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Titel 

Den internationelle officeren – en myt eller sanning? 

Sammanfattning 
Sverige befinner precis som många andra länder i en omstrukturering av sin försvarsmakt, där syftet är att reducera 
storleken samt anpassa Försvarsmakten mot de nya uppgifter som den förändrade omvärlden kräver. En av de 
uppgifter som har fått ett större fokus är det ökade deltagandet i internationell verksamhet. Men hur ser relationen ut 
mellan officerskåren och de villkor som FM ställer med anledning av den ökade internationaliseringen?  
Denna uppsats kommer genom dokumentstudier och enkät undersökning att ge svar på följande frågor. 
Min övergripande frågeställning är: Skiljer sig officerskårens syn på den egna professionen markant från 
Försvarsmaktens syn? 
Resultaten i arbetet visar att officerskårens syn i de flesta fall väl stämmer överens med den syn som Försvarsmakten 
har. 
Den första delfrågan som jag ställer i uppsatsen för att svara på den övergripande frågeställningen är: 
Finns det skillnader mellan de som har skrivit kontrakt som förbinder dem till utlandstjänstgöring, dvs. de undersökta 
MHS eleverna, och officerarna från FHS ChP som ursprungligen utbildades mot invasionsförsvaret, och därmed inte 
har skrivit kontrakt som förbinder dem till utlandstjänstgöring? 
Svaret är att det föreligger flera olika signifikanta skillnader mellan de undersökta MHS eleverna och officerarna från 
FHS ChP.  
Nästa delfråga som jag ställer lyder enligt följande: 
Påverkar det land som missionen genomförs i samt tiden för tjänstgöring viljan att tjänstgöra i internationell tjänst? 
Svaret på frågan är att det land som missionen genomförs i påverkar viljan till tjänstgöring, däremot är inte 
tjänstgöringstidens längd något som påverkar viljan att tjänstgöra. 
Den sista del fråga som jag ställer lyder: 
Finns det skillnader i de undersökta populationerna som inte går att härleda till MHS respektive FHS tillhörighet? 
Inom de undersökta populationerna föreligger det flera olika signifikanta skillnader som inte går att härleda till MHS 
respektive FHS populationen. 
Nyckelord: Profession, internationalisering, kåranda, etik, militär expertis 
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Title 
 
The International Officer – Myth or Truth? 
 
Abstract  
 
As the world situation is changing, the Swedish Armed Forces, like those of many other countries, 
are in a phase of structural reorganization, with the purpose of downsizing and also adapting the 
Armed Forces to new tasks. One of the tasks that has higher priority today is participation in 
international military operations. What is the attitude of officers to these new commitments? 
  
This essay, by analysing documents and interviewing officers, attempts to bring clarity to the 
comprehensive issue:  
 
Is there a striking difference between the officers’ view of their own profession and the Armed 
Forces’ view? 
The results show that the view of the officers in most cases closely matches that of the Armed 
Forces. 
 
To more closely examine the comprehensive issue the following three questions are posed: 
 
Firstly: 
Are there differences between students at the Military Academy (in whose contracts service 
abroad is compulsory) and those in the Swedish National Defence College‘s Advanced Command 
Programme (who were educated for Cold War situations and in whose contracts service abroad is 
not compulsory)? 
Several significant differences are found when comparing the responses of students at the Military 
Academy and those in the Swedish National Defence College‘s Advanced Command Programme. 
 
Secondly: 
Is the willingness to participate in an international mission influenced by the country of the 
mission and the length of the mission? 
The country of the mission affects the willingness to participate in an international mission, 
whereas the length of the mission does not. 
 
Thirdly: 
Can the differences in the answers be attributed to the fact that the interviewees are students at  
the Military Academy or at the Swedish National Defence College? 
Significant differences in opinion are encountered that cannot be attributed to the fact that the 
interviewees are students at the Military Academy or at the Swedish National Defence College. 
 
Key words: Profession, internationalisation, esprit de corps, ethics, military expertise 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Det svenska försvaret var tidigare dimensionerat för ett invasionshot från en tydlig fiende från 
öster. Det utbildades stora kvantiteter av soldater och sjömän och det förrådsställdes stora 
mängder av materiel som endast i begränsad omfattning kom att nyttjas i internationella 
insatser och då oftast under FN: s flagga. 
Marinens fartyg med besättningar var ofta i incidentberedskap eller övade för att möta en 
fiende från öster. 
Detsamma gällde även för flygvapnets förband som precis som marinen ofta var i 
incidentberedskap eller bedrev övningsverksamhet mot samma tänkta fiende. 
Officerens roll var att utbilda soldater och sjömän till invasionsförsvaret eller också arbeta i 
någon stab med syftet att stödja utbildningsverksamheten, det var endast i begränsad 
omfattning som officeren deltog i utlandstjänst och då tjänstledig från Försvarsmakten. Det 
naturliga för både de värnpliktiga och officerarna var tjänst inom Sverige och det fanns inom 
organisationen en känsla av att det var hemma man gjorde rätt för sig, inte i utlandstjänst1. 
 
Det sker en förändring av Försvarsmakten sedan ca 15 år, som nu har accelererats bl.a. genom 
Försvarsförvaltningsutredningen. Denna förändring medför att förband, skolor och andra 
myndigheter läggs ned eller förändras på andra sätt. Detta sker för att kunna klara FM nya 
ekonomiska ramar och möta de nya uppgifter som vi är ålagda att genomföra med tyngdpunkt 
till den internationella tjänstgöringen, bl.a. nordisk Battle Group som behöver finansieras. 
ÖB har delat in detta förändringsarbete i tre delar, - insatsförmåga, - arbetssätt och 
organisationskultur2. 
Det svenska försvaret befinner sig nu i en process som leder Försvarsmakten bort från det 
gamla förrådsställda invasionsförsvaret, mot det nya insatta insatsförsvaret (proposition Det 
nya försvaret 1999/2000, proposition 2001/02:10 samt försvarsbeslut 2004). Försvarsmaktens 
omstrukturering handlar mycket om att övergå från produktion till effektskapande vilket 
medför att det som det inte finns någon användning av skall avvecklas och det som saknas 
måste tillföras. Detta gäller såväl materiel som kompetenser. 
Målet för denna förändring är att skapa ett insatsförsvar för både internationellt och nationellt 
bruk3. 
 
Sverige är inte det enda landet som genomgår dessa stora förändringar inom sin försvarsmakt. 
De flesta länder inom Europa genomgår eller har genomgått stora förändringar med anledning 
av det kalla krigets slut och Warzavapaktens kollaps, så Sverige är inte på något sätt unikt i 
denna process som nu genomförs. 
De nya uppgifter som försvaret nu står inför kan härledas till säkerhetspolitiska förändringar 
där hotet från öster inte längre finns, samt det europeiska säkerhetssamarbetet där Sverige nu 
skall bidra till utvecklingen av EU: s gemensamma krishanteringsförmåga och den 
gemensamma säkerheten. 
 
 
 

                                                 
1 Blomgren, Ebbe, Johansson, Eva, Hemma övas man – borta prövas man, Försvarshögskolan, Vällingby, (2004) 
2 Försvarsmakten, Det nya insatsförsvaret, http://www.mil.se/article.php?id=915, (2005) 
3 Försvarsmakten, ÖB, Här och nu- en liten bok om den fortsatta vägen framåt, Stockholm, (2006) s. 12. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats Beteckning:678/6:1  
Major Morgan Gustafsson 2006-07-29 Sid 6(55) 
___________________________________________________________________________ 
 
Utvecklingen inom säkerhetspolitiken internationellt sett stärker Sveriges säkerhet på ett 
väsentligt sätt då vi går mot en ökad europeisk integration och det bedöms vara osannolikt att 
ett enskilt väpnat angrepp skulle ske mot Sverige inom överskådlig tid4. 
Men det finns andra hot som kan lösas genom internationell samverkan.  
Kriser och konflikter som är under uppblossande måste kunna tas om hand på ett effektivt och 
snabbt sätt, innan situationen går över styr och äventyrar exempelvis mänskliga rättigheter 
eller demokratin i ett land. Global terrorism, flyktingkatastrofer, etnisk rensning, kollapsade 
stater är alla exempel på de nya hot som har uppkommit5. 
 
Utvecklingen förbandssammansättningsmässigt sett går mot mindre och flexiblare enheter 
som snabbt skall kunna sättas in för att hindra eller dämpa olika konflikthärdar framförallt i 
Europa. 
 
Det är fastställt att EU skall kunna delta med fredsfrämjande styrkor inom en radie av 600 mil 
från Bryssel vilket medför att svenska styrkor kan komma att sättas in i ett stort antal olika 
konflikthärdar runt om i världen. Konflikthärdar som dessutom kan skilja sig avsevärt från de 
internationella insatser som Sverige tidigare har deltagit i. 
Vad gäller våra insatsförband så är det bestämt att de skall kunna klara av samtliga 
krishanteringsuppgifter; -fredsbevarande, -fredsframtvingande genom väpnad strid 
(exempelvis den svensk – franska insatsen i Kongo, kallad Artemis), -humanitära, -
konfliktförebyggande och förtroendeskapande. 
 
Den fysiska miljö som vi kan komma verka i omfattar alltifrån Afrikas heta klimat, öken i 
Afghanistan till kallt vinterklimat i exempelvis Bosnien. 
Den ökade internationaliseringen medför också att våra förband skall kunna uppträda 
självständigt eller tillsammans med andra länder i så kallade multinationella insatser. 
 
Det internationella rummet som vi skall kunna verka inom spänner över observatörstjänst, -
stabstjänst, -insatsförband, -utländska skolor och staber inom FN, EU, NATO och PFP. 
 
Försvarsberedningens rapport Försvar för en ny tid och regeringens proposition 2004/05:5 
trycker på att huvuduppgiften är väpnad strid och grundtanken i reformen är då enligt nedan: 
 
"Det mindre - men flexibla och användbara - insatsförsvaret ska utformas för att kunna 
användas för uppgifter både utomlands och i Sverige avseende väpnad strid i alla 
konfliktnivåer. ”Reformen ställer den internationella förmågan i centrum, det vill säga det är 
de internationella uppgifterna som ställer de högsta kraven på vår omedelbara förmåga."6 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Försvarsdepartementet, Försvar för en ny tid, Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen, (2004) s. 12. 
5 Försvarsmakten, Fakta om Försvarsmakten, http://www.mil.se/article.php?id=10809, (2005) 
6 Försvarsmakten, Det nya insatsförsvaret, http://www.mil.se/article.php?id=915, (2005) 
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1.2 Problemformulering 
 
Utvecklingen ser ut att vara likartad mellan de länder som genomgår denna förändring och 
detta är en naturlig process som är nödvändig att genomföra, men hur ser officerskåren på de 
förändrade krav som ställs på dem med anledning av denna förändring?  
 
Försvarsmakten som organisation har kommit en god bit på väg i denna process, där många 
faktorer har förändrats för att skifta fokus från invasionsförsvaret till det insatta 
insatsförsvaret. Gamla kompetenser som inte behövs tas bort och nya kompetenser införs, 
personalförsörjningssystemet ses över m.m. men hur är det med officeren? 
Hur ställer sig den svenska officerskåren till dessa förändringar som för de flesta drastiskt 
skiljer sig från den verklighet som var aktuell då officeren rekryterades? 
De flesta officerare har rekryterats mot invasionsförsvaret där fokus var något helt annat än 
det som nu är huvuduppgiften, internationell tjänstgöring. Eftersom det endast är de senaste 
kullarna från officershögskolorna som har obligatoriskt krav att delta i internationella 
operationer och detta inte gäller dem som rekryterats tidigare, finns det då en risk att 
ekvationen ökat internationellt deltagande och en krympande organisation inte går ihop? 
Kommer rekryteringen till utlandstjänstgöring att äventyras? 
Hur ställer sig officerarna till Försvarsmaktens nya uppgifter? Är det nya försvarets uppgifter 
något som stämmer överens med officerskårens uppfattningar om yrket eller finns det stora 
skillnader mellan organisationens krav och officerskåren? 
 
Denna omstrukturering av Försvarsmakten som för med sig en ökad fokusering på det insatta 
insatsförsvaret som skall kunna lösa internationella uppgifter inom en mycket stor spännvidd 
både avseende konflikttyp och geografisk placering, ligger till grund för min 
problemformulering. Nämligen om den svenska officerskåren kan identifiera och acceptera 
sin nya roll i de nya miljöer och under de nya förutsättningar som nu växer fram. 
 
Frågan måste anses vara högaktuell då det internationella engagemanget ökar (det anses vara 
av stor vikt att Sverige deltar i uppbyggnaden av EU: s krishanteringsförmåga och även 
förmågan till snabbinsatser) bl.a. genom Nordic Battle Group som skall vara insatsmöjlig från 
januari 2008, samtidigt som det sker avsevärda neddragningar av antalet officerare, - 
nyrekryteringen stoppades och senast utbildade officerskull inte till helhet anställdes. Denna 
kombination av utökade åtaganden internationellt kombinerat med en minskad 
rekryteringsbas kräver att officerskåren accepterar de nya villkoren för sin yrkesutövning, 
annars kommer ekvationen inte att gå ihop. 
 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med min uppsats är att se om officerskårens syn på den egna 
professionen stämmer överens med Försvarsmaktens syn. 
 
Den övergripande frågeställningen är: 
 
Skiljer sig officerskårens syn på den egna professionen markant från Försvarsmaktens syn? 
 
Denna övergripande frågeställning kommer jag att utveckla och bryta ned efter teorikapitlet 
till delfrågor. 
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1.4 Begreppsdefinition 
 
I mitt arbete använder jag mig av de två begreppen önskad respektive faktisk profession. Jag 
väljer att definiera dessa två begrepp som följer enligt nedan: 
 
Önskad profession innebär i detta arbete den profession som Försvarsmakten önskar att dess 
officerskår skall inneha. Vad den önskade professions skall innehålla, bygger jag på efter att 
ha studerat de fakta som jag kommit fram till genom min dokumentstudie. 7 
Faktisk profession är den profession som respondenterna faktiskt visat sig ha. Den faktiska 
professionen har jag kommit fram till genom att studera mönster och mäta resultaten från 
enkäten som jag har genomfört på MHS respektive FHS eleverna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Analys av de styrande dokumenten primärt mot internationella insatser har givit Försvarsmaktens syn. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats Beteckning:678/6:1  
Major Morgan Gustafsson 2006-07-29 Sid 9(55) 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Teori 
 
2.1 Inledning 
 
Med detta som utgångsläge är det min avsikt att med en koppling mot en teori försöka finna ut 
hur den svenska officerskåren utifrån sin egen uppfattning ser på sina nya uppgifter och hur 
detta kan påverka Försvarsmaktens bemanningar utomlands. 
Den förändring som den svenska Försvarsmakten genomgår är stor och påverkar fundamentalt 
officerarnas hela yrkesutövning. Det sker och kommer att behöva ske en utveckling och 
förändring av både kunskaper inom yrket, - regler och styrdokument, - själva utförandet av 
den militära verksamheten samt kårandan.  
 
Mitt syfte och min frågeställning berör officerskårens syn på den egna yrkesrollen och vad 
som kan förväntas av densamma, samt eventuella behov av förändring för att möta de nya 
eller förändrade krav som den nya inriktningen av Försvarsmakten kräver.  
 
2.2 Bengt Abrahamssons forskning 
 
Bengt Abrahamsson använder sig av den gradualistiska eller kvantitativa metoden för att 
definiera olika yrken som är mer eller mindre professionaliserade.  
Detta sker genom att man vid någon punkt på professionaliseringsskalan gör en skärning och 
benämner de yrken som befinner sig ovanför denna skärning för professioner. 
Denna metod medför att ett mindre antal variabler får företräda vad som legitimerar en 
profession och dessa variabler kan i olika omfattning användas på alla yrken.  
Jag tar min utgångspunkt i de variabler som Abrahamsson använder sig av dvs. ett yrke vars 
medlemmar:  
 

1. Besitter en hög grad av specialiserad teoretisk kunskap, plus vissa tekniker och 
metoder för att tillämpa dessa kunskaper i sin dagliga yrkesverksamhet 

2. Förväntas utföra sina arbetsuppgifter under hänsynstagande till vissa etiska regler 
3. ”Hålls samman av en hög grad av kåranda som härstammar från gemensam utbildning 

och gemensam uppslutning kring vissa doktriner och metoder.”8  
 

Specialiserad teoretisk kunskap (eller expertis9).  
Det som skapar den specifika professionella teorin är en samling av olika doktriner som i den 
militära professionen berör områden som exempelvis ”strategi, taktik och logistik”10.  
Hit kan också områden som berör politiska allianser och tekniska eller ekonomiska 
förutsättningar räknas. 
Dessa doktriner är att betrakta som dokument som bildar den grund som professionen vilar på, 
det är detta som särskiljer professionen från andra professioner och som skapar en form av 
gemensam värdegrund att stå på för professionens medlemmar och som också ger 
medlemmarna anseende och självständighet. 
Man kan säga att detta är det kitt som förenar och skapar en likformighet inom professionen. 

                                                 
8 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik, Försvarshögskolan, Vällingby, (2005) s. 14. 
9 Abrahamsson, Bengt. Föreläsning kurs ledarskap Militär professionalisering, Försvarshögskolan, Stockholm, 
(2005-12-10) 
10 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik, Försvarshögskolan, Vällingby, (2005) s. 69. 
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Det sätt på vilket doktrinerna överförs till nya medlemmar av professionen är genom olika 
kommunikationsmedel. Dessa kan vara skolor, olika tidningar, internet eller 
kurser/konferenser.  
 
Etiska regler. 
De etiska reglerna styr den professionelles uppträdande mot sin omgivning och kollegor i 
professionen. Dessa etiska regler når i olika omfattning bortanför den egna direkta 
yrkessfären. Vissa professioner har statligt stöd genom olika typer av legitimationer eller 
utbildningsbevis, exempelvis läkare.  
På motsvarande sätt används inom Försvarsmakten olika former av utbildningsbevis. Dessa 
kan vara av varierande grad allt från bevis på att officeren får genomföra utbildning i hjärt- 
lungräddning till genomförd nivåhöjande utbildning.  
 
De etiska reglernas uppgifter är dubbla då de dels syftar till att inte andra utanför den egna 
professionen skall kunna missbruka det professionella monopolet och dels att den enskilde 
skall kunna uppfattas som en expert då han eller hon umgås med sina klienter. 
Här är värt att nämna den särställning som den militära professionen får anses ha gentemot 
andra professioner då den militära professionen har väldigt noggranna och mycket utförliga 
regler för uppträdandet. 
Dessa regler kan röra sig inom områden från den informella nivån, (umgänge, ställningssteg 
på mässen och klädselkoder) till regering och riksdags regler för insättande av förband 
utomlands. 
 
Kåranda. 
Kårandan skall ses som ett resultat av flera olika faktorer. Dessa olika faktorer kan vara den 
långa perioden av utbildning, organisationskulturen som råder bland 
professionsmedlemmarna, systemet med varierad tjänstgöring inom stabs och trupptjänst samt 
det professionella belöningssystemet i form av medaljer och förtjänsttecken vilka medför att 
medlemmarna fokuserar på de legitima vägarna och metoderna för karriär11. 
En viktig faktor som skiljer medlemmarna i en profession från icke professioner är den känsla 
av samhörighet som faktorerna ovan ger. 
 
Det finns i litteraturen två områden där begreppet professionalisering nyttjas, och där den 
vanligast förekommande där professionalisering är att jämställa med professionell 
socialisering. Dessutom finns den något mindre vanliga där professionalisering nyttjas för att 
beskriva de historiska förändringar som kan härledas till en specifik yrkesgrupp. 
Professionell socialisering är när påverkan och förändring sker av individen från att ha varit 
jämförelsevis omedveten om den aktuella professionens både praktiska och teoretiska 
problematik till när de tvärt om är mycket medvetna om dem. Denna socialisering kan ske 
före rekrytering, genom att det sker utbildning eller träning samt genom den samvaro som 
genomförs i den normala professionsmedlemmens dagliga aktivitet. 
 
Historiska förändringar av en yrkeskår sker när påverkan från tekniska, politiska eller 
ekonomiska förändringar i samhället i övrigt inträffar som indirekt eller direkt påverkar 
professionen. Som exempel kan nämnas införandet av nya vapensystem, ändrad politisk 
inriktning för vad förband skall nyttjas till från nationellt till internationellt bruk eller 
förändrade försvarsanslag m.m. 

