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Försvarsbeslutet 2004 (FB04) innebar en kraftig reducering av antalet förband. Som en 
konsekvens av detta reduceras, från och med hösten 2006, antalet studerande från cirka 80 st till 
40 vid Försvarshögskolans chefsutbildning. Beslutsfattare har att besluta om vilka profileringsval 
som kommer att vara kvar för framtiden, beroende på att 40 studerande inte är tillräckligt många 
för att kunna genomföra samtliga profileringar. I dagsläget finns det nio profileringar att välja 
mellan: - säkerhetspolitik/strategi, operativa inriktningarna (mark, sjö, luft, info, log, und) samt 
management och teknik. Syftet med denna uppsats är att analysera hur ett antal sociala och 
organisatoriska faktorer påverkar officerens val av profilering. Arbetet har bedrivits med hjälp av 
en enkätundersökning omfattande 316 officerare, från major till general nivå. Vald metod utgår 
från att officerare gör val av profilering påverkat av sociala och organisatoriska faktorer. Till 
metoden har rationell teori och behaviorism kopplats för att om möjligt kunna förklara vad som 
observeras. Dessa två teorier förklarar på ett naturligt sätt individuella handlingar och beslut.  
 
Resultatet visar att officerares val av profilering främst påverkas av att det är ett intressant ämne 
att läsa, att valet ger intressanta jobbmöjligheter och som förberedelser inför internationella 
insatser. De officerare som väljer profileringarna Op Mark, Op Sjö och Op Luft är de som har 
störst möjlighet att arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd chefsutbildning. Behovet av civil 
meritvärdering påverkar ett antal officerare att främst välja management och teknik. Status 
påverkar inte officerens val av profilering, det gör däremot karriär. 
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Abstract 
Specialized studies – at a crossroads and the way forward 

- an essay about how social and organizational factors influence officers’ choice of 
specialized studies. 

(Two annexes) 
 
The Swedish Defence Review 2004 (FB04) involved a substantial reduction in military units. The 
numbers of students attending in the Advanced Command Programs at the Swedish National 
Defence College (SNDC) will reduce from 80 to 40 as a consequence of those reductions. 
Decision makers have to decide which of the subjects for specialized studies will remain, mainly 
because 40 students are not enough for all the subjects available. At the moment there are nine 
subjects available: - Security policy, Strategy, Operational alignments (Land, Sea, Air, 
Information, Logistics and Intelligence), Management and Military Technology. The purpose of 
this essay is to analyse how a number of social and organizational factors influence officers’ 
choice of subject. The work for this essay has been carried out using a questionnaire completed by 
316 officers, from majors to generals. The method chosen for this purpose assumes that, an 
officer’s choice is influenced by social and organizational factors. Rational Theory and 
Behaviorism has been linked to the method to be able to explain the findings.  These two theories 
explain in a natural way, individuals´ actions and decisions. 
 
The results show that officers choose subject mainly influenced by the subject being interesting to 
study, giving interesting job opportunities and as preparation for international missions. Officers 
that choose operational study: Land, Sea and Air, are mainly those who have a fair chance of 
working at their parent unit after completing the course. The need for civilian qualifications 
influences some officers to choose mainly Management and Military Technology. Status does not 
affect the officers´ choice, but career does. 
 
Keywords:  social and organizational factors, crossroads, the way forward 
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1 INLEDNING 
Försvarsbeslutet 2004 (FB04) innebar en kraftig reducering av antalet 
förband.1 Som en konsekvens av detta reduceras från och med hösten 2006 
antalet studerande från cirka 80 st till 40 vid Försvarshögskolans chefsutbild-
ning.2 Försvarsmaktens och Försvarshögskolans beslutsfattare har att ta 
ställning till om och i så fall vilka profileringsval som skall finnas kvar för 
framtiden. Det blir helt enkelt inte tillräckligt många studerande för att kunna 
genomföra samtliga profileringar.3 I dagsläget finns det nio profileringar att 
välja mellan: - säkerhetspolitik, operativa inriktningarna (mark, sjö, luft, info, 
log, und) samt management och teknik. Genom att belysa hur ett antal sociala 
och organisatoriska faktorers påverkan på officerens val av profilering, ges 
möjligheten till att erhålla beslutsunderlag.4 

