat irasci, cupiat nihil et potiores 
Herculis aerumnas credat saeuosque labores 
et uenere et cenis et pluma Sardanapalli. 
monstro quod ipse tibi possis dare; semita certe 
tranquillae per uirtutem patet unica uitae. 
(10.356-64)” 
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2.2 Metod7 

Val av metod föll sig till enkätundersökning. En enkät med nio stycken frågor som skall bidra 
till att skapa en tillräckligt verklighetsknuten bild av FM FysS på LedR. Enkätens utformning 
bidrar till att kunna följa olika kompanier och grader i deras utförande och kunskap inom FM 
FysS. 
 
Enkätens utformning redovisas i bilaga 1. 
 
Resultatet från enkätundersökningen diskuteras i arbetet för respektive fråga och resultatet 
sammanförs till en avslutande diskussion och slutsatser. I denna del används den 
teorianknytning som finns genom FM FysS som en bakomliggande grund för diskussionen. 
 
Fördelar: 
Fördelen med att använda en enkät är att det under en kortare tid går att nå ut till fler 
informanter, vilket möjliggör ett större antal svar på enkäten och på så vis skapar en bredare 
bild av hur verkligheten kring ställda frågor ser ut. Att enkäten besvaras anonymt skapar en 
trygghet för informanten att kunna vara ärlig utan påföljder för enskild person.  
 
Nackdelar: 
Att informanterna inte svarar helt ärligt på enkätens frågor är en parameter att ha i beaktande i 
analys och diskussion kring svaren på enkäten. Hos tävlingsinriktade människor kan en enkät 
av detta slag, som handlar om fysisk träning och kunskap inom fysisk träning, ses som en 
tävling där det gäller att vara så bra som möjligt. Detta skulle kunna ge en vilseledande bild 
av enkätens resultat kopplat mot verkligheten. 
 

2.3 Källkritik 

De skrifter, dokument och rapporter som kommer att användas för skrivandet av denna 
uppsats är kopior ifrån original och samtliga kommer att ha ett nutida datum. Dokument 
gällande FM FysS och fysiska tester kommer att tas ifrån Försvarsmaktens Idrott och 
Friskvård (FMIF) och av FM utsedda avdelningar som har fått i uppgift att framställa gällande 
dokument i frågan. Dessa dokument har en hög trovärdighet och nutida tids anknytning vilket 
gör dessa dokument till lämpliga källor för uppsatsen. 
 
Enkäten kommer att besvaras i samband med skrivandet av uppsatsen, vilket gör att det blir 
en relevant anknytning i tid. Trovärdigheten i enkätens resultat går att ifrågasätta då de 
svarande fyller i enkäten på egen plats, ej övervakat.  
 

                                                
7 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 2003 
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3. FM FysS 
 
”Försvarsmaktens Fysiska Standard (FM FysS) är Försvarsmaktens modell att kvalitetssäkra 
den fysiska prestationsförmågan. FM FysS gäller för samtliga officerare, soldater och civila 
med befattningar inom insatsorganisationen.” 8 
 
FM FysS är ett verktyg utarbetat av FM för att säkerställa att all personal inom 
insatsorganisationen skall ha en tillräcklig fysisk standard och vara tillräckligt friska för att 
kunna lösa sin arbetsuppgift under påfrestning samt för att överleva i en nödsituation.9 

 
FM FysS kan delas upp i tre olika delar, Grundkrav, friskvård samt tilläggskrav.  Där 
grundkrav och friskvård sitter ihop med varandra då FM har som ett av sina syften med 
grundkravet att öka personalens välbefinnande, hälsa och livskvalitet.10 
 

3.1 Grundkrav 
 
”Grundnivån gäller samtliga ovan nämnda kategorier och består av följande: 

 Individuellt träningsmål (eventuella delmål) 
 Träningsplanering 
 Fysisk träning 
 Uppföljning och utvärdering. 

 
Den fysiska träningen är som synes bara en del av grundnivån. Att observera är att FM 
FysS grundnivå är en arbetsuppgift och skall genomföras under 3 timmar på 
tjänstgöringstid under en 40 timmars arbetsvecka. Träningen skall planeras så att den 
ungefärliga tidfördelningen är kondition 50 %, styrka 40 %, rörlighet 10 %. Den fysiska 
träningen skall fördelas på två tillfällen per vecka. 
 