                                                 
11 Abrahamsson, Bengt, Militärer, makt och politik, Försvarshögskolan, Vällingby, (2005) s. 71. 
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En särskild styrka är att Abrahamssons teorier dels beskriver förändringar som den militära 
professionen genomgått och fortsatt genomgår, samt även den partiskhet som kan uppstå när 
den egna professionens intresseområden berörs. Abrahamsson menar att professionella 
grupper som exempelvis officerare kan skapa normer om lojalitet och hängivenhet till den 
egna kåren och de värden och mål som den företräder. 
 
Bengt Abrahamsson visar i sin forskning på hur de tre olika variablernas innehåll kan 
påverkas av förändringar i omvärlden12.  
Abrahamsson belyser att den militära kårandan kommer att påverkas av den ökade 
internationalisering som sker, där det som ett resultat av internationaliseringen faller ut ett 
ökat behov av jointness och behovssammansatta förband för att lösa de uppgifter som 
förbanden ställs inför.  
Några övriga områden som också påverkas inom variabeln kårandan är jämställdheten, den 
kulturella mångfalden samt kris och stresshantering som det ställs ökade krav på. 
 
Inom den militära etiken ger en förändrad och otydligare hotbild upphov till frågor som vem 
skall försvaras och mot vad? Samt vilken roll har den klassiska nationalstaten i denna nya och 
förändrade omvärld där olika allianser nu spelar en annan och kanske viktigare roll än 
tidigare?  
Mänskliga rättigheter är också ett viktigt område som får en förändrad innebörd än tidigare, 
där exempelvis mandaten är förändrade med anledning av alliansbildningar m.m.13 
 
Inom området militär expertis/specialiserad teoretisk kunskap påverkar faktorer som tekniska 
förutsättningar, politiska förutsättningar som exempelvis allianser och internationalisering. 
Även de ekonomiska förutsättningarna samt terrorism och gisslanhantering kommer att 
påverka den militära expertisen. 
 
2.3 Don M Sniders forskning 
 
Att en profession förändras över tiden och att det finns olika intressen mellan olika 
generationer av professionsmedlemmarna är något som även beskrivs av Don M Snider14 där 
han pekar på att det är en stor skillnad mellan tiden för USA: s armés neddragningar under 
senare delar av 1990 talet samt striderna i Afghanistan och Irak.  
USA: s armés sätt att genomföra verksamhet hade bl.a. resulterat i en klart ökad grad av 
byråkratisering och detaljstyrning. Dessutom fanns det en misstro mellan olika generationer 
av officerare. 
Behovet av förändring visade sig också då USA i Afghanistan och Irak verkade i koalition 
med andra länder under joint command och med ”Expeditionary Capabilities” där man inte 
sökte den traditionella segern över sin motståndare med maximalt nyttjande av militärt våld, 
utan snarare sökte livsdugliga framtida regeringar i de båda länderna där striderna skedde. 
USA: s armé uppträder numera på ett helt annat sätt än i tidigare krig, man nyttjar sig 
nämligen av ”Joint and Combined, Expeditionary Forces” 15  
 
                                                 
12 Abrahamsson, Bengt, Föreläsning kurs ledarskap Militär professionalisering, Försvarshögskolan, Stockholm, 
(2005-12-10) 
13 Abrahamsson, Bengt, Föreläsning kurs ledarskap Militär professionalisering, Försvarshögskolan, Stockholm, 
(2005-12-10) 
14 Snider Don M, Matthews Lloyd J, The Future of the Army profession, USA, (2005) 
15 Snider Don M, Matthews Lloyd J, The Future of the Army profession, USA, (2005), s. 5. 
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Snider trycker vidare på att det som nu sker inom armen är att insatsdelarna som ett resultat av 
striderna i Afghanistan och Irak har blivit så kraftigt formade i sin professions utövning att det 
har skapats ett glapp mellan dessa och lärarna på U.S Army Combined Arms Center Fort 
Leavenworth, där eleverna nu helt enkelt har större kunskaper än sina lärare16.  
Det ökade antalet missioner har också fört med sig att familjerna till de officerare som 
ständigt befinner sig i olika missioner uttrycker en oro över hur många fler insatsseparationer 
deras förhållanden skall klara av, detta trots att det har lättat något på senare tid. Dessa 
familjers försök att kombinera ett familjeliv med yrkesprofessionen är nu ett potentiellt 
problem för armén att handskas med. 
 
Don Snider ställer sig också frågan hur det kan komma sig att de mänskliga aspekterna får så 
lite uppmärksamhet i försvars och armé transformationens planer trots att det historiskt finns 
mycket forskat om detta.  
Eftersom människan är arméns viktigaste resurs så måste den främsta uppgiften vara att förstå 
människan, och därför skall management systemen (förvaltning, ledning m.m.) utformas så att 
denna förståelse återspeglas samt den prioritet som denna förståelse har. Kunskap rörande 
människan och den mänskliga utvecklingen är grunden för arméns expertis. Men trots detta så 
är det den teknologiska forskningen som dominerar före den mänskliga domänen såsom 
beteendeforskning och social forskning.  
Här kan paralleller dras till den forskning som bedrivs i Sverige avseende NBF, utformas 
verkligen NBF mot människans krav och behov? 
Snider lyfter fram det faktum att de strategiska ledarna inom professionen, istället för att 
syssla med deras främsta intresse den teknologiska transformationen, borde koncentrera sig på 
professionens expertkunskaper och utvecklandet av nuvarande och framtida yrkesutövande. 
En professions ledare måste fokusera på att uppdatera och omvärdera expertkunnande genom 
undersökningar, forskning och analyser. De skall anpassa professionens kapaciteter till 
nuvarande och framtida situationer. Dessutom skall de koncentrera professionens 
ansträngningar och tillgångar för att överföra denna expertis till sina medlemmar samt 
inpränta en professionell etik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Snider Don M, Matthews Lloyd J, The Future of the Army profession, USA, (2005) s. 4. 
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Figur 1. Modell utvisande relationer mellan olika områden som har samband med utvecklande 
och bibehållande av expertkunnande samt hur utvecklingen av arméns professionella sker. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen ovan (figur 118) tar sin utgångspunkt från detta antagande.  
Utvecklandet av expertkunnande är beroende av variablerna militärteknik, moral – etik, politik 
– kultur samt den mänskliga utvecklingen, det vill säga hur utvecklingen och förändringar 
som sker inom dessa områden kommer att påverka expertkunnandet. 
Utifrån variabeln utveckla expert kunnande, sker sedan en utveckling av arméns 
professionella med nödvändig expertis. 
 
Utifrån denna modell som skapar en gemensam struktur tar Snider sitt avsprång i sin 
forskning som genomfördes under år 2000 respektive under år 2004.  
Denna modells innehåll uppvisar flera likheter med Bengt Abrahamssons teori om vilka 
faktorer som påverkar den militära professionen såsom specialiserad kunskap, etiska regler, 
kåranda, historiska förändringar m.m. 
 
Redan i sitt arbete från 2000 påvisade Snider att armén var tvungen att rita om kartan över sitt 
eget expertkunnande, och därefter informera och utbilda samt utveckla system för att få slut 
på debatten över vilken den lämpliga expertisen hos armén var. D.v.s. reformera, utbilda och 
utveckla system för att få rätt expertis inom armén.  
En intressant fråga man kan ställa sig här är om detta har genomförts i Sverige, eller om man 
fortsätter i samma gamla fotspår som tidigare. 
 
En annan viktig aspekt som Snider beskriver är att trots att armén genomförde icke 
traditionella missioner, så fortsatte de primära organisationsdelarna såsom organisation, 
bemanning, utrustning, utbildning av förbanden och fastställandet av beredskap på förbanden 
att vara fokuserade på traditionell krigföring. Detta resulterade i att den formella 
professionella utbildningen och utvecklandet av system inte hade någon koppling mot arméns 
växande expertkunskap.  
 
 
 
 

                                                 
17 Snider Don M, Matthews Lloyd J, The Future of the Army profession, USA, (2005) s. 20. 
18 Negotiated Jurisdiction of American Military Professions, 2004. 
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En av de starkaste slutsatser som Snider drar i sitt arbete är vikten av den professionella etiken 
och då framförallt innebörden av plikt samt moralen hos arméns chefer. Man förpliktar sig 
som officer till en kultur där chefer på alla nivåer förväntas vara sanningssägande och inom 
denna kultur ses detta som ett absolut krav.  
Hur är det med detta i den Svenska officerskåren? Går det att lita på exempelvis den högsta 
militära ledningen efter de exempel som har varit i media under senare år, där alltifrån 
missbruk av taxi till våldsbrott förekommer.  
En duglig officer är i första hand en person med en god karaktär och etik och detta får ses som 
en grund som fortsatt skall vara oföränderlig inom professionen.  
Denna goda etik har utvecklats som ett resultat av rätten att använda sig av dödligt våld för att 
försvara sin nation. 
 
2.4 Hans Jettens CIMIC studie 
 
Hans Jetten vid Behavioral Sciences Division Royal Netherlands Army gjorde en 
genomförbarhetsstudie19 för att se om det var möjligt att bemanna en CIMIC grupp med rätt 
kompetenser. Denna CIMIC grupp skulle vara insatsberedd till slutet av år 2000. 
Styrkan skulle bestå av militär personal som skulle kunna utökas till flera hundra personer vid 
en deployering. Styrkan skulle bestå av personal med specialkompetens inom flera olika 
områden. 
Styrkans olika kompetenser skulle i första hand fyllas med aktiv militär personal, i andra hand 
med civil personal från Försvarsdepartementet och i tredje hand med reservpersonal. I sista 
hand skulle det vara specialpersonal från andra departement och från affärssektorn. 
Studien vände sig enbart till reservister. 
 
Studien visade på att missionens längd var avgörande för viljan att delta i CIMIC gruppen. 
Vid en period på 90 dagar var 54 % av de intervjuade intresserade att delta i en mission 
utomlands, och vid en missions tid på två månader steg viljan att delta till 75 %.  
Om missionstiden endast sträckte sig till en månad var hela 92 % villiga att sändas utomlands. 
 
En annan viktig slutsats som studien visade på var att viljan att sändas utomlands var 
beroende av vilket land det var tal om att åka till.  
Av de tillfrågade uttryckte en stor del att de inte skulle åka till Rwanda, Afghanistan och 
Angola, medan en stor del var villiga att åka till Canada, Ungern, och Sydafrika. 
 
Övriga faktorer som de intervjuade angav som nödvändiga faktorer för att kunna delta 
internationellt var: 
 

• Acceptabla arbetsförhållanden garanteras. 78 % angav detta som absolut villkor 
• Den egna familjesituationen medger deltagande i missionen. 81 % angav detta som 

absolut villkor. 
• Ett säkert missionsområde. 66 % angav detta. 

 
Den övergripande slutsatsen av studien var att under vissa gynnsamma förhållanden skulle det 
vara möjligt att fylla CIMIC gruppen, men att desto mer ogynnsamma förhållanden som 
gäller desto svårare kommer det bli att lyckas fylla gruppen. 
                                                 
19 Jetten, Hans, CIMIC; A FEASIBILITY STUDY, Holland, (2000) 
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2.3 Sammanfattning 
 
Bengt Abrahamsson använder sig av tre olika variabler eller aspekter för att beskriva vad det 
är som legitimerar en profession eller yrke. Dessa tre är ett yrke vars medlemmar: 
  

1. Besitter en hög grad av specialiserad teoretisk kunskap (expertis), plus vissa tekniker 
och metoder för att tillämpa dessa kunskaper i sin dagliga yrkesverksamhet. 

2. Förväntas utföra sina arbetsuppgifter under hänsynstagande till vissa etiska regler. 
3. ”Hålls samman av en hög grad av kåranda som härstammar från gemensam utbildning 

och gemensam uppslutning kring vissa doktriner och metoder.”20 
 
Begreppet professionalisering delas in i dels professionell socialisering som sker när individen 
påverkas och förändras, från att ha varit omedveten om den aktuella professionens 
problematik, till när han är mycket medveten om den. Denna socialisering kan ske före 
rekrytering eller när det sker utbildning eller träning av individen, samt genom det umgänge 
som genomförs i professionsmedlemmens dagliga aktivitet. 
 
Den andra möjligheten att dela in professionalisering i är historiska förändringar av en 
yrkeskår. Detta sker när påverkan från tekniska, politiska eller ekonomiska förändringar i 
samhället inträffar som påverkar professionen. Exempel på detta kan vara införandet av nya 
vapensystem, ändrad politisk inriktning för vad förband skall nyttjas till, eller förändrade 
försvarsanslag m.m. 
 
En profession påverkas av sociala krafter som i sin tur påverkar de åsikter och beteenden som 
professionsmedlemmarna har. Professionen kan förutom att reagera på större förändringar 
också tendera att vilja förutse samt påverka och styra dessa mot professionens särintressen. 
 
Don M Snider beskriver att en profession förändras över tiden och att det finns olika intressen 
mellan olika generationer av medlemmarna i professionen.  
Detta medförde att det fanns en misstro mellan olika generationer av officerare i USA: s arme. 
 
Behovet av förändring av USA: s armé medförde att de numera uppträder på ett helt annat sätt 
än i tidigare krig, man nyttjar sig nämligen av ”joint and Combined, Expeditionary Forces” 21  
Dessutom försöker man att skapa framtida regeringar som är livskraftiga i Irak och 
Afghanistan istället för den tidigare militära segern över fienden. 
 
Snider menar också att officerarnas familjers försök att kombinera ett familjeliv med 
yrkesprofessionen nu är ett potentiellt problem för armén att handskas med. Detta då kraven 
på att verka internationellt nu är så stora. 
I sin forskning lyfter Snider fram att de strategiska ledarna inom professionen borde 
koncentrera sig på professionens expertkunskaper och utvecklandet av nuvarande och 
framtida yrkesutövande, istället för att syssla med deras främsta intresse den teknologiska 
transformationen. 
Som ledare för en profession måste man fokusera på att uppdatera och omvärdera 
expertkunnande genom undersökningar, forskning och analyser. 

                                                 
20 Abrahamsson, Bengt. Militärer, makt och politik, Försvarshögskolan, Vällingby, (2005) s.14. 
21 Snider Don M, Matthews Lloyd J, The Future of the Army profession, USA, (2005) s. 5. 
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Snider lyfter fram en viktig slutsats i sitt arbete, nämligen att en duglig officer i första hand är 
en person med en god karaktär och etik, och att detta får ses som en grund som fortsatt skall 
vara oföränderlig inom den militära professionen.  
 
Hans Jetten visar på att missionens längd är avgörande för viljan att delta i en mission 
utomlands. Vid en period på 90 dagar var ca hälften av de intervjuade intresserade att delta i 
en mission utomlands, och vid en missions tid på två månader var huvuddelen av de 
tillfrågade intresserade av att delta.  
Om missionstiden endast sträckte sig till en månad var hela 92 % villiga att sändas utomlands. 
 
En annan viktig slutsats som studien visade på var att viljan att sändas utomlands var 
beroende av vilket land som den aktuella missionen låg i. 
Om missionen var i vissa länder i Afrika eller Afghanistan var ca hälften av de tillfrågade inte 
intresserade att åka. 
 
2.4 Avgränsningar 
 
Jag har valt 2008 års uppgifter för bemanning av utlandsstyrkan framförallt eftersom det är då 
som Nordic Battle Group skall vara insatsberedd. 
 
 
2.5 Utvecklad frågeställning 
 
Den övergripande frågeställningen som jag presenterade i kapitlet inledning är: 
 
Skiljer sig officerskårens syn på den egna professionen markant från Försvarsmaktens syn? 
 
Denna frågeställning kommer jag nu att utveckla/bryta ned till delfrågor. 
I teorikapitlet skrev jag att ”en profession förändras över tiden och att det finns olika intressen 
mellan olika generationer av professionsmedlemmarna”. Detta faktum leder till att jag ställer 
mig delfrågan:  
 
Finns det skillnader mellan de som har skrivit kontrakt som förbinder dem till 
utlandstjänstgöring, dvs. de undersökta MHS eleverna, och officerarna från FHS ChP som 
ursprungligen utbildades mot invasionsförsvaret, och därmed inte har skrivit kontrakt som 
förbinder dem till utlandstjänstgöring? 
 
Vidare skrev jag också att viljan att sändas utomlands var beroende på vilket land som den 
aktuella missionen låg i samt tiden för tjänstgöring. 
Därför ställer jag också delfrågan: 
 
Påverkar det land som missionen genomförs i samt tiden för tjänstgöring viljan att tjänstgöra 
i internationell tjänst? 
 
Slutligen frågar jag mig också: 
Finns det skillnader i de undersökta populationerna som inte går att härleda till MHS 
respektive FHS tillhörighet? 
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3. Metod 
 
3.1 Inledning 
 
I detta kapitel redovisar jag mitt val av metod samt hur jag har gått tillväga för att samla in 
och bearbeta mina data, samt hur jag ämnar gå till väga för att besvara mina frågor.  
Dessutom kommer jag att motivera valet av metod för datainsamlingen och valda dokument. 
 
Även hur vald teori har kopplats mot faktainsamlingen och analysen av det empiriska 
materialet kommer att beskrivas. 
Jag beskriver dessutom hur jag har valt att validera samt hur jag har gjort min empiri reliabel. 
 
Dessutom kommer jag att beröra urvalsproblematiken av respondenter samt de överväganden 
som jag gjorde rörande detta. 
 
3.2 Metod för insamling av underlag 
 
Det övergripande syftet med min uppsats är att se om officerskårens syn på den egna 
professionen stämmer överens med Försvarsmaktens syn, därför startade jag mitt arbete med 
att se vilka de önskade kraven på officerarna är från politiskt och militärt håll. 
 
Inledningsvis genomförde jag dokumentstudier av de olika handlingar som styr och påverkar 
Försvarsmaktens insatser och uppgifter, främst då med avseende på internationella insatser.  
Ett möjligt alternativ till dokumentstudier hade varit att utifrån erfarenheter från officerare 
med tidigare erfarenhet från internationell tjänstgöring, skapa en bild av vilka kraven på 
officerarna skulle kunna vara. 
En risk med detta tillvägagångssätt kan vara att underlaget kan komma att grunda sig på 
åtminstone till delar gammal data, och inte det som jag önskar för att få en framåtriktad bild 
av kraven på officerarna  
För att få ytterligare underlag och en ökad förståelse för vad internationalisering innebär för 
professionen fortsatte jag mitt arbete med att studera tidigare forskning inom området. 
 
Dokumentstudierna som beskriver önskad profession måste sedan jämföras mot befintlig 
profession hos officerarna. 
Därför skapades en enkät22 som skulle ge svar på vilken den faktiska professionen var hos de 
undersökta officerarna. 
För att komma åt en större population valde jag att använda mig av enkäter i stället för 
intervjuer. Jag anser att det är viktigt att få upp volymen på deltagare i arbetet då detta ger en 
bättre generaliseringsgrad.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Denna uppsats bilaga 1. 
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3.3 Dokumentanalys 
 
Dokumentanalysen gjordes för att skapa mig en förståelse för vad regering och 
Försvarsmakten ställer för krav på Försvarsmaktens officerare med anledning av den ökade 
internationaliseringen. 
 
De data som jag söker efter är flera: 
 

– Det första som jag eftersöker är vilka volymer av förband som statsmakten förväntar 
sig att Försvarsmakten skall kunna leverera för internationell tjänst. Antal bataljoner, 
kompanier, fartygsförband, flygdivisioner m.m. 

– Vilken kompetens är det som eftersöks inom de olika områdena? Olika miljöer som 
förband och enheter skall verka inom ställer naturligtvis krav på olika kompetenser. 

– När skall dessa förband och enheter kunna vara beredda för att nyttjas? Vilka 
tidsramar gäller?  

– Med anledning av de nya eller förändrade kraven som ställs på Försvarsmakten kan 
den militära professionen komma att behöva förändras. Inom vilka områden är det då 
som detta berör de svenska officerarna? 

– Vilka andra krav finns det som regering och Försvarsmakten ställer på officerarna med 
anledning av Försvarsmaktens nya uppgifter? 

 

3.3.1 Urval av texter 
 
De dokument som jag har valt att nyttja i mitt arbete är såväl rapporter från 
Försvarsdepartementet som handlingar från Försvarsmakten för att kunna klarlägga aktuella 
volymer och tidsaspekter. 
 