1.1 Bakgrund 
Berlinmurens fall, 1989, markerade början till slutet av det kalla krigets tide-
varv. Detta utgjorde även upptakten till en kraftig reformpolitik som svepte 
fram över hela västvärlden mot något nytt.5 Denna reformförändring kom att 
ytterligare påskyndas i samband med attacken mot World Trade Center i New 
York, den 11 september 2001. Denna tragiska händelse har kommit att stå som 
symbol för nya, asymmetriska hot, terrorism och inomstatliga, sönderfallande 
staters mer eller mindre inbördeskrigsliknande situation, med folkmord och 
plundringar. Stabilitet och säkerhet på den globala arenan utgjorde och utgör 
fortfarande fundamentala pelare för västvärldens välstånd, handel, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värdegrund. Lågintensitetskonflikter med inom-
statliga aktörer vars kopplingar till staten har suddats ut utgör den nya spel-
planen för Förenta Nationernas kamp för global säkerhet och mänskliga 
rättigheter. Den alltmer ökande regionaliseringen bidrar i sin tur till att världs-
politiken tenderar att delas upp i olika eller gemensamma intressesfärer, 
exempelvis Europas ökade fokus på Afrika och Afghanistan eller USA och 
Europas fortsatta gemensamma intresse för mellersta östern och länderna 
kring persiska viken. Försvarsmakten genomgår den största reformföränd-
ringen i modern tid som en konsekvens av denna nya världsordning. 
Regeringen och Försvarsmakten har pekat ut färdriktningen mot ett ökat 
internationellt åtagande. Med detta följer även att Försvarshögskolan har så 
långt det är möjligt anpassat sin utbildning mot asymmetriska hot och låg-
intensitetskonflikter för att förbereda officeren inför internationella insatser. 
Försvarshögskolans studenter har fram till nu erbjudits att välja profilering 
inom ett antal olika och specifika kunskapsområden för att uppfylla 
Försvarsmaktens kompensbehov. Det finns idag nio olika profileringsval: 
säkerhetspolitik/strategi, operativa inriktningar (mark, sjö, luft, info, log och 
und) samt, management och teknik.6 

                                                
1 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, 23 september, 2004, Stockholm, 
s. 136. 
2 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/05/76/65/ef8fd58a.pdf, s. 21f. 
3 Samtal förda med övlt H-G Olsson, 2006-03-15, Försvarshögskolan, Stockholm. 
4 Författarens kommentar. 
5 Ibid: Västvärldens politiker såg möjligheten att reducera stridskrafterna och omformulera 
uppgifter att även omfatta intressen utanför dess gränser. 
6 Ibid. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Antalet studerande vid Försvarshögskolans chefsprogram reduceras som direkt 
konsekvens av att Försvarsmakten som organisation krymper, vilket torde 
innebära att antalet profileringar minskar. Det går helt enkelt inte att fylla upp 
ett rimligt antal studerande per profilering för att kunna bedriva en vettig 
utbildning. Detta är skäl nog till att titta närmare på hur ett antal sociala och 
organisatoriska faktorer påverkar officerens val av profilering, inte minst för 
beslutfattare. Syftet med denna uppsats är att belysa hur ett antal sociala och 
organisatoriska faktorer påverkar officerens val av profilering vid 
Försvarshögskolans chefsutbildning. 
 
Syftesformuleringen har operationaliserats till en huvudfråga och fyra 
delfrågor för att kunna söka svar på det efterfrågade.  
 
Huvudfrågan lyder: - Hur påverkar ett antal sociala och organisatoriska 
faktorer officerens val av profilering? 
 
Följande delfrågor ställs: 

- Vad avses med sociala och organisatoriska faktorer samt profilering? 
- Hur påverkar ett antal sociala faktorer valet av profilering?, 
- Hur påverkar ett antal organisatoriska faktorer –historia, nutid, valet av 

profilering? 
- Hur påverkar ett antal organisatoriska faktorer –framtid, valet av 

profilering? 

1.3 Avgränsningar 
De officerare som deltar i denna undersökning består av ett slumpmässigt, 
statistiskt relevant urval officerare från major/örlogskapten, kompetensnivå 4, 
till och med general/amiral nivå. Främsta anledningen till denna avgränsning 
är att det är först vid majorer/örlogskaptener, kompetensnivå 4, som officerare 
har möjlighet att söka, genomföra eller har genomfört chefsutbildning. Detta 
innebär sammantaget att urvalet officerare täcker in behovet av representation 
i undersökningen. Det slumpmässiga urvalet av officerare ger även en ålders-
spridning vilket möjliggör analys om det skiljer sig i uppfattning beroende på 
när i tid chefsutbildning har genomförts eller inte. 
 
Enkätfråga 18, 39 och 55 i bilaga 1 har utgått som direkt konsekvens av en 
syftesför-skjutning efter att arbetet påbörjades, se även under rubrik 2.1. 
Avgränsningen bidrar till ökat fokus på syftesformuleringen.  
 