För att betecknas som godkänd avseende FM FysS grundkrav så skall den enskilde: 

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

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

 
Uppföljning och utvärdering skall ske i ordinarie linjeorganisation vid Utvecklingssamtal.” 11 

                                                
8Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. Sid 2  
9 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. Sid 1 
10 IBID. Sid 1 
11 Johansson, Linus, Försvarsmaktens Fysiska Standard- Hur uppfattar officerarna på Artilleriregementet A9 att 
det genomförs?, (2009, Stockholm: FHS, Boden: ArtSS). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Fredrik Gustafsson 2010-06-14 14 ( 32 ) 
OP 07-10   

3.2 Tilläggskrav 

FM I/F (Försvarsmaktens Idrott och Friskvård) fick hösten 2001 uppgiften att utreda nya 
fysiska baskrav. Parallellt med detta arbete så genomförde FM I/F en analys för de olika 
befattningar inom FM som personal besitter och inom vilka områden det är nödvändigt med 
ett tilläggskrav. Syftet med detta var att kunna identifiera fysiska belastningsnivåer kopplat 
till de olika befattningarna. Utifrån resultatet som blev så kunde FM I/F framställa nya 
tilläggskrav för olika befattningar, krav som stämde överens med den fysiska belastning 
personen på den specifika befattningen kan komma att utsättas för.12  
 
Tilläggskraven syftar även till att den anställde skall få/upprätthålla den fysiska kapacitet som 
krävs för respektive befattning samt är syftet att kunna korta ned beredskapstiden genom att 
ständigt bibehålla tillräcklig fysisk kapacitet.13 
 
 
Grupp Personal/enheter Kondition 

(fälttest 
2000m)krav 

Styrka 
(multitest) 
krav 

0 Personal ingående i: 
·     Headquarter -personal (HQ) 
·     Regional Command (RC) stab 
·     Expeditionary Air Wing (Stabs-, Cargo-, teknisk 
-personal) 
·     National Support Element (NSE) 
·     Provincial Reconstruction Team (PRT) -stab 
·     Liaison Monitoring Team (LMT) (personal 
tjänstgörande i stab och på Camp (motsv.)) 
·     Personal ingående i stab motsvarande OHQ-, 
SSR-, FHQ-nivå. 
·     Militära observatörer tjänstgörande i FN, EU, 
NATO, OSSE (HQ)  
·     Sjukvårdspersonal tjänstgörande på Camp 
(motsv.) 
·     Fältartister 

Denna grupp 
behöver 
endast 
genomföra 
3000m 
löpning eller 
Beeptest. 
 
Kraven är: 
15min för 
löpning. 
8.8 på 
Beeptest 

 

                                                
12 Bergh, Ulf, Danielsson, Ulf, Ekblom, Örjan, Olsson, Monica & Salén, Johan, Fysiska prov för officerare - 
utveckling av FM fysisk standard, FOI-R- -2421- -SE, ISSN 1650-1942, Användarrapport, MAJ 2008 
13 Bergh, Ulf, Danielsson, Ulf, Ekblom, Örjan, Olsson, Monica & Salén, Johan, Fysiska prov för officerare - 
utveckling av FM fysisk standard, FOI-R- -2421- -SE, ISSN 1650-1942, Användarrapport, MAJ 2008, s7 
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Grupp Personal/enheter Kondition 

(fälttest 
2000m)krav 

Styrka 
(multitest) 
krav 

A Personal ingående i: 
·     Reparationspluton 
·     Transportpluton 
·     Stabs/trosspluton 
·     Sjukvårdpersonal/Sjuktransportgrupper 
·     Militärpolis/stabspersonal (inre-tjänst) 
·     Sjukvårdpersonal/plutons och gruppnivå 
·     National Intelligence Cell-personal (NIC) 
·     Regional Observation Monitoring Liaison Team 
(RMLT) 
·     Militära observatörer (vilka ej tjänstgör vid HQ) 
·     Electronic Warfare-tropp (EW) 
·     Framskjuten Kirurgisk Förmåga (FKF) 

13min och 
30sek 

125 poäng 

B Personal ingående i: 
·     Provincial Office (PO) 
·     Mekaniserad skyttepluton 
·     Amfibieskyttepluton 
·     Skyttepluton 
·     Liaison Monitoring Team (LMT), 
utbildningsansvariga (trupptjänst) 
·     Flygsamverkansgrupp (TAC-P) 
·     SUAV/UAV-grp6  
·     PSYOPS (Tactical team) 
·     Militärpolis (MP) (yttre-tjänst) 
·     Ammunitionsröjnings-tropp/grupp (EOD/IEDD) 
·     Luftvärnstropp 
·     Ingenjörspluton 
·     Lednings och sambandspluton 
·     Observation Monitoring Team (OMLT)7 
·     Flygbassäkerhetspluton 
·     Vakt och eskortpluton/grupp 