Motivet till att jag valde de politiska dokumenten proposition och utredningen från 
högskoleverket, samt att de militära dokumenten blev ett budgetunderlag och ÖB: s skrift är 
att de är fakta orienterade i sin utformning och dessutom är lätta att bryta isär.  
Dessa dokument är dessutom i sin utformning framåtriktade och ger därmed ett bättre 
underlag än dokument eller erfarenheter från officerare som beskriver enbart nutid. 
 
Jag har samlat in och studerat faktaunderlag om de volymer och tidsramar som gäller från 
2008 års bemanning av internationella insatser. Dessa volymer beskriver storleken på förband 
till internationella insatser, och tidsramarna redogör för när detta skall ske samt under vilken 
tidslängd förbanden skall vara insatta.   
År 2008 valdes för att det är från denna tidpunkt som det nya insatsförsvaret skall kunna 
verka effektivt internationellt med framförallt Nordisk Battle Group. Mycket av det arbete 
som nu sker med förmågeutveckling och skapande av nya förband har fokus på just nordisk 
Battle Group där Sverige är Lead Nation. Nordic Battle Group används just nu som en 
katalysator för att reformarbetet inom Försvarsmakten skall fortsätta framåt effektivt23. 
I arbetet har jag också tagit fram underlag som beskriver volymerna på de förband som skall 
ha internationellt engagemang år 2008. 
 
 
                                                 
23 Försvarsmakten, ÖB, Här och nu- en liten bok om den fortsatta vägen framåt, Stockholm, (2006) s. 30. 
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3.3.2 Källkritik24 
 
Den första frågan man skall ställa sig vid nyttjande av dokumentstudier är om informationen 
som skall nyttjas är en förstahandskälla eller inte. Det är naturligtvis av största vikt om 
informationen har sållats eller på något annat sätt förvanskats innan den slutligen presenteras. 
De dokument som jag har valt att använda mig av kan samtliga ses som förstahandskällor. 
De är dessutom av formen offentlig källa från olika institutioner avsedd för en större publik.  
 
Det är också viktigt att bedöma vilken kvalitet som källan har, detta hänger bland annat 
samman med vilken kompetens de som har tagit fram dokumentet besitter.  
När man väljer att nyttja sig av källor från institutioner är det viktigt att fundera över hur 
trovärdig institutionen verkligen är. Det finns en möjlighet att ett egenintresse medför att 
informationen förvrids innan den presenteras.  
Ett sätt att minimera denna risk för förvridning är att använda sig av flera källor som är 
oberoende av varandra. 
För de dokument som jag har valt att nyttja mig av kan man med stor säkerhet anta att de 
politiska dokumenten samt budgetunderlaget är högst trovärdiga, eftersom de är produkter av 
statliga myndigheter och verk.  
Genom att nyttja mig av två olika politiska dokument minskar jag också risken för att 
informationen har förvridits. 
 
Den kritik som möjligen skulle kunna lyftas fram är mot ÖB: s skrift där det finns en 
möjlighet att organisationens egenintressen lyfts fram. Det ter sig dock som högst osannolikt 
att ÖB som högste myndighetsföreträdare skulle framföra åsikter som det inte finns saklig 
grund för. Men genom att jämföra ÖB: s skrift mot de övriga dokumenten torde det dock gå 
att se om innehållet är förvanskat eller inte. 
 
De dokument som har valts har samtliga en fast förankring i nutiden. De är alla producerade 
för att användas för beslut som skall tas i direkt närtid, alternativt är de i sig själva beslut. 
 
Dessa dokumentstudier gav vid hand att ett tydligt mönster som visar att officerarna måste 
vara beredda i en mycket större omfattning att åka utomlands för att tjänstgöra än tidigare. 
Med den ökade internationaliseringen följer också ett antal olika nya eller förändrade krav på 
den militära professionen precis som Bengt Abrahamsson beskriver.  
 
Även studierna av tidigare forskning inom området gav tydliga kopplingar mot såväl krav på 
officerskåren samt även en ökad förståelse för vad en ökad internationalisering medför på 
officerskåren. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, (2002) kap 8.4. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats Beteckning:678/6:1  
Major Morgan Gustafsson 2006-07-29 Sid 20(55) 
___________________________________________________________________________ 
 
3.4 Enkät 
 
För att skapa en bild av hur delar av Försvarsmaktens officerares nuvarande profession ser ut, 
valde jag att genomföra en enkätundersökning25. 
 
Den undersökning som jag har valt att göra i form av en enkät är kvantitativ eftersom jag 
väljer att samla in mina data i form av siffror26.  
 
Enkäten har skapats med den övergripande idén att kunna se om det finns några skillnader 
mellan MHS och FHS elevernas inställning till internationell tjänst. 
Som en bilaga till enkäten bifogades också det nya kollektivavtalet27 som är drastiskt 
förändrat gentemot tidigare avtal och som därför kan påverka hur individen ser på 
internationell tjänstgöring. 
 
Samtliga deltagare fick enkäten skickad till sig antingen via e-post, (FHS ChP 04-06 samt 
FHS ChP 04-06 T) eller till deras hemmadresser (MHS) 
De enkäter som skickades till hemmadresser innehöll förutom enkäten, ett frankerat 
svarskuvert samt ett följebrev28 som kort förklarade vad syftet med enkäten var. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Denna uppsats bilaga 1. 
26 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, (2002) s. 48. 
27 Denna uppsats bilaga 1. 
28 Denna uppsats bilaga 1 sid 1. 
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3.4.1 Instrument 
 
Mina frågeställningar i enkäten grundar sig bland annat på Bengt Abrahamssons tre variabler; 
 

• Specialiserad teoretisk kunskap (expertis) 
• Etiska regler 
• Kåranda 

 
Till dessa tre variabler kopplade jag sedan ytterligare undergrupper som Abrahamsson nyttjar 
sig av, för att få fram det som skapar den militära professionen exempelvis jointness, kultur, 
allianser, internationalisering m.m. enligt tabellen nedan29.  
 
 
Expertis Kåranda Etik 
Internationalisering Internationalisering Otydlig hotbild (vad skall 

försvaras?) 

Allianser Jointness Mänskliga rättigheter 
Ekonomiska förutsättningar Behovssammansatta förband  

Språk Jämställdhet  
 Kultur  

 
 
 
Figur 1. Utvisande Abrahamssons variabler samt undergruppernas koppling mot dessa 
variabler30. Som framgår av figuren ovan har jag sammanfört de begrepp som Bengt 
Abrahamsson definierar som profession med dess undergrupper till en egen figur. 
 
Samtliga frågor i mitt arbete har koppling mot någon eller flera av de tre ovan nämnda 
variabler och deras undergrupper, förutom de demografiska frågor som jag ställer 
inledningsvis.  
En fullständig redovisning av hur de tre variablerna samt dess undergrupper har kopplats mot 
enkäten, redovisar jag i detalj i bilaga 3. 
 
De frågor som ställdes i enkäten har det övergripande syftet att de skall försöka ge svar på om 
de personer som har svarat på enkäten uppfyller de krav som Försvarsmaktens nya inriktning 
ställer på professionens medlemmar, eller om det existerar en divergens.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Abrahamsson, Bengt. Föreläsning kurs ledarskap Militär professionalisering, Försvarshögskolan, Stockholm, 
(2005-10-12) 
30 Denna uppsats, s. 20. 
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Frågorna jag valde till min enkät skulle mer i detalj ge svar på följande frågor: 
 
 

– Hur ser den enskilde officeren på sin egen profession? Vilken bild har han/hon? 
– Hur den bilden eventuellt skiljer sig mot Försvarsmaktens behov av innehåll i 

professionen. Detta då för att kunna peka på olika områden där önskad profession 
skiljer sig från den faktiska vilket skulle kunna leda till att Försvarsmaktens uppgifter 
utomlands äventyras.  

– Hur ser den kvantitativa bilden ut av officerskårens syn på dessa frågor? Motivet till 
denna fråga är att ge en tydligare antydning till hur tillgänglig officerskåren egentligen 
är. 

 
 
Enkäten delades in i ett antal delområden som finns redovisade i sin helhet i bilaga 1.  
Jag startade med att ställa ett antal bakgrundsfrågor om individen som sedan övergick i frågor 
rörande Försvarsmaktens uppgifter samt individens tidigare erfarenheter av internationell 
tjänstgöring.  
Nästa del av enkäten gällde frågor rörande de olika variabler som professionen kan definieras 
genom enligt Bengt Abrahamsson, d.v.s. variablerna etik, kåranda samt expertis.  
 
En viktig slutsats som jag kom fram till efter mitt inledande arbete var att den ökade 
internationaliseringen för med sig krav på nytt och förändrat innehåll i den militära 
professionen. Utifrån denna slutsats skapades ett antal frågor som skulle ge svar på om 
officerarna har eller inte har dessa önskade nya förmågor, samt i vilken omfattning 
förmågorna finns inom den population som frågorna ställdes till. 
 
Frågorna som jag tagit fram är i stor omfattning av sluten karaktär för att kunna 
databehandlas, dock finns det ett antal frågeställningar som är öppna för att kunna nå ett större 
djup inom vissa områden som jag fann vara intressanta.  
 

3.4.2 Kritik mot enkät som metod31 
 
En svårighet i att skapa enkäter är att undvika att respondenterna svarar ”politiskt” korrekt 
eller leds in i att svara på ett sätt som inte speglar individens egna åsikter eller idéer.  
Därför är naturligtvis enkäterna utformade så att individen förblir okänd bl.a. i syfte att inte 
någon skall känna sig tvingad att svara politiskt korrekt istället för hur han eller hon 
egentligen tycker. 
 
När valet av insamling av data faller på enkät så medför det både för –och nackdelar. En 
kvantitativ ansats medför att datainsamlingen måste standardiseras vilket i sin tur medför att 
de begrepp som man finner vara centrala måste preciseras innan den empiriska 
undersökningen kan realiseras.  
De svar som enkäten ger är inom de ramar som frågeställningen ger och kan tvinga 
respondenten att svara enligt svarsalternativ ”ja”, ”nej”, ”delvis” m.m. 
 
 
                                                 
31 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, (2002) s. 281. 
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Detta ger att svar som är standardiserade underlättar databearbetningen, men samtidigt 
medger det inte samma djup som öppna svarsalternativ eller kanske en intervju kan ge, där 
respondenten mer fritt kan uttrycka sin mening. 
 
För att inte hamna i en situation där ovanstående fenomen uppträder, har frågeställningarna i 
enkäten noggrant kontrollerats ha koppling mot vald teoris variabler och dess undergrupper. 
 
Andra problem som kan uppstå när enkäter nyttjas är att samma begrepp kan tolkas olika av 
olika respondenter eller att frågorna som ställs blir ledande vilket medför att ”fel” svar erhålls. 
 
Enkäten prövades också på några elever och handledare på ILM för att se om den innehöll 
delar som måste förändras innan den skickades ut till respondenterna. Efter att den prövats 
skedde ett antal förändringar och sedan distribuerades den ut till respondenterna. 
 

3.4.3 Respondenter 
 
Som jag nämnt tidigare beskriver Snider att en profession förändras över tiden och att det 
finns olika intressen mellan olika generationer av medlemmarna i professionen.  
Bl.a. av detta skäl valde jag att jämföra MHS och FHS elever för att se om detta går att se i 
den Svenska officerskåren. 
Skillnaden i omvärldsuppfattningen var också en bidragande orsak till valet av respondenter. 
FHS eleverna representerar officerare som rekryterades under det kalla kriget och kan ha ett 
annat sätt att se på omvärlden än officerarna från MHS. Bl.a. kan faktorer som familjebildning 
spela in på hur man som individ ser på omvärlden.  
 
Anledningen till att jag valde två årskullar från FHS var att nå lika många respondenter som 
från MHS, eftersom MHS årskullen är dubbelt så stor. 
Bland de två populationerna fanns personer med varierande erfarenhet av tjänstgöring i olika 
befattningar internationellt. Både män och kvinnor var representerade i enkäten. 
 
Värt att nämna är att årskullen från militärhögskolan Karlberg tillhör de som har skrivit på att 
genomföra internationella insatser i samband med att de anställdes.  
Detta för med sig att dessa officerare redan har accepterat det faktum att internationella 
insatser tillhör officersyrket och följaktligen troligen kommer att vara mer positiva till 
utlandstjänst än många äldre officerare. Det behöver dock inte medföra att man är positiv till 
andra faktorer som den ökade internationaliseringen för med sig. 
 
3.5 Validitet 
 
Med validitet (eller giltighet och relevans) avses att det som önskas mätas verkligen är det 
som mäts i arbetet. Dessutom skall det uppmätta uppfattas som relevant och det som mäts hos 
ett fåtal skall även gäller för flera 32, arbetet måste helt enkelt uttryck gå att lita på. 
Validitet delas in i intern validitet och extern validitet, jag kommer att redovisa vilka metoder 
som jag har nyttjat i mitt arbete för att påvisa dessa två typer av validitet. 
 

                                                 
32 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, (2002) s. 21. 
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3.5.1 Intern validitet  
 
Ett sätt att säkerställa att det mätta verkligen är det som avsågs att mäta är att kontrollera det 
granskade och dess slutsatser mot enskilda individer. 
 
Efter att ha studerat teoribakgrund och satt mig in i olika sätt att skapa lämpliga frågor skedde 
en dialog med delar av studenterna på chefsprogrammet och mina handledare på ILM. 
Frågorna prövades både på handledare och på övriga studenter, för att försöka se hur frågorna 
skulle kunna komma att tolkas samt vilket utfallet skulle kunna bli. 

3.5.2 Extern validitet 
 
Den externa validiteten syftar till att se i vilken omfattning som resultaten från arbetet kan 
generaliseras till att gälla fler än den undersökta populationen. 
De generaliseringar som jag gör bör sannolikt ha en hög validitet eftersom den undersökta 
populationen är ett tvärsnitt av officerare från marin, arme och flygvapen och representerar ett 
stort åldersspann. Det är dessutom en blandning av män, kvinnor samt officerare som har 
respektive inte har erfarenhet av internationell tjänst. 
 
Vid en jämförelse mellan hur svarsfrekvensen över försvarsgrenar fördelar sig i gruppen FHS-
respondenter jämfört med hur officerskåren som helhet är distribuerad över försvarsgrenarna, 
föreligger ingen skillnad (signifikanstestat med Chi-2-test, (χ2 (2, N = 8675) = 0,232, n.s). 
 
Vid motsvarande test av gruppen MHS-respondenter föreligger heller ingen skillnad, FV 
oräknat (signifikanstestat med Chi-2-test, (χ2 (1, N = 6406) = 0,63, n.s). Beaktande frånvaron 
av FV-elever vid MHS, är svarsgrupperna i alla andra delar representativa för FM som helhet. 
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3.6 Reliabilitet 
 
Den empiri som jag använder mig av för att framställa mitt material måste vara trovärdig och 
säker33.  
För den del av arbetet som har omfattat dokumentstudier har reliabiliteten resulterat i fotnötter 
samt att alla dokument och internetsidor finns upptagna i källförteckningen. 
För enkätens del gav kravet på reliabilitet att samtliga besvarade enkäter finns bevarade i 
pappersform samt vissa även i digitalform. 
Alla enkätsvar databehandlades vilket säkerställde att all information togs tillvara på ett säkert 
sätt utan att möjliga värderingar kunde påverka resultatet.  
 
Professor Leif Carlstedt (ILM Karlstad) har hjälp mig med databehandlingsverktyget så att 
rätt data har kunnat tas fram och han har också hjälp mig med att säkerställa validiteten i 
resultaten. 
 
 
Respondenterna på enkäten har själva valt i vilken kontext de besvarat frågorna. Eftersom 
tiden för att besvara och skicka in enkäten var 4-5 veckor kunde respondenterna själva välja 
om platsen för ifyllandet var den egna arbetsplatsen eller hemmet alternativt någon annan 
plats. Tiden 4-5 veckor för ifyllandet har också gett respondenterna möjlighet att tänka 
igenom sina svar om man så önskat.  
Dessa faktorer kan ha gett resultatet att vissa har svarat mer intuitivt medan andra har svarat 
med eftertanke vilket i sin tur bör ha resulterat i att svaren kan skilja sig åt något. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, (2002) s. 21. 
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4. Resultat och analys 
 
4.1 Inledning 
 
I kapitlet som följer presenteras det empiriska grundmaterialet som jag har valt att använda 
mig av i min c-uppsats. 
Det empiriska materialet är indelat i följande delområden: 
 

- Dokumentstudier av styrdokument. 
- Resultat från enkätundersökningen. 
- Analys av respektive delområde. 

 
4.2 Dokumentstudier av styrdokument  

4.2.1 Politiska krav  
 
4.2.1.1 Proposition 2004/05:5 
 
Hela nedanstående stycke baseras på regeringens proposition 2004/05:5.  
Denna omfattar bl.a. förslag till förändringar av den verksamhet som försvarsmyndigheterna 
skall genomföra och även de ekonomiska förutsättningarna för 2005-200734.  
De förändringar och områden som anges med direkta konsekvenser för Försvarsmakten är bl. 
a de nedanstående: 
 

– En stegvis minskning av den ekonomiska ramen från år 2004 till år 2007 anges med 
tre miljarder kronor. 

– Den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde är fortsatt positiv och utmärks 
av en ökad integration. 

– Den internationella freden och säkerheten ökar för Sverige, EU och övriga världen, 
genom att Sveriges förmåga att delta i internationellt arbete och krishanteringsinsatser 
stärks.  Förslag på utveckling av den internationella förmågan och insatser ges. 

– Förslag presenteras att ett stort antal grundorganisationsenheter läggs ned för att 
möjliggöra den föreslagna inriktningen av Försvarsmakten. 

– Bedömningen görs att ett nytt förbandsutbildningssystem bör utvecklas. 
 
Det finns gränsöverskridande hot mot Sveriges säkerhet som bäst kan mötas genom 
internationell samverkan och multilaterala lösningar. 
Sverige skall genom att delta i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter från 
civila förebyggande åtgärder till militära fredsframtvingande insatser, i Europa och globalt 
bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld.  
Genom att de svenska insatsförbanden blir utformade så att de kan hantera de mest 
komplicerade situationerna och de svåraste uppgifterna, skapas förutsättningar för att 
Försvarsmakten skall ha förmåga att delta i hela skalan av Petersbergsuppgifter i 
internationell krishantering35.  
 

                                                 
34 Regeringen, Försvarsdepartementet, proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar, Stockholm, (2004) 
35 Regeringen, Försvarsdepartementet, proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar, Stockholm, (2004) s. 32. 
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Sveriges möjligheter att aktivt bidra till utvecklingen av EU: s krishanteringsförmåga och 
gemensam säkerhet påverkar Försvarsmaktens utformning.  
FN: s roll i internationell krishantering med multifunktionella insatser kvarstår som central. 
 
Regeringen uttrycker Försvarsmaktens förmåga till att samtidigt leda och genomföra två 
insatser av storlek bataljon eller liknande, och ytterliga tre insatser med mindre 
förbandsenheter i internationella insatser.  
Förmågan skall omfatta både nya insatser med relativt kort förvarning och uthålligt 
deltagande i långvariga operationer.  
Förbanden skall kunna samarbeta med ett stort antal internationella samarbetspartners och då 
även civila aktörer. 
 
Inom EU sker ett ökande samarbete inom konflikthanteringsområdet vilket i sin tur påverkar 
försvarspolitiken och Sveriges val och utformning av resurser och förmågor. 
Möjligheten att kunna nyttja resurser för exempelvis skydd mot terroristhandlingar riktade 
mot samhället har utökats. Detta bl.a. genom att Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
har tydliggjorts. 
Utvecklingen av internationell krishantering styrs förutom av nationella överväganden, främst 
av EU: s kapacitetsmål, Head Line Goal 2010.  Krav på interoperabilitet och andra specifika 
krav för krishanteringsförbanden regleras av PARP (Planning and Review Process) vilket är 
en del av partnerskapet med NATO i EAPR/PFF.  
Som en del av EU: s snabbinsatsförmåga skall Försvarsmakten utveckla ett svenskt bidrag till 
multinationell snabbinsatsstyrka, med inriktning att vara operativt senast 1 januari, 2008. 
Detta skall ske tillsammans med Finland, där Sverige skall ha övergripande ansvar för 
planeringen och genomförandet, samt styrkans högkvarter, manöverenheter, logistik- och 
ledningsfunktioner. 
Detta bidrag av snabbinsatsförband inom EU och FN är viktigt för att upphöja ambitionen för 
Försvarsmaktens förmåga till internationella insatser. Även förstärkningsförband bör på sikt 
utvecklas och ambitionen är att öka de internationella insatserna både kvantitativt och 
kvalitativt. 
 