Antalet sociala och organisatoriska faktorer har avgränsats till ett fåtal, men 
för mig relevanta variabler. Jag är fullt medveten om att det finns ett mycket 
stort antal faktorer utöver de som jag har valt. Det har dock inte känts rimligt 
att på kort tid genomföra en sådan omfattande studie, inte ens rimligt att 
respondenterna har haft ork och tid att genomföra en sådan dylik grannlaga 
studie. Antalet frågeställningar och innebörd har lagts enligt mitt tycke på en 
rimlig ambitionsnivå i förhållande till det eftersökta. Innebörden och 
tolkningen av valda begrepp redovisas under rubrik 1.5 och 3.3 så att läsaren 
kan förstå och sätta sig in i förda resonemang. 
 

./1 
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Antalet frågor som belyses i resultatdelen har avgränsats till att omfatta fråge-
ställningar som, efter gjorda analyser i statistikprogrammet och vald metod, 
har visat sig signifikanta och berikande för läsaren. Uppnådda resultat i form 
av varians, korrelation, sannolikhet och frekvens har varit avgörande för vilka 
frågeställningar som presenteras i resultatet, se rubrik 4. Övriga resultat 
redovisas i sin helhet i bilaga 2 (CD skiva). 
 
Tiden för enkätsvarande och returnerande sattes medvetet kort, 2005-11-11 - - 
2005-11-25, för att sätta press på svaranden men även i syfte att kunna få ett 
statistiskt underlag innan årsskiftet 2005 och innan övning VIKING 05, där 
många av de svarande skulle kunna tänkas delta i. Syftet med detta var att så 
snart som möjligt få ett material som skulle kunna påbörjas att arbeta med och 
så hög svarsfrekvens som möjligt. Dessutom ansåg jag det viktigt att i tid 
kunna påverka respondenterna om svarsbenägenheten skulle visa sig otillräck-
ligt. Detta inträffade emellertid inte. Antalet svar var enligt förväntan och 
inom marginalen för vad som kan sägas vara relevant i förhållande till en 
liknande studie som denna. 
 
Kommentarer och övriga synpunkter i bilaga 1 har medvetet avgränsats med 
åberopande av vad som framgår i de forskningsetiska reglerna, se rubrik 1.8. 
Möjligheten att kontakta dem som kommenterat i enkäterna har inte funnits 
varför dessa inte är med i denna uppsats. Dock bör det tilläggas att samtliga 
som yttrat sig uppger sociala skäl som grund för att de inte väljer att gå 
chefsutbildning. 

1.4 Antaganden 
Antagandet har tagits att sociala och organisatoriska faktorer påverkar 
individer i valsituationer. Detta antagande bygger på rationell teori som bland 
annat står för att individer fattar beslut grundat på de ingångsvärden och 
förutsättningar som finns att tillgå i en viss given situation, i syfte att 
maximera sina vinstintressen. 

1.5 Centrala begrepp 
Officer, Begreppet officer definieras i Officersförordningen (1994:882 2§) 
som: - “Officer är den som avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen.”7 
Begreppet officer har operationaliserats till fem kategorier officerare i syfte att 
belysa frågeställningen ur olika perspektiv, se rubrik 2.2, samt uppfylla krav 
på anonymitet för alla dem som svarat på enkäten, se rubrik 1.8. 
 
Organisatoriska faktorer, Med organisatoriska faktorer avses variabler som 
på ett eller annat sätt kan tänkas kunna påverka officerens val av profilering ur 
ett organisatoriskt perspektiv, exempelvis karriär och jobbmöjligheter. 
Organisa-toriska faktorer har indelats i två delar: - historia, nutid, samt 
framtid. Med organisatoriska faktorer – historia, nutid avses frågor som berör 
vår historia fram till idag. Organisatoriska faktorer – framtid, tar vid där 
historia, nutid slutar. Syftet med denna indelning är att belysa frågeställningen 
ur olika syn-vinklar. Operationalisering av begreppet organisatoriska faktorer 

                                                
7 Handbok för personaltjänst (H Pers) (1997): Försvarsmakten, Militära servicekontoret, 
Stockholm, s. 0:2. 

./2 

./1 
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återfinns under rubrik 2.3, 2.5 och 2.6. Valda organisatoriska faktorer 
redovisas under rubrik 3.3.2 och 3.3.3. 
 