12min och 
30sek 

175 poäng 

C Personal ingående i: 
·     Vessel Protection Detachment (VPD) 
·     Field Human Team8 
·     Observation Monitoring Team (OMLT) 9 
·     Personskyddsgrupp (Militärpolis, Livvakt) 
·     Närskydds-tropp/grupp 

11min och 
30sek 

175 poäng 
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Grupp Personal/enheter Kondition 

(fälttest 
2000m)krav 

Styrka 
(multitest) 
krav 

D Personal ingående i: 
·     Spaningspluton 
·     Kustjägarpluton 
·     Jägarpluton 
·     Flygbasjägarpluton 
·     RAVEN-team 

10min och 
15sek 

300 poäng 

 

 
FM I/F kom fram till att två olika tester skall genomföras, kondition samt styrka. Kravet på 
resultat inom de olika testerna beror på vilken befattning du som anställd har och då utifrån 
vilken fysisk belastning befattningsinnehavaren kan komma att utsättas för. Därför delades 
befattningar in i olika grupper som vardera har olika krav på resultat vid genomförandet av 
testerna.14 

 
Tilläggskraven berör inte alla inom FM. Utifrån resultatet utvisat av vad FM I/F fick av deras 
undersökning så kunde det tas fram fem olika kategorier av anställda som skall komma att 
beröras av tilläggskraven.15 
 

 Markstridspersonal placerad i insatsorganisationen 
 Sjögående personal 
 Personal i flygstridsledning- och flygtjänst 
 Personal möjlig att kommenderas som vattendykare 
 Rök- och kemdykare 

 
Då min studie endast berör personal tjänstgörande under kategorin Markstridspersonal i 
insatsorganisationen, så har jag valt att endast redovisa för tilläggskrav och personalgrupper 
inom vald kategori.161718 
 

3.2.1 Kondition19 
FM I/F har utformat ett test för att mäta konditionen på utövaren. Testet består av att springa 
en sträcka mätt till 2000 m och då bära full stridsutrustning och vapen. Avståndet beror på att 
testet skall pågå i omkring 10 minuter för att mäta konditionen. Att stridutrustning och vapen 
tillkommer i testet är på grund utav att få med den inverkan på kroppen det innebär att bära 
utrustningen under förflyttning. Kraven för testet är enligt ovan och är utformat utefter vilken 
befattning det rör sig om. 

                                                
14 Bergh, Ulf, Danielsson, Ulf, Ekblom, Örjan, Olsson, Monica & Salén, Johan, Fysiska prov för officerare - 
utveckling av FM fysisk standard, FOI-R- -2421- -SE, ISSN 1650-1942, Användarrapport, MAJ 2008 
15 IBID 
16 IBID 
17 Emil startsida/publikationer/instruktioner/FM FysS, underbliga 2, anvisningar för tester, 2:4 löptest, sida 15. 
18 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. Sid 2 
19Bergh, Ulf, Danielsson, Ulf, Ekblom, Örjan, Olsson, Monica & Salén, Johan, Fysiska prov för officerare - 
utveckling av FM fysisk standard, FOI-R- -2421- -SE, ISSN 1650-1942, Användarrapport, MAJ 2008   
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3.2.2 Styrka20 
Testet utformat av FM I/F består i att testpersonen skall genomföra fem stycken olika tester 
där utövaren samlar poäng vid varje moment. Multitestet går ut på att testa flera olika 
muskelgrupper och på så vis säkerställa god styrka i hela kroppen. Testen är framtagna för att 
se om testpersonen kommer att klara av vissa fysiska moment som utövas i fält såsom gräva 
och förflytta skadad. Vardera ett av momenten har en miniminivå som måste överskridas för 
att testet skall ses som godkänt. Därefter så skall testpersonen erhålla mer än godkänt i minst 
två valfria moment för att ses som godkänd. Utöver det så kan testpersonen samla 
bonuspoäng. Efter testpersonen har genomfört samtliga moment så adderas poängen ihop för 
att ge en slutsumma, denna slutsumma är testpersonens testresultat. 
 
Kraven för testet är enligt ovan och är utformat efter vilken befattning det rör sig om.  