Regeringen uttrycker vidare att verksamhet som bör prioriteras är kvalificerad utbildning och 
övningsverksamhet som ökar förmågan till interoperabilitet och övrig samverkan som bidrar 
till förbandens förmåga. 
 
Den rådande omvärldsutvecklingen medger ambitionssänkning inom flera områden bl.a. 
gällande insatsorganisationens volym, Försvarsmaktens centrala och regionala ledning. Dessa 
besparingar kan nyttjas för att till del finansiera en ökad ambitionsnivå gällande de 
internationella insatserna. 
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4.2.1.2 Officersutbildning i Sverige  
 
Högskoleverket fick i december 2004 regeringens uppdrag att genomföra granskning av 
utbildningsverksamheten vid Försvarshögskolan och inom Försvarsmakten på tre punkter36.  
 

– Kvaliteten på officersutbildningen inom Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan. 
– Utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete. 
– Förslag till åtgärder som följer av de två ovanstående punkterna. 

 
Högskoleverket anser i sin rapport att officersutbildningen vid Försvarshögskolan av högre 
officerare håller hög kvalitet.  
Däremot konstaterar högskoleverket att förslaget till nytt yrkesofficersprogram går i motsatt 
riktning. Genomförs ändå yrkesofficersprogrammet, vilket högskoleverket avråder ifrån bl. a. 
med hänsyn till den militära yrkesrelevansen, kommer det att skapa långsiktiga problem, även 
för högskolemässigheten på Stabs och Chefsprogrammen då den akademiska basen kommer 
att saknas. 
 
Definitionen av den militära yrkesrelevansen gör högskoleverket som följer: 
”Kärnan i officersyrket är förmågan att planera, leda (och ledas) och fatta beslut. Dessutom är 
förtroendet att på samhällets uppdrag i extrema situationer utöva lagligt våld och ta liv en för 
officersyrket unik egenskap37”.  
 
I den grundläggande yrkesofficersutbildningen måste man skilja på yrket officer och specifik 
befattning som fås efter utbildningen.  
Bedömandegruppen menar att man inte kan fokusera på specifika befattningar utan måste se 
på yrkets krav eftersom vi lever i en föränderlig politisk, teknisk och ekonomisk kontext. 
 
Allvarliga försämringar inom områdena vetenskaplig grund, officersrollen, analytiskt 
tänkande, civila akademiska ämnens plats kommer att ske. ”Dessutom har det internationella 
perspektivet delvis förlorats ur sikte38”. Försämringarna enligt ovan är gjorda till förmån för 
kurser som relaterar till specifika befattningar som kanske inte ens längre finns när officeren 
examineras. 
Högskoleverket uttrycker också att den tidigare tydligt definierade hotbilden med uppgift att 
försvara Sverige vid ett invasionsförsök inte finns längre. Den har nu ersatts av en situation 
med internationell samverkan av olika slag.  Detta tillsammans med den differentierade 
hotbilden ger en internationell prägel på officersrollen som inte har funnits tidigare. 
 
Officeren måste kunna anpassa sig beroende på vilka förhållanden som råder och kunna 
arbeta med både svensk och utländsk trupp. Officeren måste kunna samverka med olika civila 
aktörer i olika länder samt ha kunskaper i folkrätt och kunskap om den kultur där missionen 
genomförs. 
De personliga egenskaperna skall vara sådana att även under mycket påfrestande fysiska och 
psykiska förhållanden, skall uppgifterna lösas på ett så korrekt och ansvarsfullt sätt som 
situationen medger. 
 

                                                 
36 Högskoleverket, Officersutbildning i Sverige rapport 2005:52 R , Stockholm, (2005) 
37 Högskoleverket, Officersutbildning i Sverige rapport 2005:52 R , Stockholm, (2005) s. 57. 
38 Högskoleverket, Officersutbildning i Sverige rapport 2005:52 R , Stockholm, (2005) s. 47. 
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Utbildningen vid Stabsprogrammet är relevant och som positivt inslag nämns ”det 
internationella förhållningssättet som präglar hela utbildningen, medvetenheten i 
komplexiteten i de nya uppgifterna och integrationen mellan de tre försvarsgrenarna”39 
 
Även vid Chefsprogrammet är det internationella inslaget stort, och medför att officerarna vid 
kursen förbereds väl för tjänstgöring i internationella operationer. 
 
 
4.2.1.3 Analys av de politiska kraven 
 
Den sammanfattande bilden som studien av de politiska dokumenten ger, är att Sveriges 
förmåga att delta i internationellt samarbete och krishanteringsinsatser fortsatt skall stärkas 
och utvecklas.  
Som framgår av dokumentstudien skall detta ske genom att Sverige även fortsatt skall delta i 
internationell krishantering med aktörerna FN, EU och NATO i EAPR/PFF. 
Mönstret pekar på att den internationella krishanteringen skall kunna ske såväl inom Europa 
som globalt, och att Försvarsmakten skall kunna hantera hela konfliktskalan, där även 
förmågan att kunna samverka med civila aktörer och internationella samarbetspartners krävs. 
 
Ur dokumenten kan tydas att för att möjliggöra detta, är det verksamhet som leder till en 
förbättring av interoperabilitet och annan samverkan som skall prioriteras.  
Utöver de förmågor som kan kopplas till ren militär verksamhet, så har behovet av 
Försvarsmaktens stöd även till civil verksamhet också tydliggjorts. 
 
Ovanstående mönster genomsyrar både regeringens proposition och högskoleverkets 
granskning av officersutbildningen. Dessa båda dokument visar på en samstämmighet inom 
vilka områden Försvarsmakten skall genomföra olika typer av verksamhet, och under vilka 
förhållanden dessa skall klara av att genomföras. Dessutom pekar dokumenten på att olika 
samarbetspartners skall vara möjliga att samverka med i såväl det inhemska som det 
internationella arbetet.  
Dokumentstudien visar också på en tydlig ändring av fokus från det tidigare 
invasionsförsvaret till ett insatt insatsförsvar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Högskoleverket, Officersutbildning i Sverige rapport 2005:52 R , Stockholm, (2005) s.58. 
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4.2.2 Militära krav 
 
4.2.2.1. ÖB: s Här och nu 
 
ÖB menar att den kvantitativt lilla insatsorganisation som vi nu har, kommer att medföra stora 
utmaningar för att upprätthålla den kompetens som organisationen behöver inom alla områden 
långsiktigt40. 
 
Den svenska snabbinsatsstyrkan (Nordic Battle Group eller NBG), skall delta i EU: s 
krishanteringsoperationer i den fas som ofta är den svåraste nämligen inledningsfasen. De 
uppgifter som skall kunna lösas spänner över hela konfliktskalan från humanitär hjälp, till den 
svåraste uppgiften, nämligen uppgiften väpnad strid.  
Battle Groupen har sex månaders beredskap och skall inom 10 dagar kunna påbörja lösandet 
av sina uppgifter någonstans i världen.  
EU: s och Sveriges prioritering av snabbinsatsförmåga bygger på de erfarenheter som visat sig 
efter Balkan och Afrika, där en snabb deployering med ett robust förband kan hindra att 
konflikten sprider sig och får stor omfattning. 
Storleken på NBG är en förstärkt bataljon om 1500 officerare och soldater bestående av 
ledning och tre stridande kompanier. Utöver denna del som Sverige svarar för kommer 
bataljonen att bestå av stödresurser som underrättelseenheter, logistik, luftvärn och artilleri. 
De delar som de andra länderna i NBG svarar för är främst logistik och underhållsdelar. 
Eftersom Sverige är Framework nation har Sverige också ansvaret för att logistik och 
transporter samt allt övrigt stöd som kan behövas fungerar. Detta medför att arbetet med NBG 
berör stora delar av insatsförsvarets utveckling. 
 
När nu Sverige kommer att delta internationellt i en större omfattning än tidigare, innebär 
detta att värnpliktsutbildningen måste få större inslag av internationell verksamhet. 
 
Beroende på vilka uppgifter som förbandet skall kunna lösa finns möjligheten att klä på med 
andra resurser som specialförband, sjöstridskrafter eller flygstridskrafter. 
Det som särskiljer detta förband från andra enheter som varit ute i internationell tjänst är att 
detta förband skall vara först på plats och beredskapskraven. Om förbandet skall klara av att 
vara på plats inom 10 dagar krävs det att hela förbandet är färdigutbildat och kontrakterat. 
 
ÖB säger att ”Försvarsmakten går nu mot ett kontraktsförsvar med höga krav på 
professionalism”41 Denna kontraktsanställning för med sig att uppdelningen mellan fast 
anställd personal och värnpliktiga inte längre blir rättvisande. 
 
Ett annat faktum som ÖB trycker på är att han menar att Försvarsmakten är alldeles för 
långsam att anpassa officersutbildningen till de nya kraven. 
Han belyser vidare att Försvarsmakten har gott om högre officerare och dessutom en 
välutbildad officerskår. Trots detta så är det ändå en brist på villig och kompetent personal till 
de olika befattningar som är ledande inom internationella insatser42 referens. Här ser ÖB ett  
 

                                                 
40 Försvarsmakten, ÖB, Här och nu- en liten bok om den fortsatta vägen framåt, Stockholm, (2006) s. 26. 
41 Försvarsmakten, ÖB, Här och nu- en liten bok om den fortsatta vägen framåt, Stockholm, (2006) s .34. 
42 Försvarsmakten, ÖB, Här och nu- en liten bok om den fortsatta vägen framåt, Stockholm, (2006) s .43. 
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behov av förändring då han menar att internationell erfarenhet är ett tvunget element i varje 
officerskarriär. 
 
I Försvarsmakten skall ledarskapet vara ett signum för oss då ledarskapet hänger samman med 
respekt för människovärde och för individen. För att skapa en arbetsmiljö som gagnar 
jämställdhet och mångfald, och att alla ska ha samma möjligheter till utveckling och 
bemötande är ledarskapet inom Försvarsmakten avgörande.  
Andra aspekter som ÖB trycker på är att alla former av diskriminering måste förebyggas och 
motverkas och organisationens utgångspunkt är alla människors lika värde och rättigheter. 
Vidare menar ÖB att eftersom Försvarsmaktens uppgift är att försvara de mänskliga 
rättigheterna och demokrati, måste Försvarsmakten se till att dessa grundvärden efterlevs i 
alla delar av vårt arbete. 43. 
 
4.2.2.2. Budgetunderlag 07/SR  
 
Förslaget för internationella insatser under åren 2007 – 2009 är enligt nedan: 
”Försvarsmakten skall ha förmåga att samtidigt planera, leda och genomföra två insatser av 
bataljonsstorlek eller motsvarande, och mindre förbandsenheter i ytterligare tre insatser”44. 
 
I budgetunderlaget trycks det på Försvarsmaktens förmåga till interoperabilitet inom olika 
förmågor.  
Även förmågan och utvecklandet av snabbinsats lyfts fram som något som skall genomföras, 
samt att denna förmåga inte berör enbart NBG konceptet. Som exempel på när detta skulle 
kunna behöva användas, nämns förstärkning av redan pågående operationer där Sverige deltar 
 
Sverige kommer fortsatt att långsiktigt och med hög prioritet bistå till fred och stabilitet på 
västra Balkan.  
Sveriges fortsatta deltagande i Afghanistan genom ISAF (PRT) är tänkt att vara långsiktigt 
enligt riksdagens beslut 2005-12-07. 
För Liberias del planeras att efter det att nuvarande åtagande utgår november 2006, skall 
inriktningen vara att antingen fortsätta delta med trupp i Liberia alternativt att delta i annan 
FN ledd insats i Afrika, såsom Sudan eller Stora Sjöregionen.  
 
I budgetunderlaget framgår också vilka förband som Försvarsmakten har anmält till olika 
styrkeregister. Dessa register är NATO PFF/OCC, EU FC, UNSAS, SHIRBRIG samt 
NORDCAPS.  
För att visa på kvantiteten officerare som berörs, nämner jag några enheter ur dessa register. 
 

– 60 militärobservatörer med 30 dagars beredskap. 
– Upp till 30 officerare med 30 dagars beredskap för ledningsresurs (ILF). 
– Tre olika bataljoner med 30-90 dagars beredskap. 
– Korvettdivision, två korvetter, ett stödfartyg 30 dagars beredskap. 
– Ubåtsförband, en ubåt med stödenhet 30 dagars beredskap. 
– Stridsflygdivision JAS 39 med basförband 30 dagars beredskap. 
– TPflygdivision 84 med basenhet 30 dagars beredskap. 
– Flygplatsenhet för APOD 90 dagars beredskap. 

                                                 
43 Försvarsmakten, ÖB, Här och nu- en liten bok om den fortsatta vägen framåt, Stockholm, (2006) s. 30. 
44 Försvarsmakten, Budgetunderlag 07,bil 8 int insatser 07-09, Stockholm, (2006) s.12. 
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Detta är endast delar av förbanden som är anmälda till de olika styrkeregisterna, men jag vill 
med detta åskådliggöra att det är stora enheter med förband som skall kunna sättas in 
internationellt från Försvarsmaktens olika delar.  
Förbanden i sin helhet finns redovisade i bilaga 4. 
 
De förband som föreslås tillkomma i styrkeregistret är förband som skall ingå i NBG. 
Det är förband för ledningen av NBG, ”core Bn” i NBG, olika stödförband samt 
specialförband. Dessa kommer att vara i beredskap från 10 till 30 dagar från januari 2008. 
Personalramen för NBG är ca 300 yrkesofficerare samt ytterligare ett stort antal beroende på 
uppgift45.  
 
4.2.2.3 Analys av de militära kraven 
 
En analys av de militära kraven ger att en snabbinsatsstyrka (NBG) kommer att skapas för att 
kunna sättas in år 2008. Detta beslut grundar sig på erfarenheter som är dragna från Balkan 
och Afrika av EU och Sverige. 
Den sammanlagda bilden av analysen av de militära kraven ger att denna styrka skall kunna 
nyttjas för krishanteringsoperationer, där de uppgifter som skall kunna lösas spänner över hela 
konfliktskalan från humanitär hjälp till väpnad strid. 
 
Dokumentstudierna pekar också på att eftersom speciellt de högre officerarna inom 
officerskåren inte i tillräcklig omfattning, söker de ledande befattningar som finns i 
internationella insatser, måste det till en omdaning då den internationella erfarenheten är en 
nödvändig ingrediens i allas officerskarriär.  
Utöver den nödvändiga påverkan av de högre officerarna är försvarsmakten också i behov av 
att i en snabbare takt påverka och anpassa officersutbildningen till de nya kraven. 
 
Även analysen av de militära kraven ger en tydlig bild av fortsatt närvaro, på Balkan och 
långsiktig närvaro både i Afghanistan och också Afrika. Afrika nämns som ett område där 
Försvarsmaktens deltagande är extra viktigt. Likaså är interoperabilitet och förmågan att leda 
omfattande styrkor utomlands viktiga områden som belyses i dokumenten som har granskats. 
 
En sammantagen bild av analysen av de militära kraven ger en bild av en Försvarsmakt med 
ett ökat internationellt deltagande, där många olika typer av förband redan är eller kommer att 
bli anmälda till flera olika styrkeregister inom de närmsta åren. 
Detta ställer stora krav och ger också stora utmaningar för att behålla och utveckla de 
kompetenser som erfordras långsiktigt för att lösa förelagda uppgifter. 
Den ökande internationaliseringen medför också att det är officerskåren som helhet som 
berörs, från den inledande officersutbildningen av officerare till de nuvarande högre 
officerarna. 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Försvarsmakten, Budgetunderlag 07, , huvuddokument, Stockholm, (2006) s. 47. 
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4.3 Deltagare 
 
 

 
 

MHS FHS 

Ålder genomsnitt 26 år 40 år 
Åldersspann 23-35 år 37-49 år 

Man 86 % 95 % 
Kvinna 14 % 5 % 

Gift/sambo 43 % 90 % 
Ensamstående 47 % 9 % 

Har barn 10 % 77 % 
Armén 56 % 47 % 

Marinen 38 % 28 % 
Flygvapnet 5,5 % 25 % 

Internationell 
erfarenhet 

20 % 45 % 

 
 
Figur 2 utvisande demografiska förhållanden inom de två undersökta populationerna MHS 
samt FHS. 
 
Ur tabellen ovan kan följande slutsatser dras. 
 
Populationen MHS elever är i genomsnitt 26 år gamla.  
De är till övervägande del män och hälften av dem är ensamstående. Den andra hälften av 
populationen är gift eller sammanboende. 
Övervägande majoritet av populationen har inte några barn. 
Övervägande majoritet är fänrikar från antingen armén eller marinen och 20 % har erfarenhet 
av internationell tjänst. 
 
Populationen FHS skiljer sig från populationen MHS genom att de är ca 15 år äldre och 
övervägande majoritet av dem är gifta eller sambo med barn. 
Hälften av FHS populationen har erfarenhet från tidigare internationell tjänstöring. 
Fördelningen mellan truppslagen är i denna population jämnare, men med en övervägande del 
armé. 
 
4.4 Bortfallanalys 
 
Bortfallet av de undersökta var 55 %, vilket ger en svarsfrekvens på 45 %. Bortfallet påverkar 
inte resultatet. 
Dessutom var det 54 stycken enkäter som skickades åter eftersom adressaten var okänd. En 
möjlig orsak till detta kan vara att dessa har befunnit sig i internationell tjänst, och därmed 
inte har gått att nå.  Dessa har inte räknats med när procenten för svarsfrekvensen har gjorts. 
 
Från MHS eleverna är det relativt få representanter från flygvapnet med i undersökningen. 
Det har dock i arbetet inte framkommit några skillnader i resultat som går att härleda till 
vilket vapenslag man tillhör. Det är också ett faktum att det till största delen är armé 
respektive marinförband som i första hand kommer i fråga för att nyttjas internationellt, vilket 
kan medföra att bristen på flygvapenofficerare i undersökningen kanske inte blir så allvarlig. 
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4.5 Respondenternas svar 
 
Mina resultat kommer att presenteras genom att jag först i tabellform beskriver antingen 
frågeställning eller där så är fallet faktorerna. Under respektive tabell kommer jag sedan att ge 
en förklaring till vad tabellen har för avsikt att visa.  
 
Efter tabellen kommer jag att presentera resultatet från respektive fråga eller faktor. Detta 
görs i textform och jag kommer här även att ange om det föreligger, respektive inte föreligger 
någon skillnad. Jag kommer också att ange om det fall det föreligger signifikant skillnad eller 
inte. 
 
Samtliga redovisade resultats sannolikhet (probability eller korrelation) redovisas i bilaga 5.  
 
Tabellen under är ett exempel på hur tabellerna som jag nyttjar för att presentera mina resultat 
skall tolkas.  
 
 
Faktorn mångfaldens utbredning 
Hur utbredd är mångfalden på din arbetsplats? 

Hur utbredd är mångfalden I FM? 

 
 
Tabell 1. Frågor ingående i faktorn mångfaldens utbredning samt möjliga svarsalternativ i 
enkätundersökningen. 
 
Tabellen innehåller två stycken frågor som av statistikprogrammet funnits vara lämpliga att 
slå samman i en faktorgrupp, detta pga. det sammanhang som finns i de båda 
frågeställningarna.   
I detta fall är det mångfald som är den gemensamma nämnaren. 
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4.5.1 Jämförelse mellan populationerna MHS och FHS  
 
I denna del av arbetet kommer dels resultaten från faktorerna genomförd mot de båda 
populationerna MHS och FHS att redovisas, samt även resultaten från de frågor som 
populationerna har svarat på redovisas. Detta genomförs för att se vilka skillnader eller 
likheter som föreligger mellan de båda populationerna. 
 
4.5.1.1 Mänskliga rättigheters betydelse för att delta i internationell tjänst 
 
 
Faktorn  
Mänskliga rättigheters betydelse för att delta i 
internationell tjänst 

Är de mänskliga rättigheterna en viktig orsak för dig att 
delta i internationell tjänst 

 
 
Tabell 2. Frågor ingående i faktorn mänskliga rättigheters betydelse för att delta i 
internationell tjänst samt möjliga svarsalternativ för respondenterna 
Denna faktor har det övergripande syftet att belysa om de mänskliga rättigheterna är en viktig 
orsak för individen att delta i internationell tjänst. 
 
Resultatet gav att en signifikant skillnad föreligger mellan de båda populationerna. MHS 
eleverna anser att de mänskliga rättigheterna är en viktigare orsak för dem som individer att 
delta i internationell tjänst, än vad FHS eleverna gör. 
 