Operationalisera verb ~de ~t, ORDLED: op-er-at-ion-al-is-er-ar, SUBST.: 
operationaliser-ande, operationalisering, dela upp i (konkreta) delmoment med 
avs. på tanke o.d.: idéerna måste ~s för att ha något vetenskapligt värde, 
KONSTR.: ~ngt, HIST.: sedan 1970.8 Operationalisera innebär att nedbryta 
begrepp i mindre beståndsdelar, i syfte att öka tydligheten och skapa 
mätbarhet samt återkoppling. 
 
Profilering , förfarande som ger något speciell profil; process genom vilken ett 
företag försöker få profil, identitet och image att överensstämma (jfr 
företagsprofil).9  Försvarshögskolan i Stockholm erbjuder Försvarsmaktens 
officerare att genomföra kompetensutveckling inom nio kunskapsområden: - 
säkerhetspolitik/strategi, - operativa inriktningar (mark, sjö, luft, info, log, 
und), samt management och teknik. Profilering ingår som del i 
Försvarshögskolans tvååriga chefsutbildning. Officerare som genomför 
chefsutbildning väljer en av dessa profileringar. 
 
Sociala faktorer, social: som har att göra med (samspelet mellan) människor i 
grupp: ~samvaro; ett ~t kontaktnät. 10 Med sociala faktorer avses variabler 
som på ett eller annat sätt kan tänkas kunna påverka officerens val av 
profilering ur ett socialt perspektiv, exempelvis civilstånd och om man har 
barn eller inte. Operationalisering av begreppet sociala faktorer återfinns 
under rubrik 2.3 och 2.4. Valda sociala faktorer redovisas under rubrik 3.3.1. 

1.6 Nuvarande kunskapsläge 
Det finns för närvarande inte några studier gjorda om officerares val av 
profilering. Detta medför att metodbeskrivningen blir om än mer betydelsefull, 
inte minst med tanke på möjligheterna att vid ett senare tillfälle kunna 
återupprepa denna och liknande undersökningar, men även för att undvika 
framtida mätningar som visar sig inte leda någon vart. Däremot finns det ett 
stort urval av forskning kring beslutsfattande och socialt beteende som har 
legat till grund för detta arbete. Den teori som valts utgörs av rationell teori, 
3.1, och behaviorism, 3.2.  Försvarsmaktens och Försvarshögskolans visade 
intresse för denna undersökning understryker vikten av möjligheten kunna 
upprepa undersökningen. 

1.7 Disposition 
Inledningsvis beskrivs bakgrunden och syftet med uppsatsen för att ge läsaren 
en möjlighet att snabbt komma in i ämnet och skapa en överblick över 
innehållet. Därefter redovisas vald metod, se rubrik 2. I metoden ingår en 
modell som utgår från att officer gör val av profilering påverkat av sociala och 
organisatoriska faktorer. Denna modell har i sin tur operationaliserats för att 
skapa mätbarhet. Ur denna operationalisering bildas tre variabler, 2.3, som 

                                                
8 2006-03-07 Källa Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0269549 
9 Ibid, i_art_id=287413 
10 Ibid, i_art_id=O332409 ./2 
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korresponderar mot delfrågorna 1.2. Var och en av dessa variabler har i sin tur 
operationaliserats, 2.4-2.7, för att ytterligare förfina möjligheterna att skapa 
mätbarhet. Till vald modell har en analysmodell utvecklats, 2.8, för att kunna 
erhålla resultat, 4, samt mäta validitet. Uppnådda resultat redovisas i sin helhet 
i bilaga 2 (CD skiva). Data som anses som väsentlig för frågeställningen 
redovisas med hjälp av en utvecklad resultatmodell, se under rubrik 2.9. 
 
Ur redovisade resultat dras slutsatser, 4.5, som ligger till grund för den 
fortsatta diskussionen, 5. Som stöd för förda diskussioner har två teorier 
använts: - rationell teori, 3.1, och behaviorism, 3.2. Med hjälp av dessa två 
teorier diskuteras erhållna resultat och dragna slutsatser. Med uppnådda 
resultat, dragna slutsatser och förd diskussion anses frågeställningarna vara 
besvarade och syftet uppnåtts. Egna reflektioner avslutar uppsatsen, 5.5. 

1.8 Etiska aspekter 
Ett viktigt utgångsläge i samband med insamlig av empiriskt indata har varit 
att följa reglerna enligt de gällande forskningsetiska principer. Individskyddet 
omfattas av fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa benämns som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. Huvudprincipen bygger på att den som svarar på en enkät skall vara 
upplyst om undersökningen, ha möjlighet att samtycka och vara anonym samt 
att underlaget inte missbrukas och kan komma enkätsvaranden till skada.11  
Vald målgrupps identiteter skyddas enligt ovanstående principer.12 

1.9 Källkritik 
Det finns konkurrerande teorier till rationell teori, exempelvis systemteori. 
Rationell teori har på senare tid även kritiserats att vara för kategorisk. Om 
systemteori hade använts i stället för rationell teori så hade problemställningen 
belysts ur ett annat perspektiv. Jag anser dock att det fortfarande är relevant att 
på individnivå tala om rationella val och nyttomaximeringsbehov, varför valet 
av teori ligger fast. 