 

                                                
20 Bergh, Ulf, Danielsson, Ulf, Ekblom, Örjan, Olsson, Monica & Salén, Johan, Fysiska prov för officerare - 
utveckling av FM fysisk standard, FOI-R- -2421- -SE, ISSN 1650-1942, Användarrapport, MAJ 2008  
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4 Resultat av undersökningen 
Det utvisande resultatet ifrån enkäten redovisas här tillsammans med diskussion kring vardera 
ett av resultaten. Diskussionen syftar till att granska resultatet av enkäten och få tabellerna 
mer levande och lättare att förstå. I diskussionen redovisas kommentarer och slutsatser främst 
utifrån teorigrunden i FM FysS som redovisats i kapitel 3 men även mot den inledande 
beskrivningen av problemställningen utifrån tidigare personliga erfarenheter. 
 
Då enkäten skickades ut till regementet LedR, så skickades enkäten ut till chefsbefattningar 
på de olika kompanierna i syfte att få hjälp med spridningen av enkäten. Det negativa för 
tiden då enkäten varit regementet tillhanda är att det är en arbetsperiod med många övningar 
och uttag av ledighet efter övningar. Detta har fått till följd att ett kompani helt är utan 
informanter och att antalet informanter endast komma att uppnå till 32 stycken. Att det är ett 
lågt antal svaranden och att ett kompani uteblivit informanter kan vara ett mindre problem i 
undersökningen. Officerare ifrån det uteblivna kompaniet, Oland, går att jämföra med ett av 
de kompanier som har informanter, Rasbo. Dessa två kompanier har ett regelbundet utbyte av 
officerare varför undersökningen kommer att utgå ifrån ett nästintill identiskt svar är giltigt 
ifrån de två kompanierna. Att antalet informanter är lågt anser jag inte har någon större 
inverkan på undersökningen på grund av att det är så pass stor skillnad på de olika svaren 
inom varje enskild fråga. 
 

4.1 Din grad? 
 

 
 
 
 A) Furir      0%    0  
 B) Serg  3.12%    1  
 C) Fk   9.38%    3  
 D) Lt   12.5%    4  
 E) Kn   21.9%    7  
 F) Mj     25%    8  
G) Övlt   9.38%    3  
H) Öv       0%    0  
 I) Civil   18.8%     6 
    Summa    100%   32  
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4.1.2 Diskussion 
Syftet med denna fråga var att säkerställa spridning i grad och på så viss få informanter med 
olika arbetsuppgifter. Detta för att få spridning i svaren och för att möjliggöra tolkning utav 
resterande delar av enkäten.  
 
Furir är ej längre en grad/nivå inom FM och således finns ingen furir inom FM. därav har det 
heller inte inkommit något svar på Furir. 
 
Linus Johansson kom fram till i sin c-uppsats, Försvarsmaktens Fysiska Standard- Hur 
uppfattar officerarna på Artilleriregementet A9 att det genomförs?, att de som jobbar på högre 
befattningar genomför mer regelbunden fysisk träning och att de har lättare att planera in sin 
egen fysiska träning på arbetstid kontra befattningar på plutonsnivå.21 
 

 

4.2 Vilket/vilken kompani/stab arbetar du på? 
 

 
 
 
 A) Rasbo    31.2%    10  
 B) Oland         0%      0  
 C) NBG   3.12%      1  
 D) Bat.stab    3.12%      1  
 E) Reg.stab    6.25%      2  
 F) övrigt    56.2%    18  
     Summa     100%    32  

 

4.2.1 Diskussion 
Syftet med denna fråga var att, som tidigare fråga, skapa underlag för diskussion och tolkning 
av kommande resultat. Av kompanierna Rasbo, Oland och Nordic Battle Group (NBG) så är 
svaren endast till ett antal att räkna på vid Rasbo kompani. Som tidigare nämnt så räddas de 
andra kompanierna i denna undersökning av att Rasbo, Oland och NBG kompanierna har en 

                                                
21 Johansson, Linus, Försvarsmaktens Fysiska Standard- Hur uppfattar officerarna på Artilleriregementet A9 att 
det genomförs?, (2009, Stockholm: FHS, Boden: ArtSS) 
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gemensam skara officerare som genom tjänstgöring i olika perioder bemannar de olika 
kompanierna. Därför kan resultatet ändå ses som representativt för de tre kompanierna. 
 
Under övrigt ingår bland annat Hundra Härads kompani, vilket gör att de tre 
utbildningskompanierna Rasbo, Oland och Hundra Härads kompani samt insatskompaniet 
NBG är representerat. De olika staberna har till stor del uteblivit med svar vilket gör att det 
kan finnas brister i det gemensamma resultat som utvisas ifrån enkäten kopplat till hur den 
verkliga bilden för staberna ser ut. 