4.5.1.2 Jämställdhet, mångfald och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat 
 
 

Faktorn jämställdhet, mångfald och kulturens 
påverkan för att uppnå goda resultat 

Är jämställdhet viktigt för att uppnå goda resultat i det 
militära arbetet? 

Påverkar jämställdhetsarbetet lösandet av uppgifter? 

Påverkar mångfaldsarbetet lösandet av uppgifter? 

Hur ser du på att arbeta med människor med en annan 
etnisk bakgrund? 

Hur ser du på att arbeta i ett förband där 
sammansättningen består av olika kulturer? 

Är jämställdhet viktigt för att uppnå goda resultat i 
missionen? 
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Tabell 3. Frågor ingående i faktorn jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan 
för att uppnå goda resultat, samt möjliga svarsalternativ för respondenterna.  
Denna faktor har det gemensamt att frågornas innehåll omfattar antingen jämställdhetens, 
mångfaldens, etnicitetens eller kulturens påverkan på det resultat som skall uppnås. Därav 
faller det sig lämpligt att benämna faktorn som enligt ovan. 
 
Resultatet visar att det i detta fall inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de båda 
undersökta populationerna i denna faktor. 
 
 
4.5.1.3 Mångfaldens utbredning 
 
 
Faktorn mångfaldens utbredning 
Hur utbredd är mångfalden på din arbetsplats? 

Hur utbredd är mångfalden i FM? 

 
 
Tabell 1. Frågor ingående i faktorn mångfaldens utbredning samt möjliga svarsalternativ för 
respondenterna. 
Frågorna ingående i denna tabell har den gemensamma nämnaren att de berör mångfaldens 
utbredning, antingen på den egna arbetsplatsen eller i Försvarsmakten.  
 
Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna i denna faktor. 
 
4.5.1.4 Synen på samarbete med andra aktörer 
 
 

Faktorn synen på samarbete med andra aktörer. 
Hur ser du på det ökande försvarssamarbetet inom EU? 

Hur ser du på samarbetet med NATO genom ex PFP? 

 
 
Tabell 4. Frågor ingående i faktorn samarbete med andra aktörer samt möjliga 
svarsalternativ för respondenterna. 
I denna faktor är den gemensamma nämnaren för frågorna hur man som individ ser på det 
ökade samarbetet med andra aktörer som EU och NATO. 
 
Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna i faktorn samarbete med andra aktörer. 
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4.5.1.5 Internationell tjänst 
 
 

Faktorn internationell tjänst 
Vill du bidra till att de mänskliga rättigheterna följs genom att delta i 
internationella insatser? 
Är det positivt att officerare skall tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än 
tidigare? 
Är du positiv till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än tidigare? 

Är du positiv till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i omvärlden 
genom internationella insatser? 

Vilken är din inställning till att själv delta för att bidra till att hantera kriser i vår 
omvärld? 

 
 
Tabell 5. Frågor ingående i faktorn internationell tjänst samt möjliga svarsalternativ för 
respondenterna.  
 
När frågeställningarna i denna faktor jämförs, så är den gemensamma nämnaren internationell 
tjänst. Såväl individens vilja till att delta internationellt, som tid för tjänstgöring och 
Försvarsmaktens hantering av kriser i omvärlden finns i frågeställningarna. 
Detta sammanhang ger frågeställningen dess rubrik. 
 
Resultatet visar att det föreligger signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna, där MHS populationen säger sig vara positivare än vad FHS populationen gör 
till faktorn. Det finns i MHS populationen en större vilja till att själv delta mer frekvent för att 
hantera kriser i omvärlden, och man är mer positiv till att genom internationella insatser bidra 
till att de mänskliga rättigheterna följs. 
 
 
4.5.1.6 Jämställdhetens utbredning 
 
 

Faktorn jämställdhetens utbredning 

Hur utbredd upplever du att jämställdheten är I FM? 

Hur utbredd upplever du att jämställdheten är på din arbetsplats? 

 
 
Tabell 6. Frågor ingående i faktorn jämställdhetens utbredning samt möjliga svarsalternativ 
för respondenterna. 
Frågorna ingående i denna tabell har den gemensamma nämnaren att de berör jämställdhetens 
utbredning antingen i Försvarsmakten eller på den egna arbetsplatsen. 
 
Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna i faktorn jämställdhetens utbredning. 
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4.5.1.7 Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande 
 
 

Faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens 
lösande 

Jämställdhetsarbetet påverkar lösandet av uppgifter i FM 

Kulturell mångfald är viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet 

Det är stimulerande att arbeta med officerare från andra truppslag och 
vapengrenar och bidrar till goda resultat i arbetet 

 
 
Tabell 7. Frågor ingående i faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för 
uppgiftens lösande, samt möjliga svarsalternativ för respondenterna.  
I denna faktor är den gemensamma nämnaren den effekt som jämställdhetsarbetet, kulturell 
mångfald och samarbetet med officerare från andra trupp och vapenslag har på uppgiften eller 
resultatet.  
 
Resultatet visar att det föreligger signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna i faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande. 
FHS populationen svarar i högre omfattning att jämställdhetsarbete, kulturell mångfald och 
officerare från andra trupp eller vapenslag, bidrar till att goda resultat uppnås och att lösandet 
av uppgifter blir bättre.  
 
 
4.5.1.8 Villighet till tjänstgöring i olika länder 
 
 

Fråga 39. Ange inställning till tjänstgöring i följande länder 

39.1 Bosnien 

39.2 Afghanistan 

39.3 Liberia 

39.4 Andra länder i Afrika 

39.5 Tjetjenien 

39.6 Andra länder i forna Sovjetunionen 

 
 
Tabell 8. Frågor rörande respondenternas villighet till tjänstgöring i olika länder samt möjliga 
svarsalternativ. Respondenternas svar kommer att redovisas land för land i fallande ordning 
med början på Bosnien.  
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Villighet till tjänstgöring i Bosnien. 
Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna MHS och FHS, avseende villigheten till tjänstgöring i Bosnien. 
 
Villighet till tjänstgöring i Afghanistan. 
Resultatet visar att föreligger signifikant skillnad mellan de båda undersökta populationerna 
MHS och FHS. MHS populationen svarar att de är villigare till tjänstgöring i Afghanistan än 
vad FHS populationen är. 
 
Villighet till tjänstgöring i Liberia. 
Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna MHS och FHS, avseende villighet till tjänstgöring i Liberia. 
 
Villighet till tjänstgöring i andra länder (än Liberia) i Afrika. 
Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna MHS och FHS, avseende villighet till tjänstgöring i andra länder (än Liberia) i 
Afrika. 
 
Villighet till tjänstgöring i Tjetjenien. 
Resultatet visar att det föreligger signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna MHS och FHS. MHS populationen svarar att de är villigare till tjänstgöring i 
Tjetjenien än vad FHS populationen är. 
 
Villighet till tjänstgöring i andra länder (än Tjetjenien) i forna Sovjetunionen. 
Resultatet visar att det föreligger signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna MHS och FHS. MHS eleverna svarar att de är villigare till tjänstgöring i andra 
länder (än Tjetjenien) i forna Sovjetunionen än vad FHS eleverna är. 
 
 
4.5.1.9 Inställning till att polis blir underställd militärt befäl vid polisinsatser 
 
 

Fråga 49. 
Inställning till att polis blir underställd militärt befäl vid 

polisinsatser 
Hur ser du på att låta polis vara underställt militärt befäl vid en polis 

insats 
 
 
Tabell 9. inställning till att polis blir underställd militärt befäl vid polisinsatser samt 
möjliga svarsalternativ för respondenterna.  
 
Resultatet visar att det föreligger signifikant skillnad mellan de båda undersökta 
populationerna MHS och FHS. FHS populationens svar visar att de är mer negativa till att 
polis blir underställd militärt befäl vid polisinsatser, än vad MHS populationen är. 
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4.5.2 Skillnader i de undersökta populationerna som inte går att härleda 
till MHS respektive FHS tillhörighet  
 
I denna del av arbetet kommer resultaten från faktorerna genomförd mot det totala antalet 
undersökta att redovisas. Detta genomförs för att se vilka skillnader som inte går att härleda 
till MHS respektive FHS tillhörigheten. 
 
4.5.2.1 Mänskliga rättigheters betydelse för att delta i internationell tjänst 
 
 

Faktorn  
Mänskliga rättigheters betydelse för att delta i internationell 

tjänst 

Är de mänskliga rättigheterna en viktig orsak för dig att delta i 
internationell tjänst 

 
 
Tabell 2. Frågor ingående i faktorn mänskliga rättigheters betydelse för att delta i 
internationell tjänst samt möjliga svarsalternativ för respondenterna 
Denna faktor har det övergripande syftet att belysa om de mänskliga rättigheterna är en viktig 
orsak för individen att delta i internationell tjänst. 
 
I denna frågeställning har de som har genomfört tjänstgöring i någon Bosnienbataljon, svarat 
på faktorn mänskliga rättigheters betydelse för att delta i internationell tjänst. 
 
Resultatet visar att det föreligger signifikant skillnad mellan de respondenter som har deltagit 
i tidiga bataljoner respektive sena. De undersökta som har deltagit i tidiga Bosnienbataljoner, 
svarar att de mänskliga rättigheterna är en viktigare orsak för dem att delta i internationella 
insatser, än de som har tjänstgjort i de senare bataljonerna svarar.  
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4.5.2.2 Jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda 
resultat 
 

Faktorn jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå 
goda resultat 
Är jämställdhet viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet? 

Påverkar jämställdhetsarbetet lösandet av uppgifter? 

Påverkar mångfaldsarbetet lösandet av uppgifter? 

Hur ser du på att arbeta med människor med en annan etnisk bakgrund? 

Hur ser du på att arbeta i ett förband där sammansättningen består av olika 
kulturer? 
Är jämställdhet viktigt för att uppnå goda resultat i missionen? 

 
 
Tabell 3. Frågor ingående i faktorn jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan 
för att uppnå goda resultat samt möjliga svarsalternativ för respondenterna.  
Denna faktors frågor har det gemensamt att deras värdeord jämställdhet, mångfald, etnicitet 
eller mångkulturell sammansättning, alla påverkar det resultat eller de uppgifter som skall 
uppnås. 
 
4.5.2.2.1 Jämförelse mellan tidiga respektive sena Bosnienbataljoner mot faktorn 
jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat. 
 
I följande frågeställning har de som har tjänstgjort i någon Bosnienbataljon svarat på faktorn 
jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat.  
 
Här pekar resultatet på att det föreligger en signifikant skillnad där de som har tjänstgjort i 
tidigare Bosnienbataljoner, anser att jämställdhet, mångfald och etnicitet eller mångkulturell 
sammansättning är mindre viktig för att nå resultat, än vad de som har tjänstgjort i senare 
Bosnienbataljoner anser.  
 
4.5.2.2.2 Jämförelse mellan de som har respektive inte har internationell erfarenhet mot 
faktorn jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat. 
 
I denna frågeställning är samtliga av de undersökta indelade i två grupper. Dessa grupper 
består av dem som har erfarenhet av internationell tjänst, respektive de som inte har någon 
erfarenhet. Efter denna indelning görs en jämförelse mot faktorn jämställdhetens, 
mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat. 
 
 
Resultatet visar att det föreligger en signifikant skillnad mellan dem som har erfarenhet av 
internationell tjänst respektive inte. De undersökta som har varit i internationell tjänst svarar 
att jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat är 
viktigare, än de som inte har varit i internationell tjänst svarar.  
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4.5.2.3 Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande 
 
 

Faktorerna jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande 
Jämställdhetsarbetet påverkar lösandet av uppgifter i FM 

Kulturell mångfald är viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet 

Det är stimulerande att arbeta med officerare från andra truppslag och vapengrenar och bidrar 
till goda resultat i arbetet 

 
 
Tabell 7. Frågor ingående i faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för 
uppgiftens lösande, samt möjliga svarsalternativ för respondenterna.  
I denna faktor är den gemensamma nämnaren den effekt som jämställdhetsarbetet, kulturell 
mångfald och samarbetet med officerare från andra trupp och vapenslag har på uppgiften eller 
resultatet.  
 
4.5.2.3.1 Skillnader mellan dem de som tjänstgjort i Bosnien eller Kosovobataljoner inom 
faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande 
 
I denna frågeställning är samtliga respondenter som har genomfört internationell tjänst i 
Bosnien eller Kosovo med. De undersökta jämförs sedan mot faktorn jämställdhetsarbetets 
och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande. 
 
Resultatet visar att det föreligger en signifikant skillnad mellan dem som har deltagit i 
Bosnien och Kosovobataljoner. De som har deltagit i Bosnienbataljoner anger att faktorn 
jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande, är viktigare än de som 
har tjänstgjort i Kosovobataljoner gör.  
 
4.5.2.3.2 Skillnader mellan dem som har tjänstgjort i Kosovobataljoner inom faktorn 
jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande  
 
I denna frågeställning är samtliga respondenter som har genomfört internationell tjänst i 
Kosovobataljoner med. De undersökta jämförs sedan mot faktorn jämställdhetsarbetets och 
mångfaldens effekt för uppgiftens lösande. 
 
 
 
Resultatet visar att det föreligger en signifikant skillnad mellan tidig respektive sen 
tjänstgöring i Kosovobataljonerna. De som har deltagit i tidigare bataljoner anger att faktorn 
jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande, inte är lika viktig som de 
som har tjänstgjort senare bataljoner gör.  
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4.5.3 Respondenternas svar jämfört mot professionens krav  
 
I denna del av arbetet kommer dels resultaten från faktorerna genomförd mot hela 
populationen att redovisas, samt även resultaten från de frågor som populationen har svarat på 
att redovisas. Detta genomförs för att jämföra de undersöktas svar mot professionens krav. 
 
 

Faktorer  Utfall 
Mänskliga rättigheters betydelse för att delta i 
internationell tjänst 

Positivt 

Jämställdhetens, mångfaldens och kulturens 
påverkan för att uppnå goda resultat 

Positiv 

Mångfaldens utbredning Negativ 
Synen på samarbete med andra aktörer Positiv 
Internationell tjänst Positiv 
Jämställdhetens utbredning Positiv 
Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt 
för uppgiftens lösande 

Positiv 

 
 
Tabell 10. Sammanställda resultat från faktorerna med utfall på totala antalet respondenter i 
undersökningen. 
 
Ur tabellen ovan som grundar sig på diagrammen från 4.5.1 jämförelser mellan 
populationerna MHS och FHS, kan man utläsa att den totala populationen bestående av både 
MHS och FHS elever, är positiv till samtliga faktorer förutom mångfaldens utbredning, där 
man är negativ. 
Att observera här är dock att frågorna som ingår i faktorn mångfald endast frågar om 
mångfalden är utbredd på respondenternas egna arbetsplatser respektive inom 
Försvarsmakten.  
Det negativa svaret uttrycker inte att respondenterna själva är negativ till mångfald varken på 
den egna arbetsplatsen eller inom Försvarsmakten som helhet. 
De frågor som uttrycker respondenternas egen inställning finns i stället inom andra faktorer 
såsom Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande och Jämställdhet, 
mångfald och kulturens effekt för att uppnå goda resultat, och då går att utläsa ur tabellen 
ovan att respondenterna är positiva till mångfald i dess olika former. 
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Fråga Utfall 

29. Anser du det viktigt att kunna språk? Positiv 

30. Varför är det viktigt att kunna språk? Positiv 

33/34: Vill du gå utbildning i Sverige eller utomlands inriktad mot 
internationell tjänst? 

Positiv 
 

39. Villighet till tjänstgöring i olika länder  

39.1 Bosnien Positiv 

39.2 Afghanistan Positiv 

39.3 Liberia Positiv 

39.4 Andra länder i Afrika Positiv 

39.5 Tjetjenien Negativ 

39.6 Andra länder i forna Sovjetunionen Negativ 

44. Maximalt sammanhängande tid vid internationell tjänstgöring Positiv 

46. Hur ser du på de ekonomiska förutsättningarna vid internationell 
tjänst? 

Positiv 

48. Hur ser du på att låta FM enheter under vissa förhållanden nyttjas 
vid polis insatser? 

Positiv 

 
 
Tabell 11. Sammanställda resultat från de olika frågeställningarna med utfall på totala antalet 
respondenter i undersökningen. 
 
 
Ur ovanstående tabell, kan man utläsa att respondenterna är positiva till att kunna olika språk 
och man uttrycker att orsaken till det är för att kunna uttrycka sin vilja, eller som ett medel för 
att förstå det aktuella landets kultur.  
 
Man säger sig också vara positiv till att genomföra olika utbildningar som är inriktade mot 
internationell tjänstgöring, både när kurserna genomförs inom och utom Sverige. 
 
På frågan om villighet till tjänstgöring i olika länder, uttrycker man sig vara positiv till 
tjänstgöring i Bosnien, Afghanistan och Liberia, medan man är negativ till att tjänstgöra i 
Tjetjenien samt andra länder i forna Sovjetunionen. 
 
Ur tabellen går också att utläsa att man är positiv till de aktuella tidsramarna för internationell 
tjänstgöring, och man menar att de ekonomiska förutsättningarna som nu kommer att börja 
gälla med det nya avtalet för internationell tjänst, är bra. 
 
Man anser också att möjligheten att låta Försvarsmaktsenheter vara underställd polis under 
vissa förutsättningar är något positivt. 
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4.5.4 Analys av respondenternas svar 
 
4.5.4.1 Analys av jämförelse mellan populationerna MHS och FHS  
 
Analysen av jämförelsen mellan populationerna ger att det föreligger signifikanta skillnader 
inom tre av de sju olika faktorerna. 
 
Dessa är faktorer är: 
 

– Mänskliga rättigheters betydelse och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat, 
där MHS anser med signifikant positiv skillnad att detta är viktigare än vad FHS 
tycker.  

– Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande, där FHS anser 
med signifikant positiv skillnad att detta är viktigare än vad MHS menar att det är.  

– Internationell tjänst, där MHS anser med signifikant positiv skillnad att detta är 
viktigare än vad FHS tycker att det är. 

 
Det finns även en signifikant skillnad mellan populationerna avseende tjänstgöring på olika 
platser i världen. FHS populationen är signifikant mer tveksam än vad MHS populationen är 
till tjänstgöring i. 
 

– Afghanistan. 
– Tjetjenien. 
– Andra länder i forna Sovjetunionen. 

 
Det sista området som signifikant skiljer de båda populationerna åt är inställning till att polis 
blir underställd militärt befäl vid polis insatser. Här är FHS populationen signifikant mer 
negativ, än vad MHS populationen är till att underställa polisen till militärt befäl. 
 
Utöver de områden som ovan beskrivits ha signifikant skillnad, är det också värt att påpeka att 
FHS populationen är villig/tveksam till tjänstgöring i Liberia, andra länder i Afrika. Detta är 
ingen signifikant skillnad mot MHS, men det är värt att notera att viljan till tjänstgöring i 
dessa länder inte är hög. 
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4.5.4.2 Analys av skillnader i de undersökta populationerna som inte går att härleda till 
MHS respektive FHS tillhörighet 
 
Analysen ger att det är inom flera områden som signifikant skillnad kan ses. 
 
Det första området där det föreligger signifikant skillnad är när de som har genomfört 
internationell tjänst i någon Bosnien bataljon, ställs mot faktorn mänskliga rättigheters 
betydelse för att delta i internationell tjänst. De av respondenterna som har deltagit i tidiga 
bataljoner anger att faktorn är viktigare än vad de som tjänstgjort i senare bataljoner gör.  
För de med erfarenhet från tidiga bataljoner är de mänskliga rättigheterna en viktigare orsak 
till att delta i internationell tjänst, än för de med erfarenhet från senare bataljoner. 
 
Nästa område där det föreligger en signifikant skillnad, är när de som har tjänstgjort i 
Bosnienbataljoner, ställs mot faktorn jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan 
för att uppnå goda resultat. Analysen visar att de som har tjänstgjort i tidigare bataljoner med 
signifikant skillnad anser faktorn mindre viktig än vad de som tjänstgjort senare gör.  
Jämställdhet, mångfald, etnicitet och kulturell mångfald är helt enkelt viktigare för dem som 
har tjänstgjort i senare bataljoner, än för de som tjänstgjort i tidigare. 
 
Ett annat område där det föreligger signifikant skillnad är där respondenterna har genomfört 
internationell tjänst.  
Här säger sig de med internationell erfarenhet vara mer positiva till faktorn jämställdhetens, 
mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat, än de som inte har varit i 
internationell tjänst. 
 
Analysen visar också på att det föreligger en signifikant skillnad mellan Bosnien och Kosovo 
bataljonerna, när de ställs mot faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för 
uppgiftens lösande. 
De som har deltagit i Bosnienbataljoner anger att jämställdhetsarbetet och arbetet med 
officerare från andra truppslag och försvarsgrenar, bidrar till att goda resultat uppnås i en 
större omfattning är de som har tjänstgjort i Kosovobataljoner säger. Dessutom säger de med 
tjänstgöring i Bosnienbataljoner att den kulturella mångfalden är viktigare för att uppnå goda 
resultat, än vad de som har tjänstgjort i Kosovobataljoner anger.  
 
Slutligen föreligger det även en signifikant skillnad inom de olika Kosovobataljonerna när de 
ställs mot faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande.  
Analysen pekar på att de som tjänstgjort i tidigare Kosovobataljonerna, inte ansåg att 
jämställdhetsarbetet och arbetet med officerare från andra truppslag och försvarsgrenar, bidrar 
till att goda resultat uppnås i samma höga omfattning som de som tjänstgjort i senare 
Kosovobataljonerna anger.  
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4.5.4.3  Analys av respondenternas svar jämfört mot professionens krav 
 
Bilden av de båda populationerna sammanslagna, ger en grupp av officerare som anser att 
jämställdhet, mångfald, olika etniska bakgrunder och förband med mångkulturell 
sammansättning är mycket viktigt för att uppnå goda resultat.  Gruppen anser också att 
nämnda faktorer är stimulerande. 
Avseende mångfald kan tilläggas att den enligt respondenterna är lite utbredd inom FM och 
på respondenternas arbetsplatser. 
Man anser vidare att det samarbete som Sverige och Försvarsmakten bedriver inom EU och 
mot NATO är positivt. 
 
Respondenterna menar också att det är positivt att FM har tagit ett ökat ansvar för att 
förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att öka deltagandet internationellt. 
Vidare ser man positivt på att tjänstgöra mer frekvent än tidigare i utlandstjänst och man är 
själv ganska villig att delta i utlandsmissioner för att bidra till att de mänskliga rättigheterna 
följs. 
Respondenterna svarar också med övervägande majoritet att de vill genomföra utbildning 
antingen i Sverige eller utomlands syftandes till internationell tjänst. 
 
Analysen visar vidare att en förståelse för att kunna ett främmande språk finns, där den 
undersökta populationen säger att syftet med att kunna främmande språk är för att kunna 
uttrycka sin vilja eller förstå landets kultur. 
 
Vidare visar också analysen på att det inom populationen finns en ovilja och tveksamhet till 
att tjänstgöra internationellt i Tjetjenien och andra länder i forna Sovjetunionen. 
 
4.6 Svar på frågeställningarna 

4.6.1 Övergripande frågeställning 
 
Skiljer sig officerskårens syn på den egna professionen markant från Försvarsmaktens syn? 
 
Den del av officerskåren som jag har undersökt, ger en bild av en profession som vid 
jämförelse mot Försvarsmaktens syn, i de flesta fallen stämmer väl överens. 
 
Den undersökta populationen visar på en del av officerskåren där jämställdhet, mångfald, 
olika etniska bakgrunder samt förband med mångkulturell sammansättning anses vara både 
stimulerande och mycket viktigt för att nå goda resultat. 
Det ökande försvarssamarbetet som genomförs från svensk sida mot såväl EU som NATO 
beskrivs också som något positivt av den undersökta delen av officerskåren. 
Det ökande ansvaret för att förebygga och hantera kriser internationellt och den ökande 
tjänstgöringen internationellt som blir följden, upplevs också som positivt även fast man som 
enskild individ kommer att behöva tjänstgöra mer frekvent utomlands än vad som tidigare har 
varit fallet. 
 
Det område där synen inte fullt ut är överensstämmande med Försvarsmakten, är när det 
kommer till tjänstgöring i vissa länder. Här uttrycks en ovilja och tveksamhet till tjänstgöring 
i vissa länder. 
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4.6.2 Fråga 1 
 
Finns det skillnader mellan de som har skrivit kontrakt som förbinder dem till 
utlandstjänstgöring, dvs. de undersökta MHS eleverna, och officerarna från FHS ChP som 
ursprungligen utbildades mot invasionsförsvaret, och därmed inte har skrivit kontrakt som 
förbinder dem till utlandstjänstgöring? 
 
Studien visar att det finns skillnader mellan de undersökta MHS eleverna och officerarna från 
FHS ChP.  
Skillnaderna finns bl.a. inom tre av de olika faktorer som använts i arbetet.  
 
Den första faktorn är mänskliga rättigheters betydelse och kulturens påverkan för att uppnå 
goda resultat, där MHS eleverna med signifikant skillnad anger frågorna i denna faktor vara 
viktigare än vad FHS eleverna har angivit.  
 
Ytterligare en faktor där signifikant skillnad föreligger, är jämställdhetsarbetets och 
mångfaldens effekt för uppgiftens lösande, Där FHS eleverna anser detta vara viktigare än 
vad MHS eleverna tycker. 
 
Den sista faktorn där signifikant skillnad föreligger är internationell tjänst. Även i denna 
faktor anser de undersökta från MHS att frågorna är viktigare än vad FHS tycker att de är. 
 
Det sista området som med signifikant skillnad skiljer de båda populationerna åt, är frågan om 
inställning till att polis blir underställd militärt befäl vid polis insatser. Här är FHS 
populationen signifikant mer negativ till detta än vad MHS populationen är. 

4.6.3 Fråga 2 
 
Påverkar det land som missionen genomförs i samt tiden för tjänstgöring viljan att tjänstgöra 
i internationell tjänst? 
 
Även i denna fråga finns en signifikant skillnad mellan MHS och FHS eleverna avseende 
tjänstgöring på olika platser runt om i världen. FHS populationen är mer tveksam än vad 
MHS populationen är till tjänstgöring i Afghanistan samt vissa länder i Afrika och forna 
Sovjetunionen. 
 
Däremot har tiden för tjänstgöring inte kunnat påvisas påverka viljan till tjänstgöring i 
internationell tjänst. 
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4.6.4 Fråga 3 
 
Finns det skillnader i de undersökta populationerna som inte går att härleda till MHS 
respektive FHS tillhörighet? 
 
Det finns flera olika skillnader inom de undersökta populationerna. 
 
Den första faktorn där det föreligger signifikant skillnad är när de som har genomfört 
internationell tjänst i någon Bosnien bataljon, ställs mot faktorn mänskliga rättigheters 
betydelse för att delta i internationell tjänst. De av respondenterna som har deltagit i tidiga 
bataljoner i Bosnien anger att faktorn är viktigare än vad de som tjänstgjort i senare bataljoner 
gör. 
 
Nästa faktor där det föreligger signifikant skillnad visar sig, när de som har tjänstgjort i 
Bosnien eller Kosovobataljoner ställs mot faktorn jämställdhetens, mångfaldens och kulturens 
påverkan för att uppnå goda resultat. De som har tjänstgjort i senare bataljoner anser att 
faktorn är viktigare, än vad de som tjänstgjort tidigare bataljoner gör. 
 
Ytterligare en faktor där det är signifikant skillnad inom de undersökta populationerna, är där 
respondenterna har genomfört internationell tjänst.  
De med internationell erfarenhet säger sig vara mer positiva till faktorn jämställdhetens, 
mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat än de som inte har erfarenhet 
av att ha varit i internationell tjänst. 
 
Den fjärde faktorn som visar på skillnader, är när de som har tjänstgjort i Bosnien eller 
Kosovo bataljonerna, jämförs mot faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för 
uppgiftens lösande. Här föreligger en signifikant skillnad där de som har deltagit i tidiga 
Kosovo bataljoner, inte anser att faktorn är lika viktig som de som har tjänstgjort i senare 
bataljoner gör. 
 
Det sista området där signifikant skillnad föreligger, är när de olika Kosovobataljonerna, ställs 
mot faktorn jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande. De som 
tjänstgjort i tidigare Kosovobataljonerna anser inte att faktorn bidrar till att goda resultat 
uppnås i samma höga omfattning som de som har tjänstgjort i senare bataljoner anger. 
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5. Diskussion 
 
Kapitlet inleds med en diskussion kring det faktum att det föreligger skillnader mellan de som 
tjänstgjort tidigt respektive sent i Bosnien eller Kosovo bataljonerna, och hur detta kan 
påverka innehållet i den militära professionen. 
Därefter övergår jag till att diskutera kring var den militära professionen står nu samt olika 
skillnader mellan de undersökta populationerna. 
 
5.1 Kristallisering 
 
Något som framkom ur resultaten var att de som hade tjänstgjort vid någon av de tidigare 
bataljonerna i Bosnien eller Kosovo, inte ansåg att jämställdhet, mångfald och förband med 
olika etniska och kulturella samansättningar, påverkar uppgiftens lösande lika positivt som de 
som tjänstgjort i de senare bataljonerna anser. 
För dem som har tjänstgjort i tidiga Bosnienbataljoner visar resultaten också, att man ansåg att 
bidra till att de mänskliga rättigheterna följs, var en viktig orsak till att delta i internationella 
insatser för dem som individer.  
De respondenter som svarat att de har tjänstgjort i någon av dessa bataljoner är för få för att 
det skall kunna dras några långtgående slutsatser på hela populationen Försvarsmakten, men 
tendenserna finns att detta skulle kunna vara ett resultat av kristallisering46. 
 
Mina resultat pekar på tendenser att desto farligare det är i ett missionsområde, ju mer 
fokuseras man på professionens kärna, dvs. strid och i mindre omfattning frågor som rör 
exempelvis jämställdhetsarbete och kulturell mångfald eller basfrågor om exempelvis boendet 
på campen.47 
Dessa grupper har troligen sett behovet ”på plats” i missionsområdet, av att delta i 
internationella insatser för att kunna bistå till att de mänskliga rättigheterna följs. Detta skulle 
då kunna motivera varför de som tjänstgjort när det var ”oroligare” i missionsområdet 
tydligare uttrycker behovet av internationella insatser för de mänskliga rättigheternas skull, än 
de som tjänstgjort i de perioder då det varit stabilare.  
Demokratiska värden blir helt enkelt viktigare för dem som deltagit i tidiga missioner, då 
missionskaraktären så tydligt går mot att separera de stridande parterna. 
När sedan karaktären förändras för senare missioner, blir det naturligt att återigen fokusera på 
värden som tidigare fått stå åt sidan. Det kan vara frågor rörande jämlikhet eller ännu mer 
jordnära faktorer som vilken standard som finns på campen, möjlighet att sova och äta under 
bra förhållanden.  
Att missionskaraktären spelar en så pass viktig roll som resultaten visar, var en tidig hypotes 
som jag hade vilken nu infriades. 

                                                 
46 Kristallisering uppstår som ett resultat av att mål och ambitioner som finns hos medlemmarna i gruppen. 
Det som i ett ögonblick kan te sig vara löst sammansatta nätverk där det förekommer liten fokusering på 
strukturen/samansättningen, kan i nästa ögonblick vara en mycket bestämd uppgiftsinriktad och mycket skicklig 
samlad aktör. Kristallisering kan uppstå för människor som fungerar i miljöer och där uppgifter med stora risker 
finns, precis som för dessa tidiga bataljoner där det stundtals förekom stora hot mot enheterna eller mot de 
enskilda individerna. I situationer som dessa är det som spelar någon roll, gruppens förmåga att fungera 
tillsammans för att kunna lösa sina uppgifter. Dessa faktorer för med sig ett behov av att veta vad varje medlem i 
gruppen skall göra när gruppen sätts in.  Abrahamsson Bengt, Impending Hierarchy. Remarks on Organisational 
Crystallisation, Växsjö universitet, 2004- 04-16.  
47 Att observera är att Bengt Abrahamsson för kristalliseringsbegreppet kopplat mot organisationen, medan jag 
däremot för resonemanget i professionsteorin. 
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5.2 Var står den militära professionen nu?  
 
Resultaten visar att de båda undersökta populationerna i stort svarar upp väl mot de krav som 
professionen ställer på dem. Inom många områden av professionen svarar respondenterna mer 
än väl upp mot professionens krav, vilket får mig att undra om dessa grupper representerar ett 
tvärsnitt av den totala officerskåren eller om det finns stora skillnader inom den övriga delen.  
De grupper som jag har valt att undersöka är i mångt och mycket två ytterlighetsgrupper. 
MHS gruppen har samtliga skrivit kontrakt som förbinder dem till utlandstjänstgöring, och 
FHS gruppen är utbildade i en skolmiljö som är starkt fokuserad på internationell tjänstgöring. 
Dessa fakta gör att de är två grupper av extremytterligheter, varför skulle det då avvika mer 
inom någon annan grupp av officerare? 
Denna fråga är ämnad för fortsatt forskning inom området. De resultat som framkommer i 
detta arbete visar i alla fall på att de delar av officerskåren som jag har undersökt kommer att 
vara trogen de uppgifter som den ställs inför avseende uppgifter kopplat mot internationell 
tjänstgöring.  
 
Arbetet visar att det finns en trend i resultaten att MHS eleverna är mer positiva än vad FHS 
eleverna är till utlandstjänstgöring, oaktat i vilket land som missionen genomförs. Detta 
faktum understryker en annan av mina tidiga hypoteser om att det skulle finnas skillnader 
mellan MHS och FHS eleverna. 

5.2.1 Variablerna expertis, etik, kåranda samt dess undergrupper: 
 
En fundering som jag själv hade när jag startade detta arbete, var att tjänstgöringens längd 
skulle påverka viljan till tjänstgöring utomlands.  
Så visade det sig nu inte vara, utan respondenterna är tillfylles med de tjänstgöringstider som 
föreligger nu, vilket underlättar för Försvarsmakten avsevärt när det kommer till rekrytering. 
En hypotes är ändå att ett mer flexibelt tänkande när det kommer till tjänstgöringens längd, 
ytterligare torde underlätta för rekryteringen. I mitt arbete finns det också respondenter som 
uttrycker att om tjänstgöringstiden vore mer flexibel så skulle det öka intresset för 
internationell tjänstgöring. Självklart skall detta flexiblare sätt endast nyttjas i de fall där 
missionen tillåter det. 
 
Det område där populationerna inte fullt ut svarar upp mot professionens krav, är villigheten 
till tjänstgöring i vissa länder. Framförallt FHS populationen uttrycker tveksamheter till 
tjänstgöring i vissa delar av världen. Den naturliga följdfrågan på detta faktum blir då hur 
Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter om Sverige sätts att verka i någon av dessa 
länder. Är det så att det krävs en förändrad inställning till att tjänstgöra i dessa länder från 
officerarnas sida? Eller kommer Försvarsmakten helt enkelt inte kommer att kunna bemanna 
dessa insatser? Och hur kommer det i ett längre perspektiv att påverka Sveriges trovärdighet 
internationellt? Om Försvarsmaktens önskan är att officerskåren odelat skall ställa upp på 
internationell tjänst i alla länder krävs det någon form av påverkan för att ändra den nu 
negativa inställningen till vissa länder. 
Det faktum att så stor del av FHS eleverna är tveksamma eller direkt ovilliga till tjänstgöring i 
vissa av forna Sovjetunionens länder, kan bero på det faktum att de fostrats i 
invasionsförsvarets tankar och idéer om Sovjetunionen. Tanken att tjänstgöra i något av de 
länder som tidigare var en fiende till Sverige, kan kanske kännas märklig och resultatet blir 
därmed en ovilja. 
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En förutsättning för att kunna bemanna internationella insatser är att det finns villig personal 
till detta. Respondenternas svar att man är positiv till att Försvarsmakten bidrar till att hantera 
och förebygger kriser, och att man dessutom själv vill bidra och anger detta som viktigt, kan 
och bör förhoppningsvis medföra följande hypotes: Andra officerare i Försvarsmakten 
socialiseras genom den professionella socialisering48 som sker i umgänget med de i denna 
undersökning positiva respondenter, vilket på sikt kan komma att medföra att professionens 
medlemmar får samma positiva förhållningssätt till internationell tjänstgöring.  
 
Respondenterna uttrycker att de är positiva till att Försvarsmakten bidrar till att hantera och 
förebygga kriser i omvärlden genom internationella insatser. Men trots detta så finns det 
tveksamheter i att delta i insatser i vissa delar av världen. FHS populationen svarar att man är 
villig – tveksam att tjänstgöra i länder som Afghanistan, vissa länder i Afrika och andra länder 
i forna Sovjetunionen, medan MHS populationen är mer villig i dessa länder. Detta faktum 
menar jag pekar på att man är villig men, bara om villkoren för missionen stämmer överens 
med den enskilde officerens bild av vad han eller hon anser vara lämpligt. Om det är som jag 
påstår så anser jag, att etiken hos dessa officerare inte är den som professionen efterfrågar.  
Afrika och Afghanistan är utpekade områden där Försvarsmakten fortsatt skall satsa. Hur 
skall denna satsning kunna genomföras om det i delar av officerskåren finns en tveksamhet 
till att tjänstgöra här? Detta faktum går stick i stäv med vad Försvarsmakten förväntar sig av 
sin officerskår och kan som jag ser det påverka vår förmåga att skicka förband till dessa 
områden och även orsaka en kompetensbrist samt en spricka i den militära professionen. 
 
Utifrån respondenternas svar så presenterar de en del av en officerskår som uppfyller 
Försvarsmaktens krav på eget ökat deltagande internationellt. Att uppträda Joint and 
Combined (behovssammansatt) med officerare från olika truppslag eller olika etnisk bakgrund 
är något som upplevs som positivt. Ett troligt antagande utifrån detta faktum kan vara att, de 
officerare som har utbildats i anslutning till de officerare som jag har undersökt, har ett 
motsvarande innehåll i sin militära profession. Jag menar dessutom att den utbildning som 
bedrivs på de skolor som har utbildat dessa elever, svarar upp mot de krav som 
Försvarsmakten ställer på officerskåren. Även om den enskilde officeren har påverkats före 
eller efter sin utbildning på dessa skolor, så anser jag att det positiva resultatet också är 
beroende på skolutbildningens innehåll. 

5.2.2 Socialisering 
 
Jag beskrev tidigare i mitt arbete att en profession kan professionaliseras genom exempelvis 
utbildning eller träning av individen49. Detta faktum väcker följande fråga: Kan det vara så att 
exempelvis den undersökta FHS populationen har den positiva inställning som min 
undersökning visar, därför att man har genomfört en två årig utbildning med tillhörande 
internationella övningar, där fokus har legat på det internationella samarbetet och 
Försvarsmaktens internationella åtaganden?  
Troligen har den miljö som respondenterna utbildats i påverkat dem i positiv riktning i en 
eller annan omfattning. Jag anser dessutom att den andra formen av socialisering, nämligen 
historisk förändring också lättare kan få genomslag under de förhållanden som jag beskrivit 
ovan. 
 

                                                 
48 Denna uppsats, s. 10. 
49 Denna uppsats, s. 10. 
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Det resonemang som jag för skulle å ena sidan kunna innebära att de officerare som inte har 
genomfört motsvarande socialisering, inte har samma positiva inställning till internationell 
tjänstgöring. Å andra sidan kanske ett sätt att få officerspopulationen mer positivt inställd (om 
den nu är negativt inställd till ökad internationalisering) skulle kunna vara någon form av 
utbildning, såsom exempelvis genomförs när ny materiel tillförs förbanden. 
Don Snider påstår att en profession påverkas över tiden, och att det finns olika intressen 
mellan olika generationer av medlemmar50. Detta faktum innebär att de båda undersökta 
populationerna representerar den del av officerskåren, som just nu kanske besitter det mest 
önskvärda professionsinnehållet jämfört mot Försvarsmaktens krav på officerskåren. 
  
En viktig aspekt av innehållet i den militära professionen är att även om den för tillfället (med 
undantaget av villigheten till tjänstgöring i vissa länder) väl uppfyller de krav som ställs på 
den, så måste den fortsatt kunna förändras. En profession som inte tar hänsyn till omvärldens 
förändringar och nya hot eller miljöer är inte en sund profession. En förutsättning för att 
individen skall kunna ta emot dessa förändringar, menar jag är att man har en god karaktär 
och etik51.  
 