 

4.3 Vilken är din kunskapsnivå gällande vad FM FysS är för något? 
 
 

 
 
 
 A) dålig   9.38%    3  
 B) mindre god     25%    8  
 C) god   46.9%  15  
 D) mycket god   18.8%    6  
     Summa    100%   32  

 

4.3.1 Diskussion 
Resultatet visar att 65.7% av informanterna anser sig själva ha god eller mycket god kunskap 
gällande vad FM FysS är för något och 25% säger sig ha mindre god kunskap. Detta visar på 
att majoriteten av informanterna har så pass god kunskap om vad FM FysS är för något för att 
kunna utöva det. Eftersom att FM FysS skall vara en del av arbetstiden för den anställde inom 
FM är det förvånansvärt hög procent som säger sig ha dålig kunskap om vad FM FysS är för 
något. För att kunna utöva detta torde den anställde ha så pass god kunskap inom ämnet för 
vad som krävs för att utöva detta och på så sätt följa direktiv kring FM FysS. 
 
Jag har valt att inte jämföra de olika kompaniernas kunskapsnivå utan har istället fokuserat på 
de anställda som en gemensam nämnare. Syftet med detta är att kunna möjliggöra för fortsatta 
studier inom ämnet där syftet är att följa upp de olika kompanierna med dess olika nivåer. 
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4.4 Vet du vad som är tilläggskraven för din befattning? 
 
 

 
 
 
 Nej    31.2%   10  
 Delvis    18.8%     6  
 JA       50%   16  
 Summa     100%   32  

 

4.4.1 Diskussion 
Endast 50 % av informanterna anser sig ha vetskap om vilka tilläggskrav som gäller för 
dennes befattning, 18.8 % säger sig till viss del veta vad som är tilläggskraven medan 31.2 % 
inte vet vad som är deras befattnings tilläggskrav. Resultatet visar på att en väldigt stor del av 
de anställda inom insatsorganisationen inte vet vilka fysiska krav som ställs på innehavd 
befattning.  
 
Tilläggskraven syftar även till att den anställde skall få/upprätthålla den fysiska kapacitet som 
krävs för respektive befattning samt är syftet att kunna korta ned beredskapstiden genom att 
ständigt bibehålla tillräcklig fysisk kapacitet.22 
 
Utifrån vad resultatet visar på så håller inte syftet som FM I/F och FM har kommit fram till 
med tilläggskravet. Även om resultatet visar på att 50 % av informanterna inte vet eller endast 
delvis vet vad tilläggskravet för sin egen befattning är så visar det dock inte på att 
informanterna inte besitter tillräcklig fysisk färdighet för att klara ställda krav. 

 

 

                                                
22 Bergh, Ulf, Danielsson, Ulf, Ekblom, Örjan, Olsson, Monica & Salén, Johan, Fysiska prov för officerare - 
utveckling av FM fysisk standard, FOI-R- -2421- -SE, ISSN 1650-1942, Användarrapport, MAJ 2008, s 7. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Fredrik Gustafsson 2010-06-14 22 ( 32 ) 
OP 07-10   

 

4.5 Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att på egen hand utöva FM FysS? 
 
 

 
 
 
 Nej    18.8%     6  
 Delvis    15.6%     5  
 JA    65.6%   21  
 Summa     100%   32 
 

4.5.1 Diskussion 
Resultatet ifrån denna fråga, 4.5, och fråga 4.3 går ihop. Fråga 4.3 visar ett resultat där 34.4 % 
av informanterna anser sig själva ha dålig eller mindre god kunskap om FM FysS och på fråga 
4.5 är det 34.4 % av informanterna som säger sig inte kunna eller endast delvis kunna 
genomföra FM FysS. 
 
Resultatet visar på att mellan 18.8 % och 34.4 % av informanterna inte har tillräcklig kunskap 
för att genomföra sina arbetsuppgifter. Då FM FysS är en arbetsuppgift där fysisk träning 
skall vara 3 timmar av den anställdes 40 timmars arbetsvecka och detta skall genomföras 
75 % av den anställdes tjänstgöringstid.23 En mer positiv syn visar på att mellan 65.6 % och 
81.2 % av informanterna har tillräcklig kunskap inom FM FysS för att kunna genomföra FM 
FysS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. Sid 3 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Fredrik Gustafsson 2010-06-14 23 ( 32 ) 
OP 07-10   
4.6 Följer du FM FysS? 
 