5.3 Reflektion 
 
Den mest tydliga kritiken som jag kan ge, är den som berör själva utformningen av enkäten. 
Utformningen av enkäten skulle ha haft en annan utformning än vad det nu blev fallet, om 
kunskapen om hela processen från skapandet av enkät till analys varit mer känd av mig från 
början. 
Alltifrån utformning av svarsalternativ, statistikprogrammets behov av enkätens utformning 
till min egen analys av resultaten hade kunnat underlättas om flera ingångsvärden varit kända 
av mig. Resultatet av arbetet är inte påverkat negativt, men arbetet hade underlättats om 
kunskapen varit större.  
 
Att vidga respondenternas antal till att omfatta både flera och kanske framförallt andra 
grupper av officerare, skulle ha bidragit till säkrare statistiskt underlag och kanske även andra 
resultat. Detta hade varit intressant avseende skillnaderna som nu presenterades mellan tidiga 
respektive sena bataljoner i Bosnien och Kosovo (där det nu är relativt få respondenter), men 
naturligtvis även inom de andra områden som jag belyser i mitt arbete. 
 
Det kan i mitt arbete vara så att jag har samlat en idealbild av professionen, bl.a. eftersom 
samtliga respondenter är formade i en skolmiljö där fokus i mångt och mycket ligger på 
Försvarsmaktens internationella insatser.   
Trots detta anser jag ändå att den bild jag har fått borde vara rimlig och den är hursomhelst 
representativ för de officerare som har genomfört motsvarande skolutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Denna uppsats s 11. 
51 Denna uppsats s 14. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som jag tror är viktigt att komma ihåg är att behovet av en ny eller förändrad profession 
inte nödvändigtvis behöver vara känd av Försvarsmakten själv. Dels uppstår naturligtvis 
frågan vem Försvarsmakten är? Är det ÖB eller är det någon annan som skall svara upp mot 
behovet av förändring, men viktigare är nog frågan om det ens finns en förståelse i 
organisationen Försvarsmakten att nya krav för med sig behovet av nytt innehåll i 
professionen.   
 
Har hela officerskåren samma positiva inställning till den ökade internationaliseringen som 
detta arbete visar på? Eller är det kopplat endast till de grupper som har undersökts i detta 
arbete? 
 
Kontraktsanställningen för med sig att uppdelningen mellan fast anställd personal och 
värnpliktiga inte längre blir rättvisande säger ÖB. Hur påverkar detta faktum den militära 
professionen?  
 
I detta arbete har två ytterlighetsgrupper undersökts. Det finns ett stort spann av officerare 
däremellan, som det också finns skäl att studera utifrån samma syfte som jag har gjort. Här 
kan även en större population av flygvapenofficerare delta. 
Detta med syfte att se om det då blir andra resultat än de som jag har redovisat. 
 
För att kunna säga att resultatet i mitt arbete är statistiskt säkert kräver det djupare 
undersökning och ytterligare forskning inom området.  
Djupare undersökning kan göras med fler respondenter som har genomfört utlandstjänst i 
någon Bosnien eller Kosovo bataljon. Detta för att se om de resultat som jag har presenterat i 
mitt arbete är en tendens eller om det är statistiskt säkert. 
 
Hur påverkar det faktum att det är skillnader mellan olika missioner professionens 
värderingar? Kommer Försvarsmakten framgent att ha medlemmar i professionen som har 
olika värderingar beroende på vilken miljö man har verkat inom? Och hur skall man hantera 
detta? Går det att ha en och samma ståndpunkt om etik, kåranda och expertis samt dess 
undergrupper? Jag tror personligen att det inte är rimligt att alla skall ha samma ståndpunkt, 
det vore en utopi, men samtliga måste ligga inom någorlunda samma referensram. Vi kan inte 
ha två eller flera lag som beroende på missionens plats och karaktär, Försvarsmakten skall 
tvingas välja mellan. 
 
Resultaten i mitt arbete visar på att det finns något som kan liknas vid två subgrupper eller 
subprofessioner avseende hur man ställer sig till den ökade internationaliseringen.  
Ett intressant område att forska vidare inom är huruvida det finns (flera) subkulturer inom 
Försvarsmakten, samt vilka konsekvenser detta kan få på den operativa förmågan för 
Försvarsmaktens insatsförband.  
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Bilaga 1. Enkät 
 
Enkätundersökning avseende svenska officerares profession 
 
Bakgrund 
Mitt namn är Morgan Gustafsson och jag är elev på Försvarshögskolans chefsprogram och jag 
genomför nu det andra året på denna utbildning. 
Jag genomför denna enkät för att få underlag till den C-uppsats som jag skriver inom området 
Management. 
C-uppsatsen kommer att handla om huruvida den militära professionen är i behov av 
förändring med anledning av den ökade internationalisering som nu sker i Försvarsmakten. 
 
Syftet med C-uppsatsen 
Alla yrkeskårer har olika professioner som kännetecknar just deras yrkeskår.  
Inom det militära har innehållet i dessa professioner sett olika ut under olika tider beroende på 
faktorer som teknikutveckling, grad av interaktion med andra aktörer, sociala faktorer såsom 
exempelvis börd samt samhällets aktuella syn på sin Försvarsmakt. 
 
Det som kan sägas vara det kitt som binder samman den militära professionen är den 
gemensamma utbildningen, den professionella etik som officerskåren innehar samt kårandan. 
 
Den militära professionen som vi ser idag skiljer sig markant från den som existerade för 
hundra år sedan, och den fråga som jag ställer i min C-uppsats är om den militära 
professionen som vi har idag svarar upp mot de krav som den nya Försvarsmakten ställs inför. 
Är det så att det finns behov av att förändra vissa delar av den militära professionen och inom 
vilka områden är det i såfall? 
 
 
 
 
Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna! 
 
Morgan Gustafsson 
FHS ChP 04-06 
 
 
 
 
 
Alla uppgifter som eventuellt skulle kunna kopplas mot dig som person kommer att förstöras 
Efter det att arbetet har redovisats. 
 
Naturligtvis kommer dina svar att behandlas konfidentiellt. 
 
Jag uppskattar att du tar dig tid att svara på denna enkät och jag uppskattar att det kommer  
att ta ca 20-30 minuter för dig. 
För att jag skall hinna med att bearbeta alla svar vore jag tacksam om du respekterade senaste  
svarsdatum 060303. 
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Jag vill börja med att ställa ett antal frågor om dig och din bakgrund: 
 
1. Hur gammal är du?  
     år 
 
2. Kön?  

 Man    (1) 
  

 Kvinna      (2) 
 
3. Civilstånd? 

 Ensamstående (1) 
 Sambo     (2) 
 Gift                            (3) 
 Ogift (4) 
 Annat (5) 

 
4. Barn?  

 Ja (1) 
 Nej (2) 

 
5. Civil skolutbildning  

 Grundskola och gymnasium (1) 
 Grundskola och gymnasium 2 år (2) 
 Grundskola och gymnasium 3 år (3) 
 Grundskola och gymnasium 4 år (4) 
 Grundskola, gymnasium, universitet motsv (5) 

 
6. Vilken försvarsgren tillhör du? 

 Armén (1) 
 Marinen (2) 
 Flygvapnet (3) 

 
7. Vilken grad har du? 

 Fänrik (1) 
 Löjtnant (2) 
 Kapten (3) 
 Mj/Örlkn (4) 
 Övlt/Kmdkn (5) 
 Annat (6) 

 
8. Vad anser du vara FM viktigaste uppgift? Numrera 1-4 där ett är viktigast 
       Hävda vår territoriella integritet.  (1) 
      Försvara Sverige mot väpnat angrepp.  (2) 
      Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid 
      väpnat angrepp  (3) 
      Förhindra/begränsa kriser, konflikter i omvärlden (4) 
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9. Har du varit ute i internationell tjänst? 
 Ja (1) 
 Nej (2) 

 
10. Om du svarade ja, när var detta? 
      
 
 
 
11. Vilken typbefattning hade du, ange den senaste befattningen eller den du haft flest 
gånger 

 Gruppchef (1) 
 Plutonchef/TO chef i flottan (2) 
 Kompanichef/fartygschef motsv (3) 
 Stabsbefattning (4) 
 Annat (5) 

 
12. I vilket typförband har du i huvudsak tjänstgjort? Kryssa i ett svarsalternativ 

 Ledningsförband (1) 
 Underhållsförband (2) 
 Tekniska förband (3) 
 Understödsförband (4) 
 Stridande förband (5) 
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13. Ange vilken eller vilka bataljoner du har deltagit i 
 BA 01 (1) 
 BA 02 (2) 
 BA 03 (3) 
 BA 04 (4) 
 BA 05 (5) 
 BA 06 (6) 
 BA 07 (7) 
 BA 08 (8) 
 BA 09 (9) 
 BA 10 (10) 
 BA 11 (11) 
 BA 12 (12) 
 KS 01 (13) 
 KS 02 (14) 
 KS 03 (15) 
 KS 04 (16) 
 KS 05 (17) 
 KS 06 (18) 
 KS 07 (19) 
 KS 08 (20) 
 KS 09 (21) 
 KS 10 (22) 
 KS 11 (23) 
 KS 12 (24) 
 FS 01 (25) 
 FS 02 (26) 
 FS 03 (27) 
 FS 04 (28) 
 FS 05 (29) 
 FS 06 (30) 
 FS 07 (31) 
 FS 08 (32) 
 FS 09 (33) 
 LA 01 (34) 
 LA 02 (35) 
 LA 03 (36) 
 EB 01 (37) 
 EB 02 (38) 
 MA 01 (39) 
 MA 02 (40) 
 MA 03 (41) 
 MA 04 (42) 
 Observatörstjänst (43) 
 Annat (44) 

Ange vad        
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14. Vilken befattning har du just nu? Kryssa i ett svarsalternativ 
 Instruktör (1) 
 Plutonchef/TO chef i flottan (2) 
 Kompanichef/fartygschef motsv (3) 
 Handläggare (4) 
 Avd/sekt chef (5) 
 Specialist (6) 
 Annat (7) 

 
15. Hur många år har du varit anställd som officer i FM? 
      år 
 
 
 
Jag kommer nu att övergå till att fråga dig lite om hur du ser på kulturer och 
jämställdhet 
16. Vad anser du om nedanstående påståenden? Kryssa i ett alternativ 

 Jämställdhet är väldigt viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet (4) 
 Jämställdhet är ganska viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet (3) 
 Jämställdhet är lite viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet (2) 
 Jämställdhet påverkar inte alls resultat i det militära arbetet (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
17. Hur upplever du att det är med jämställdheten i Försvarsmakten? Kryssa i ett 
alternativ 

 Jämställdheten är mycket utbredd i Försvarsmakten (4) 
 Jämställdheten är ganska utbredd i Försvarsmakten (3) 
 Jämställdheten är lite utbredd i Försvarsmakten (2) 
 Jämställdheten är inte alls utbredd i Försvarsmakten (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
18. Hur upplever du att det är med jämställdheten på din arbetsplats? Kryssa i ett 
alternativ 

 Jämställdheten är mycket utbredd på min arbetsplats (4) 
 Jämställdheten är ganska utbredd på min arbetsplats (3) 
 Jämställdheten är lite utbredd på min arbetsplats (2) 
 Jämställdheten är inte alls utbredd på min arbetsplats (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
19. Hur tror du att jämställdheten i FM påverkar lösandet av uppgifter i FM? Kryssa i 
ett alternativ 

 Jämställdhetsarbetet påverkar lösandet mycket positivt (4) 
 Jämställdhetsarbetet påverkar lösandet ganska positivt (3) 
 Jämställdhetsarbetet påverkar lösandet lite positivt (2) 
 Jämställdhetsarbetet påverkar inte alls lösandet av uppgiften (1) 
 Kan inte avgöra (0) 
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20. Vad anser du om nedanstående påståenden? Kryssa i ett alternativ  
 Kulturell mångfald är mycket viktigt för att uppnå goda (4) 

resultat i det militära arbetet 
 Kulturell mångfald är ganska viktigt för att uppnå goda (3) 

resultat i det militära arbetet 
 Kulturell mångfald är lite viktigt för att uppnå goda (2) 

resultat i det militära arbetet 
 Kulturell mångfald är inte alls viktigt för att uppnå goda (1) 

resultat i det militära arbetet 
 Kan inte avgöra (0) 

 
21. Hur upplever du att det är med kulturell mångfald på din arbetsplats? Kryssa i ett 
alternativ 

 Mångfalden är mycket utbredd på min arbetsplats (4) 
 Mångfalden är ganska utbredd på min arbetsplats (3) 
 Mångfalden är lite utbredd på min arbetsplats (2) 
 Mångfalden är inte alls utbredd på min arbetsplats (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
22. Hur upplever du att det är med kulturell mångfald i FM? Kryssa i ett alternativ 

 Mångfalden är mycket utbredd i FM (4) 
 Mångfalden är ganska utbredd i FM (3) 
 Mångfalden är lite utbredd i FM (2) 
 Mångfalden är inte alls utbredd i FM (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
23. Hur tror du att arbetet med kulturell mångfald i FM påverkar lösandet av uppgifter 
i FM? Kryssa ett alternativ 

 Mångfaldsarbetet påverkar lösandet mycket positivt (4) 
 Mångfaldsarbetet påverkar lösandet ganska positivt (3) 
 Mångfaldsarbetet påverkar lösandet lite positivt (2) 
 Mångfaldsarbetet påverkar inte alls lösandet av uppgiften (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
24. Har du arbetat med människor med annan etnisk bakgrund?  

 Ja (2) 
 Nej (1) 

 
25. Hur ser du på att arbeta med människor med en annan etnisk bakgrund? Kryssa i 
ett alternativ 

 Mycket stimulerande (4) 
 Ganska stimulerande (3) 
 Lite stimulerande (2) 
 Inte alls stimulerande (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats Beteckning:678/6:1  
Major Morgan Gustafsson 2006-07-29   Bilaga 1. Sid 7(12) 

26. Hur ser du på att arbeta i ett förband där sammansättningen består av olika 
kulturer? Kryssa i ett alternativ 

 Mångkulturell förbandssammansättning är mycket stimulerande (4) 
 Mångkulturell förbandssammansättning är ganska stimulerande (3) 
 Mångkulturell förbandssammansättning är lite stimulerande (2) 
 Mångkulturell förbandssammansättning är inte alls stimulerande (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
27. Vad anser du om nedanstående påståenden? Kryssa i ett alternativ 

 Jämställdhet är mycket viktigt för att uppnå goda resultat i missionen (4) 
 Jämställdhet är ganska viktigt för att uppnå goda resultat i missionen (3) 
 Jämställdhet är lite viktigt för att uppnå goda resultat i missionen (2) 
 Jämställdhet är inte alls viktigt för att uppnå goda resultat i missionen (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
28. Hur ser du på att arbeta med officerare från andra truppslag och försvarsgrenar? 
Kryssa i ett alternativ 

 Det är mycket stimulerande och bidrar mycket till att uppnå goda resultat i arbetet (4) 
 Det är ganska stimulerande och bidrar ganska mycket till att goda resultat i  (3) 

arbetet uppnås 
 Det är lite stimulerande och bidrar lite till att uppnå goda resultat i arbetet  (2) 
 Det är inte alls viktigt för stimulansen och bidrar inte alls till att uppnå goda   (1) 

resultat i missionen 
 Kan inte avgöra (0) 

 
29. Anser du att det är viktigt att kunna olika språk? Kryssa i ett alternativ  

 Mycket viktigt (4) 
 Ganska viktigt (3) 
 Lite Viktigt (2) 
 Inte alls viktigt (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
30. Om du kryssat i ngn av de tre första svarsalternativen i frågan ovan, varför? Kryssa 
i ett alternativ 

 För att kunna skapa en dialog med den jag kommunicerar med (1) 
 För att kunna uttrycka min vilja (2) 
 Språket är nyckeln till att kunna förstå ett lands kultur (3) 

 
Jag kommer nu att övergå till att fråga dig lite om hur du ser på de mänskliga 
rättigheterna 
samt internationell tjänstgöring. 
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31. Vad anser du om följande påstående? Kryssa i ett alternativ 
 Att bidra till att de mänskliga rättigheterna följs är en mycket viktig orsak  (4) 

till att delta i internationell tjänst för mig som individ 
 Att bidra till att de mänskliga rättigheterna följs är en ganska viktig orsak  (3) 

till att delta i internationell tjänst för mig som individ 
 Att bidra till att de mänskliga rättigheterna följs är en lite viktig orsak  (2) 

till att delta i internationell tjänst för mig som individ 
 Att bidra till att de mänskliga rättigheterna följs är inte alls en orsak till  (1) 

att delta i internationell tjänst för mig som individ 
 Kan inte avgöra (0) 

 
32. Vad anser du om följande påstående? Kryssa i ett alternativ 

 Jag vill själv mycket gärna bidra till att de mänskliga rättigheterna följs genom att (4) 
delta i internationella insatser 

 Jag vill själv ganska gärna bidra till att de mänskliga rättigheterna följs genom att  (3) 
delta i internationella insatser  

 Jag vill själv lite gärna bidra till att de mänskliga rättigheterna följs genom att delta  (2) 
i internationella insatser 

 Jag vill själv inte alls bidra till att de mänskliga rättigheterna följs genom att delta i (1) 
internationella insatser 

 Kan inte avgöra (0) 
 
33. Skulle du vilja gå egen utbildning (kurser) i Sverige inriktad mot internationell 
tjänst? 

 Ja (2) 
 Nej (1) 

 
34. Skulle du vilja genomföra egen utbildning (kurser) utomlands inriktad mot 
internationell tjänst? 

 Ja (2) 
 Nej (1) 

 
35. Hur ser du på nedanstående påståenden? Kryssa i ett svarsalternativ 

 Det är mycket positivt att officerare generellt skall tjänstgöra i utlandstjänst mer  (7) 
frekvent än tidigare 

 Det är ganska positivt att officerare generellt skall tjänstgöra i utlandstjänst mer  (6) 
frekvent än tidigare 

 Det är lite positivt att officerare generellt skall tjänstgöra i utlandstjänst mer  (5) 
frekvent än tidigare 

 Det är varken positivt eller negativt att officerare generellt att skall tjänstgör i  (4) 
utlandstjänst mer frekvent än tidigare 

 Det är lite negativt att officerare generellt skall tjänstgöra i utlandstjänst mer  (3) 
frekvent än tidigare 

 Det är ganska negativt att officerare generellt skall tjänstgöra i utlandstjänst  (2) 
mer frekvent än tidigare 

 Det är mycket negativt att officerare generellt skall tjänstgöra i utlandstjänst mer   (1) 
frekvent än tidigare 

 Kan inte avgöra (0) 
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36. Hur ser du på nedanstående påståenden? Kryssa i ett svarsalternativ 
 Jag är mycket positiv till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än tidigare (7) 
 Jag är ganska positiv till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än tidigare  (6) 
 Jag är lite positivt till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än tidigare (5) 
 Jag är varken positiv eller negativ till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent  (4) 

än tidigare 
 Jag är lite negativt till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än tidigare (3) 
 Jag är ganska negativt till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än tidigare  (2) 
 Jag är mycket negativt till att tjänstgöra i utlandstjänst mer frekvent än tidigare (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
37. Hur ser du på det ökade försvarssamarbetet inom EU? Kryssa i ett svarsalternativ 

 Mycket positivt (7) 
 Ganska positivt (6) 
 Lite positivt (5) 
 Varken positivt eller negativt (4) 
 Lite negativt (3) 
 Ganska negativt (2) 
 Mycket negativt (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
38. Hur ser du på samarbetet med NATO genom ex PFP? Kryssa i ett svarsalternativ 

 Mycket positivt (7) 
 Ganska positivt (6) 
 Lite positivt (5) 
 Varken positivt eller negativt (4) 
 Lite negativt (3) 
 Ganska negativt (2) 
 Mycket negativt (1) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
39. Ange din inställning till internationell tjänstgöring i följande länder 
1=Mkt villig, 2=villig, 3=tveksam, 4=vill ej 
      Bosnien (1) 
      Afghanistan (2) 
      Liberia (2) 
      Andra länder i Afrika (2) 
      Tjetjenien (2) 
      Andra länder i forna Sovjetunionen (2) 
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40. Hur ser du på nedanstående påståenden? Kryssa i ett svarsalternativ 
 Jag är mycket positiv till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i   (7) 

omvärlden genom internationella insatser 
 Jag är ganska positiv till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i  (6) 

omvärlden genom internationella insatser 
 Jag är lite positiv till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i omvärlden  (5) 

genom internationella insatser 
 Jag är varken positiv eller negativ till att FM bidrar till att hantera och förebygga  (4) 

kriser i omvärlden genom internationella insatser 
 Jag är lite negativ till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i omvärlden  (3) 

genom internationella insatser 
 Jag är ganska negativ till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i  (2) 

omvärlden genom internationella insatser 
 Jag är mycket negativ till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i  (1) 

omvärlden genom internationella insatser 
 Kan inte avgöra (0) 

 
41. Vilken tjänstgöring vill du helst syssla med? Rangordna från 1-4 där 1 är högst 
      Trupptjänst i Sverige (2) 
      Stabstjänst i Sverige (1) 
      Trupptjänst internationellt (4) 
      Stabstjänst internationellt (3) 
 
42. Regering och riksdag prioriterar internationella insatser för FM och menar att det 
inte finns ngt hot mot Sverige i överskådlig framtid. Delar du denna åsikt? Kryssa i ett 
svarsalternativ 

 Jag är mycket negativ till denna åsikt (1) 
 Jag är ganska negativ till denna åsikt (2) 
 Jag är lite negativ till denna åsikt (3) 
 Jag är varken negativ eller positiv till denna åsikt (4) 
 Jag är lite positiv till denna åsikt (5) 
 Jag är ganska positiv till denna åsikt (6) 
 Jag är mycket positiv till denna åsikt (7) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
43. Vilken är din inställning till att själv delta i internationella insatser för att kunna 
bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld? Kryssa i ett svarsalternativ 

 Mycket positivt (5) 
 Något positivt (4) 
 Positivt (3) 
 Något negativt (2) 
 Mycket negativt (1) 
 Kan inte avgöra (0) 
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44. Vilken är den maximala sammanhängande tiden du kan tänka dig att vara i 
internationell tjänst? Kryssa i ett svarsalternativ 

 1 år (4) 
 6 månader (3) 
 3 månader (2) 
 1 månad (1) 
 Ingen alls (0) 

 
45. Motivera valt alternativ 
      
 
 
 
 
46. Hur ser du på de ekonomiska förutsättningarna vid internationell tjänstgöring? 
Kryssa i ett svarsalternativ (se bilaga) 

 Mycket bra (5) 
 Bra (4) 
 Spelar ingen roll (3) 
 Dåliga (2) 
 Mycket dåliga (1) 

 
47. Motivera svarsalternativet 
      
 
 
 
48. Hur ser du på förslaget att under vissa förhållanden, skall delar av FM kunna 
nyttjas vid polisiära insatser? Kryssa i ett svarsalternativ 

 Jag är mycket negativ till detta (1) 
 Jag är ganska negativ till detta (2) 
 Jag är lite negativ till detta (3) 
 Jag är varken negativ eller positiv till detta (4) 
 Jag är lite positiv till detta (5) 
 Jag är ganska positiv till detta (6) 
 Jag är mycket positiv till detta (7) 
 Kan inte avgöra (0) 

 
49. Hur ser du på att låta de polisiära enheterna vara undeställdt militärt befäl vid en 
polisiär insats enl. ovan? Kryssa i ett svarsalternativ 

 Jag är mycket negativ till detta (1) 
 Jag är ganska negativ till detta (2) 
 Jag är lite negativ till detta (3) 
 Jag är varken negativ eller positiv till detta (4) 
 Jag är lite positiv till detta (5) 
 Jag är ganska positiv till detta (6) 
 Jag är mycket positiv till detta (7) 
 Kan inte avgöra (0) 
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Kollektivavtal utlandsstyrkan 
 
Avtalet i korthet 
Lön 
Individuell lön x 1,3+8000 kr/månad = lön under utlandstjänstgöring 
 
Tillägg
Utlandstillägg: 3000 kr/månad 
Barntillägg: 4000 kr/månad 
Ersättning vid fredsframtvingande uppdrag: 2000 kr/månad 
Ersättning vid avsteg från individualplan: 2500 kr/månad 
Missionstillägg: Varierar beroende på mission 3500 – 10 000 kr 
 
Hemresor
2-4 hemresor/6 månader  
 
För ytterligare information 
Niklas Simson, förhandlingschef, 070-580 51 00
Björn Lundell, pressansvarig, Officersförbundet, 070-552 92 19 
http://www.officersforbundet.se/ 
 
 
 

mailto:niklas.simson@officersforbundet.se
mailto:bjorn.lundell@officersforbundet.se
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Bilaga 2. Tabell visande svarsfördelning för summan av de 
olika faktorerna. 
 
 
Resultat = Jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat. 
Inttj = Internationell tjänst. 
Polis = Jämställdhetens utbredning. 
Uppg = Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande. 
Mångf = Mångfaldens utbredning. 
Samarb = Synen på samarbete med andra aktörer. 
Rätt = Mänskliga rättigheters betydelse för att delta i internationell tjänst. 
Jämst = används ej. 
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Bilaga 3. Frågor till enkät och teorianknytning 
 
Frågor markerade med fet stil markerar att frågan är applicerbar på flera variabler. 
 
 
Frågor Teorianknytning 
 Expertis 
37. Hur ser du på det ökade försvarssamarbetet inom EU? 
38. Hur ser du på samarbetet med NATO genom ex PFP? 
33. Skulle du vilja gå egen utbildning (kurser) i Sverige inriktad mot 
internationell tjänst? 
34. Skulle du vilja genomföra egen utbildning (kurser) utomlands inriktad mot 
internationell tjänst? 
35. Hur ser du på att officerare skall vara i internationell tjänst mer frekvent 
än tidigare? 
36. Är du själv positiv till att tjänstgöra utomlands mer frekvent än tidigare? 
9. Har du varit ute i internationell tjänst? 
10. Om du svarade ja, när var detta? 
44. Vilken är den maximala sammanhängande tiden du kan tänka dig att vara 
i internationell tjänst? 
45. Motivera valt alternativ 
43. Vill du själv delta i internationella insatser för att kunna bidra till att 
hantera och förebygga kriser i vår omvärld? 
39. Ange din inställning till internationell tjänstgöring i följande länder.  
 -     Bosnien 
Afghanistan 
Liberia 
Andra länder i Afrika 
Tjetjenien 
Andra länder i forna Sovjetunionen 
40. Är du positiv till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i 
omvärlden genom internationella insatser. 
46. Hur ser du på de ekonomiska förutsättningarna vid internationell 
tjänstgöring? 

Allianser och 
internationalisering 

46. Hur ser du på de ekonomiska förutsättningarna vid internationell tjänstgöring? 
47. Motivera svarsalternativet 

Ekonomiska 
förutsättningar 

29. Anser du att det är viktigt att kunna olika språk?  
30. Om du svarat lite, ganska eller mycket viktigt, varför? 

Språk 

 Etik 
40. Är du positiv till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i omvärlden 
genom internationella insatser. 
41. Vilken tjänstgöring vill du helst syssla med? 
8. Vad anser du vara FM viktigaste uppgift? Numrera 1-4 där ett är viktigast 
Hävda vår territoriella integritet. 
Försvara Sverige mot väpnat angrepp 
Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid 
väpnat angrepp 
-    Förhindra/begränsa kriser, konflikter i omvärlden 
48. Hur ser du på förslaget att FM skall kunna underställas polis? 
49. Hur ser du på att låta polis vara underställd FM? 

Otydligare hotbild 

31. Anser du att en viktig orsak till internationell tjänstgöring är att bidra till att de 
mänskliga rättigheterna följs? 
32. Vill du själv bidra till att de mänskliga rättigheterna följs genom att delta i 
internationella insatser? 
 
 
 

Mänskliga rättigheter 
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 Kåranda 
16. Är jämställdhet viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet? 
17. Hur upplever du att det är med jämställdheten i FM? 
18. Hur upplever du att det är med jämställdheten på din arbetsplats? 
19. Hur tror du att jämställdheten i FM påverkar lösandet av uppgifter i FM? 
27. Anser du att jämställdhet är viktigt för att uppnå goda resultat i missionen? 

Jämställdhet 

20.  Är kulturell mångfald viktigt för att uppnå goda resultat i det militära arbetet?  
21. Är mångfalden utbredd på din arbetsplats? 
22. Upplever du att mångfalden är utbredd i FM? 
23. Tror du att arbetet med kulturell mångfald i FM påverkar lösandet av uppgifter? 
24. Har du arbetat med människor med en annan etnisk bakgrund? 
25. Hur ser du på att arbeta med människor med en annan etnisk bakgrund? 
26. Hur ser du på att arbeta i ett förband där sammansättningen består av olika 
kulturer? 
 

Kulturell mångfald 

28. Hur ser du på att arbeta med officerare från andra truppslag och försvarsgrenar? 
33. Skulle du vilja gå egen utbildning (kurser) i Sverige inriktad mot internationell 
tjänst? 
34. Skulle du vilja genomföra egen utbildning (kurser) utomlands inriktad mot 
internationell tjänst? 
35. Hur ser du på att officerare skall vara i internationell tjänst mer frekvent 
än tidigare? 
36. Är du själv positiv till att tjänstgöra utomlands mer frekvent än tidigare? 
9. Har du varit ute i internationell tjänst? 
10. Om du svarade ja, när var detta? 
44. Vilken är den maximala sammanhängande tiden du kan tänka dig att vara 
i internationell tjänst? 
45. Motivera valt alternativ 
43. Vill du själv delta i internationella insatser för att kunna bidra till att 
hantera och förebygga kriser i vår omvärld? 
39. Ange din inställning till internationell tjänstgöring i följande länder.  
 -     Bosnien 
Afghanistan 
Liberia 
Andra länder i Afrika 
Tjetjenien 
Andra länder i forna Sovjetunionen 
40. Är du positiv till att FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i omvärlden 
genom internationella insatser. 
41. Vilken tjänstgöring vill du helst syssla med? 
42. Delar du åsikten att det inte finns något hot mot Sverige inom överskådlig 
framtid och därför skall prioritera internationella insatser? 

Jointness, 
behovssammansatta 
förband och 
internationalisering 
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Bilaga 4. FM förslag till framtida bidrag till styrkeregister 
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Bilaga 5. Redovisning av resultatens sannolikhet  
 
 
5.1 Mänskliga rättigheters betydelse för internationell tjänst 
 
 
Effects coding used for categorical variables in model. 
  
Categorical values encountered during processing are: 
LEVEL (2 levels) 
          1,        2 
2 case(s) deleted due to missing data. 
  
Dep Var: RATT   N: 132   Multiple R: 0.20   Squared multiple 
R: 0.04 
  
                             Analysis of Variance 
  
Source     Sum-of-Squares   df  Mean-Square    F-ratio       P 
  
LEVEL            5.49     1       5.49        5.20        0.02 
  
Error                     137.11   130         1.05 
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5.2 Jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att 
uppnå goda resultat 
 
 
 
*** WARNING *** 
Case          120 is an outlier        (Studentized Residual =        
-3.52) 
  
Durbin-Watson D Statistic     2.111 
First Order Autocorrelation  -0.060 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of RESULTAT 
-------------------------------------------------------------- 
 Using model MSE of 0.371 with 128 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.14        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities:  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.20        1.00 
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5.3 Mångfaldens utbredning 
 
Durbin-Watson D Statistic     2.159 
First Order Autocorrelation  -0.083 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of MANGF 
 
 
 
-------------------------------------------------------------  
Using model MSE of 0.367 with 129 df. 
Matrix of pairwise mean differences:  
                         1           2 
              1           0.00 
              2          -0.09        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities:  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.42        1.00 
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5.4 Synen på samarbete med andra aktörer 
 
 
*** WARNING *** 
Case           69 is an outlier        (Studentized Residual =        
-5.12) 
Case          113 is an outlier        (Studentized Residual =        
-5.13) 
  
Durbin-Watson D Statistic     1.670 
First Order Autocorrelation   0.155 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of SAMARB 
------------------------------------------------------------  
Using model MSE of 0.834 with 131 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.00        0.00 
 Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities:  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.98        1.00 
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5.5 Internationell tjänst 
 
 
** WARNING *** 
Case          132 is an outlier        (Studentized Residual =        
-3.62) 
 
Effects coding used for categorical variables in model. 
  
Categorical values encountered during processing are: 
LEVEL (2 levels) 
          1,        2 
3 case(s) deleted due to missing data. 
  
Dep Var: UPPG   N: 131   Multiple R: 0.22   Squared multiple 
R: 0.05 
  
                              Analysis of Variance 
  
Source     Sum-of-Squares   df  Mean-Square    F-ratio       P 
  
LEVEL            1.91    1        1.91        6.47        0.01 
  
Error           38.15   129       0.30 
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5.6 Jämställdhetens utbredning 
 
 
Durbin-Watson D Statistic     1.888 
First Order Autocorrelation   0.054 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of JAMST 
------------------------------------------------------------- 
Using model MSE of 1.533 with 129 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.07        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.75        1.00 
 
 
 
5.7 Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens 
lösande 
 
 
Durbin-Watson D Statistic     1.963 
First Order Autocorrelation   0.017 
 
2 case(s) deleted due to missing data. 
  
Dep Var: RATT   N: 132   Multiple R: 0.20   Squared multiple 
R: 0.04 
  
                              Analysis of Variance 
  
Source    Sum-of-Squares   df  Mean-Square     F-ratio       P 
  
LEVEL          5.49     1         5.49        5.20        0.02 
  
Error                     137.11   130         1.05 
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5.8 Villighet till tjänstgöring i olika länder 
5.8.1 Bosnien 
Durbin-Watson D Statistic     1.924 
First Order Autocorrelation   0.019 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR39_1 
-------------------------------------------------------------- 
 Using model MSE of 0.872 with 127 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.21        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.22        1.00 
 
5.8.2 Afghanistan 
Durbin-Watson D Statistic     2.360 
First Order Autocorrelation  -0.185 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR39_2 
-------------------------------------------------------------- 
 Using model MSE of 0.932 with 128 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.42        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.01        1.00 
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5.8.3 Liberia 
 
Durbin-Watson D Statistic     2.129 
First Order Autocorrelation  -0.075 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR39_3 
------------------------------------------------------------- 
Using model MSE of 0.960 with 129 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.52        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.00        1.00 
 
5.8.4 Andra länder i Afrika 
 
Durbin-Watson D Statistic     2.059 
First Order Autocorrelation  -0.041 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR39_4 
-------------------------------------------------------------- 
Using model MSE of 0.889 with 128 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.50        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.00        1.00 
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5.8.5 Tjetjenien 
 
Durbin-Watson D Statistic     2.050 
First Order Autocorrelation  -0.031 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR39_5 
-------------------------------------------------------------- 
Using model MSE of 0.933 with 127 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.44        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.01        1.00 
 
5.8.6 Andra länder i forna Sovjetunionen 
  
Durbin-Watson D Statistic     2.052 
First Order Autocorrelation  -0.034 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR39_6 
-------------------------------------------------------------- 
Using model MSE of 0.834 with 126 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2           0.39        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.02        1.00 
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5.9 Inställning till att polis blir underställd militärt befäl 
  
Durbin-Watson D Statistic     1.609 
First Order Autocorrelation   0.194 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR49 
-------------------------------------------------------------- 

 

Using model MSE of 4.150 with 130 df. 
Matrix of pairwise mean differences:avspeglar värdet I 
diagrammet ovan. 
                         1           2 
              1           0.00 
              2          -0.75        0.00  
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.04        1.00 
 
 
5.10 Mänskliga rättigheters betydelse för att delta i internationell 
tjänst 
 
Jämförelse mellan tidiga respektive sena Bosnienbataljoner mot faktorn mänskliga 
rättigheters betydelse för att delta i internationell tjänst 
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Sambandet är signifikant (p<0, 05) korrelationen är -0.75 
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5.11 Jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå 
goda resultat 
 
Jämförelse mellan tidiga respektive sena Bosnienbataljoner mot faktorn jämställdhetens, 
mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat 
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Sambandet är signifikant (p<0,05) Korrelationen är 0.74 
 
 
Jämförelse mellan de som har respektive inte har internationell erfarenhet mot faktorn 
jämställdhetens, mångfaldens och kulturens påverkan för att uppnå goda resultat. 
 
*** WARNING *** 
Case          120 is an outlier        (Studentized Residual =        
-3.56) 
  
Durbin-Watson D Statistic     2.112 
First Order Autocorrelation  -0.058 
COL/ 
ROW FR9 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of RESULTAT 
------------------------------------------------------------- 
 Using model MSE of 0.358 with 127 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
                         1           2 
              1           0.00 
              2          -0.25        0.00  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.02        1.00 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats Beteckning: 678/6:1  
Major Morgan Gustafsson 2006-07-29 Bilaga 5. Sid 12(15) 
 
 
5.12Jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens 
lösande 
 
Skillnader mellan dem de som tjänstgjort i Bosnien eller Kosovobataljoner inom faktorn 
jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande 
 
Durbin-Watson D Statistic     2.188 
First Order Autocorrelation  -0.152 
COL/ 
ROW BAKS 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of UPPG 
-------------------------------------------------------------- 
Using model MSE of 0.170 with 20 df. 
Matrix of pairwise mean differences: 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2          -0.46        0.00 
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.02        1.00 
 
 
 
Skillnader mellan dem som har tjänstgjort i Kosovobataljoner inom faktorn 
jämställdhetsarbetets och mångfaldens effekt för uppgiftens lösande 
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Sambandet är signifikant (p<0,05) Korrelationen är 0.62 
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5.13 Anser du det är viktigt att kunna olika språk 
 
Dep Var: FR29   N: 133   Multiple R: 0.13   Squared multiple 
R: 0.02 
                             Analysis of Variance 
  
Source    Sum-of-Squares   df  Mean-Square     F-ratio       P 
  
LEVEL          0.49     1         0.49        2.29        0.13 
  
Error         28.21   131         0.22 
 
 
 
5.14 Skulle du vilja gå egen utbildning (kurser) i Sverige inriktad 
mot internationell tjänst? 
 
Dep Var: FR33   N: 132   Multiple R: 0.04   Squared multiple 
R: 0.00 
                             Analysis of Variance 
  
Source    Sum-of-Squares   df  Mean-Square     F-ratio       P 
  
LEVEL          0.03     1         0.03        0.26        0.61 
  
Error          6.94   130         0.13 
 
 
 
5.15 Skulle du vilja gå egen utbildning (kurser) utomlands inriktad 
mot internationell tjänst? 
 
Dep Var: FR34   N: 132   Multiple R: 0.04   Squared multiple 
R: 0.00 
                            Analysis of Variance 
  
Source    Sum-of-Squares   df  Mean-Square     F-ratio       P 
  
LEVEL          0.02     1         0.02        0.19        0.66 
  
Error         14.79   130         0.11 
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5.16 Vilken är den maximala sammanhängande tiden du kan tänka 
dig att vara i internationell tjänst? 
 

Source Sum-of-Squares df Mean-Square F-ratio P 

MHS_FHS 
 

0.0 
13 1

 0.0 
13 

 
0.0 

08 

0.9
31 

Error 
 

227 
.865 129

 1.7 
66   

 
 
*** WARNING *** 
Case           17 is an outlier        (Studentized Residual =        4.901) 
Case           42 is an outlier        (Studentized Residual =        4.901) 
  
Durbin-Watson D Statistic          2.035 
First Order Autocorrelation       -0.022 
COL/ 
ROW MHS_FHS 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR44 
 
 
 
Using model MSE of 1.766 with 129 df. 
  
Matrix of pairwise mean differences: 
 

 1 2 
 

1 
 0

.000  

 
2 

 0
.020 

 0
.000 

  
Bonferroni Adjustment. 
  
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
 

 1 2 
 

1 
 1

.000  

 
2 

 0
.931 

 1
.000 

 
 
5.16 Hur ser du på de ekonomiska ersättningarna vid internationell 
tjänst? 
 
Dep Var: FR46   N: 130   Multiple R: 0.03   Squared multiple 
R: 0.00 
  
                             Analysis of Variance 
  
Source  Sum-of-Squares  df  Mean-Square     F-ratio       P 
  
LEVEL          0.14     1         0.14        0.13        0.72 
  
Error        132.33   128         1.03 
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5.17 Inställning till att polis blir underställd militärt befäl vid polisinsatser 
 
Durbin-Watson D Statistic     1.609 
First Order Autocorrelation   0.194 
COL/ 
ROW LEVEL 
  1  1 
  2  2 
Using least squares means. 
Post Hoc test of FR49 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
  
Using model MSE of 4.150 with 130 df. 
Matrix of pairwise mean differences:avspeglar värdet I 
diagrammet ovan. 
  
                         1           2 
              1           0.00 
              2          -0.75        0.00  
  
Tukey HSD Multiple Comparisons. 
Matrix of pairwise comparison probabilities: 
  
                         1           2 
              1           1.00 
              2           0.04        1.00 
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