 

 
 
 
 Nej     18.8%     6  
 Delvis     56.2%    18  
 Ja        25%     8  
 Summa      100%   32  
 
 

4.6.1 Diskussion 
Även under denna fråga, 4.6, kan ett samband med tidigare frågor urskiljas. Fråga 4.5 visar att 
18.8 %av informanterna inte har tillräcklig kunskap för att på egen hand utöva FM FysS och 
på denna fråga, 4.6, svarar 18.8 % av informanterna att de inte följer FM FysS. 
 
25 % av informanterna anser att de följer FM FysS vilket visar på att endast 25 % av 
informanterna följer ålagda arbetsuppgifter. Att detta tal är stort kan ha flera olika 
anledningar. En anledning, som även Linus Johansson tar upp i sin uppsats- Försvarsmaktens 
Fysiska Standard- Hur uppfattar officerarna på Artilleriregementet A9 att det genomförs?, till 
resultatet kan vara att det är svårare på lägre nivå med planeringen av FM FysS i arbetstiden 
på grund av sin ordinarie arbetsuppgift. Fråga 4.5 och fråga 4.6 visar ett gemensamt antal, 
81.2 %, som svarar delvis eller ja på frågorna. Med detta i åtanke kan resultatet på fråga 4.5 
och 4.6 få andra procentantal om enkäten hade innehållit mer fakta kring vad FM FysS är för 
något eller att enkäten genomförs med metoden intervju där förtydliganden kring frågor kan 
ges. Därför ser jag procenttalen ifrån, delvis och ja, som flytande tal. 
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4.7 Hur ofta genomför du tilläggskraven som finns till FM FysS? (2km löpning 
med utrustning och multitest) 
 
 

 
 
 
 A) Mindre än 1 gång per år      75%     24  
 B) 1 gång per år    18.8%       6  
 C) Mer än 1 gång per år    6.25%       2  
     Summa     100%    32  
 

4.7.1 Diskussion 
Tilläggskraven gäller för de anställda inom FM som har en befattning inom 
insatsorganisationen och har som syfte att Försvarsmaktens insatschef (C INSATS) kan 
säkerställa den fysiska prestationsförmågan inom organisationen.24 
 
För anställd personal inom insatsenheten skall varje enskild individ säkerställa att 
tilläggskraven genomförs minst en gång per år.25 
 
Resultatet ifrån fråga 4.7 visar på att endast 25 % av de anställda genomför tilläggskraven för 
innehavd befattning och följer på så vis kraven ifrån C INSATS. 75 % av informanterna 
genomför inte testerna enligt krav vilket visar på att tre fjärdedelar av informanterna inte 
säkerställer den fysiska prestationsförmågan. Resultatet utav att endast 25 % genomför 
testerna och uppvisar tillräcklig fysisk prestationsförmåga kan bli att tiden för insatsen kan bli 
längre. 

 
 
 
 
 
 

                                                
24 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. s. 2. 
25 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. s. 6. 
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4.8 Använder du dig av FM FysS tilläggskrav i upplägget av din fysiska 
träning? 
 
 

 
 
 
 Nej      59.4%     19  
 Delvis      37.5%     12  
 JA      3.12%       1  
 Summa       100%     32  
 
 

4.8.1 Diskussion 
 
Fråga 4.4 visar att 50 % inte vet eller delvis vet vad som är tilläggskraven för enskild individs 
befattning. Fråga 4.8 visar ett resultat som till stor del stämmer överens med fråga 4.4. Svaret 
ifrån fråga 4.4 leder svaret på fråga 4.8 och det är framförallt de svaren som är, nej och delvis 
ifrån fråga 4.4 och nej ifrån 4.8 som hänger ihop. För att kunna träna mot eget tilläggskrav 
krävs bland annat att vetskapen/kunskapen finns kring vad tilläggskravet är för enskild 
individ.  
 
Anmärkningsvärt är att endast 3.12 % av informanterna planerar sin fysiska träning mot 
tilläggskravet och 37.5 % delvis gör detsamma. Att delvis planera inför detta kan vara 
tillräckligt då bland annat multitestet är så pass generellt att många olika träningsformer styr 
åt rätt håll. Däremot så är det mindre vanligt att olika träningsformer styr åt rätt håll sätt till 
testet för kondition. 
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4.9 Använder du dig av FM FysS tilläggskrav vid upplägget av soldaternas 
fysiska träning? 
 

 
 
 Nej    53.1%     17  
 Delvis    37.5%     12  
 JA    9.38%       3  
 Summa     100%     32 
 
 

4.9.1 Diskussion 
Informanter har i denna fråga, 4.9, svarat väldigt likt fråga 4.8 och det enda som skiljer är två 
stycken informanter som ändrat ifrån att svar nej på fråga 4.8 till ja på fråga 4.9. Resultaten 
ifrån dessa två frågor, 4.8 och 4.9, visar på att informanterna har samma inställning till sin 
egna fysiska träning som till sina soldaters fysiska träning. 
 
Att planera sin träning och genomföra sin träning emot att klara tilläggskraven är något som 
de anställda skall genomföra och hjälpa sina soldater med att genomföra. På förbanden finns 
även utbildade instruktörer inom fysisk prestationsförmåga som skall finnas tillhands för de 
som behöver hjälp med sin fysiska träningsplanering.26 
 

4.10 Slutdiskussion27 
Enkäten undersöker områden kring FM FysS och fysiska tilläggskrav för befattningar inom 
insatsorganisationen. Svaren på enkäten visar på brister inom kunskap om vad FM FysS är för 
något och även inom området fysiska tilläggskrav. Då FM FysS är en arbetsuppgift för de 
som är anställda inom insatsorganisationen så torde det inte finnas några brister hos de 
anställda inom vad FM FysS är för något och ej heller torde det finnas någon anställd som 
känner att denne inte klarar av att genomföra FM FysS på grund utav för dålig kunskap. 
Endast 65.7 % av informanterna anser sig själva ha god eller mycket god kunskap inom 
området för FM FysS och endast 25 % av informanterna följer FM FysS.  
 
                                                
26 Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2008-06-09, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Beteckning 19710:70793 Bilaga 1. Stockholm. Sid 3. 
27 Se hela, 4 Resultat av enkät 
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50 % av informanterna anser sig veta vad deras tilläggskrav för innehavd befattning är och 
18.8 % anser att de delvis vet vad tilläggskravet är för innehavd befattning. 25 % av 
informanterna genomför i enlighet med direktiv ifrån C INSATS tilläggskravets tester en 
gång per år. 
 
40.6 % av informanterna använder sig av eller delvis av testet för tilläggskravet som en del av 
planeringen och genomförandet av sin fysiska träning och 46.9 % använder sig av eller delvis 
av tilläggskravet i planerandet och genomförandet av soldaternas fysiska träning. 
 
Utifrån de resultat som enkäten utvisat så är det en stor del av de anställda inom 
insatsorganisationen på LedR som inte besitter tillräckliga kunskaper för att genomföra en av 
sina arbetsuppgifter och en stor del av samma anställda som inte genomför en av sina 
arbetsuppgifter, FM FysS. Då FM har tagit fram FM FysS till förmån för sig själv men även 
sina anställda och att FM FysS anses vara ett krav på att genomföra framstår det mot tankarna 
bakom FM FysS (jfr kapitel 3) att det är väldigt underligt hur en så stor procent av 
informanterna som har för dålig kunskap om och ej heller genomför FM FysS. Syftet som FM 
har försvinner i och med det uteblivande fysiska tränandet och organisationen brister i 
lösandet av i alla fall denna ställda uppgift. 
 
Tilläggskravet skall genomföras en gång per år och syftar till att säkerställa den fysiska 
prestationsförmågan inom insatsorganisationen. Då endast 25 % genomför testerna för 
tilläggskraven enligt givna direktiv så anser jag som författare att LedR inte med säkerhet kan 
säkerställa att de anställda inom insatsorganisationen tillhörande LedR besitter tillräcklig 
fysisk prestationsförmåga. Detta kan innebära stora konsekvenser om det visar sig att de 
anställda inte klarar kraven och att detta inte uppmärksammats i enlighet med årliga tester 
utan att detta kan komma att redovisas vid en eventuell förberedelse för insats. Om detta blir 
fallet så kan det få stora konsekvenser på insatsorganisationen då anställda inte klarar 
innehavda befattningar på grund utav otillräcklig fysisk prestationsförmåga. 
 
I ett annat scenario så kan konsekvenserna bli mindre då det endast är testerna som uteblivit 
men att den enskilde anställde tillsett att denne är i fas med de fysiska tilläggskrav som gäller 
för dennes befattning. De övningar som genomförs på regementet anser jag som författare är 
något utav ett test, ett test som kan påvisa om den enskilde individen har en tillräcklig fysisk 
prestationsförmåga för sin befattning. Anledningen till att regementets övningar torde kunna 
ses som ett giltigt test är på grund utav att de övningar som genomförs idag skall på så stort 
plan som möjligt vara identiskt med ett insatsområde. 
 
Utifrån ovanstående så kan LedR som regemente anses ha brister i sitt genomförande av FM 
FysS och i genomförandet av de fysiska tilläggskraven. 
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5 Avslutning 

5.1 Svar på problemställning 
Har undersökningen gett svar på dessa frågor utifrån svaret på enkäten? 
 
1. Vilken kunskapsnivå rörande FM FysS besitter anställda inom insatsorganisationen på 

regementet LedR? 

2. Följer ovanstående anställda FM FysS? 
3. Genomför ovanstående anställda de obligatoriska fysiska tester som finns? 

4. Skiljer sig kunskapsnivån rörande FM FysS med tilläggskrav bland ovanstående anställda? 
5. Finns det skillnader i följandet av FM FysS bland ovanstående anställda? 

6. Skiljer sig genomförandet av de obligatoriska fysiska tester bland de ovanstående 
anställda? 

 
I genomgången av resultatet ifrån enkäten och diskussionerna kring resultaten i kapitel 4 har 
svar lämnats på samtliga frågor. Frågorna i enkäten är inte ställda rakt av ifrån ovan nämnda 
frågor men de besvaras genom att frågorna i enkäten är i likhet med ovanstående frågor och 
redovisar genom detta svar på dessa frågor, en sammanfattning framgår nedan. 
 

5.3 Sammanfattning 
I denna uppsats har det redovisats för en tes om att FM FysS inte genomförs på avsett vis och 
att tilläggskraven inte är något som alla anställda inom FM beaktar i sin träning. Området för 
att testa tesen begränsades till LedR och insatsorganisationen. För att testa denna tes så 
skickades en enkät ut till individer som är anställda på chefsbefattningar inom 
insatsorganisationen på LedR. Som teorianknytning och för att läsaren av denna uppsats skall 
erhålla tillräckliga kunskaper inom området FM FysS med tilläggskrav för att kunna förstå 
och kunna följa uppsatsen redovisas det för i uppsatsen om vad FM FysS med tilläggskrav är 
för något.  
 
Enkäten som skickades ut till regementet innehöll inledningsvis två frågor för att säkerställa 
att samtliga kompanier och grader var representerade, därefter ställdes frågor rörande 
kunskapen om FM FysS med tilläggskrav för att slutligen ställa frågor om FM FysS med 
tilläggskrav genomförs och används i planerandet av FM FysS för de anställda inom 
insatsorganisationen och deras soldater. Svaren på enkäten visar på att insatsorganisationen 
har brister inom utövandet av FM FysS med tilläggskrav och en anledning till detta visar 
enkäten på kan vara att stora delar av de anställda inte känner en trygghet i egen kunskap 
inom området FM FysS med tilläggskrav.  
 
Enkätens svar lämnar möjlighet för fortsatt forskning inom området. Dels att genomföra 
samma undersökning i övriga FM men även att genomföra flera undersökningar på LedR för 
att finna en lösning å de brister som finns inom insatsorganisationens utövande av FM FysS 
med tilläggskrav. 
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5.2 Fortsatt forskning 
Jag anser att det finns underlag för fortsatt forskning utifrån svaret på enkäten i denna uppsats. 
Då svaret på enkäten utvisat brister inom området FM FysS med tilläggskrav visar på att det 
finns behov av mer grundlig undersökning utav ämnet inom LedR. En framtida forskning 
skulle kunna ge svar på en lösning av problemet att FM FysS med tilläggskrav inte genomförs 
enligt ställda direktiv. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 
 

FM FysS- En del av arbetet?  
 
 
Din Grad?  

    

 furir 

Serg 

Fk 

Lt 

Kn 

Mj 

Övlt 

Öv 

Civil 
 
Vilket/vilken kompani/stab arbetar du på?  

    

Rasbo 

Oland 

NBG 

Bat.stab 

Reg.stab 

övrigt 
 
Vilken är din kunskapsnivå gällande vad FM FysS är för något?  

    

dålig 

mindre god 

god 

mycket god 
 
Vet du vad som är tilläggskraven för din befattning?  

    Nej Delvis JA  
 
Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att på egen hand utöva FM FysS?  

    Nej Delvis JA  
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Följer du FM FysS?  

    Nej Delvis Ja  
 
Hur ofta genomför du tilläggskraven som finns till FM FysS? (2km löpning 
med utrustning och multitest)  

    
Mindre en 1 gång per år 

1 gång per år 

Mer än en gång per år 
 
Använder du dig av FM FysS tilläggskrav i upplägget av din fysiska träning?  

    Nej Delvis JA  
 
Använder du dig av FM FysS tilläggskrav vid upplägget av soldaternas 
fysiska träning?  

    Nej Delvis JA  
 

 
 