                                                
11 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, Elanders Gotab, s. 5-16. 
12 Författarens kommentar: Ytterligare information om forskningsetiska principer hänvisas till 
källa, se fotnot 6. 
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2 METOD 

2.1 Modell och tillvägagångssätt 
Jag har valt att genomföra en deskriptiv analys13 av ett statistiskt enkätunder-
lag om hur sociala och organisatoriska faktorer påverkar val av profilering. 
Som utgångspunkt för mina studier har jag valt att operationalisera syftes-
formuleringen till en huvudfråga och ett antal delfrågor. Dessa frågor svarar 
mot en utvecklad modell, som visar förhållandet mellan officer, profilerings-
val, sociala och organisatoriska faktorer, se figur 1. Det centrala i modellen 
utgår från att officerare gör val av profilering påverkat av sociala och 
organisatoriska faktorer. Denna modell har i sin tur operationaliserats, del för 
del, i syfte att skapa mätbarhet och jämförbarhet. Operationaliseringen 
redovisas, steg för steg i figur 2-7, för att åskådliggöra metoden för 
angreppssättet på syftesformuleringen. Begreppen sociala faktorer, organisa-
toriska faktorer – historia, nutid, samt organisatoriska faktorer – framtid, har i 
sin tur nedbryts till delfrågor för att kunna göras hanterliga och mätbara. 
Genom att pröva ett antal faktorer mot hur profileringsval påverkas, anses 
syftet kunna besvaras. Med utvecklad modell som grund har även ett antal 
sociala och organisatoriska faktorer valts för analys. Dessa faktorer har 
hämtats ur egen empirisk erfarenhet, utgående från förda resonemang med 
kollegor under mina snart 23 år i Försvarsmakten. Valda sociala och 
organisatoriska faktorer redovisas under rubrik 3.3. 
 
 

Officer Val av profilering

Sociala och
organisatoriska

faktorer
 

Figur 1: Bilden visar förhållandet mellan officer, profileringsval, sociala och organisatoriska 
faktorer. 

 
Till modellen har även teorikoppling skett. Utgångspunkten för val av teori 
var att individen är en rationell varelse som strävar efter nyttomaximering i 
samband med beslut i valsituationer. Denna teoribildning kallas för rationell 
teori. Då individen även är en social varelse som har andra aspekter att ta 
hänsyn till än rent yrkesmässiga, har även behaviorism valts för att belysa 
denna aspekt. Dessa två teorier, rationell teori och behaviorism, ägnas särskild 
uppmärksamhet under rubrik 3.1 och 3.2. Teorianknytning sker mot dragna 
slutsatser under diskussion, se rubrik 5. 

                                                
13 Författarens kommentar: Deskriptiv analys är detsamma som beskrivande analys. 



  Sid 7(54) 

 
Med hjälp av utvalda faktorer formulerades ett antal enkätfrågor i syfte att 
insamla empiri. En enkät utformades bestående av dessa frågor samt en kort 
bakgrundsbeskrivning om varför enkäten genomförs och vikten av att erhålla 
enkätsvar. Enkäten skickades ut till ett stratifierat urval officerare bestående av 
majorer/örlogskaptener upp till general/amiral nivå. Rampopulationen är 
hämtad ur Försvarsmaktens PA system, CSS, bestående av ett stratifierat urval 
av officerare från majors/kommendörkaptens grad, kompetens-nivå 4 och 
uppåt. Det slumpmässiga urvalet av individer bygger på en procentuell 
fördelning av kompetensnivå 4 till G, samt ålder fördelat per förband, vilket 
även ger en procentuellt jämn, geografisk spridning. Detta ger sammantaget 
att underlaget inte ger någon under- eller övertäckning.14 Målsättningen var 
dessutom att erhålla en täckningsgrad om ca 10 % av den totala andelen 
officerare från majors/örlogskaptens grad och uppåt, ca 3100. För att lyckas 
med att erhålla denna volym av enkätsvar utsändes ett medvetet, överdrivet 
stort antal enkäter om 600 stycken. Dessa har alla numrerats för att kunna följa 
upp vilka som har svarat och inte, inte minst för att kunna skicka påminnelser 
men även för att i någon mån kunna bekräfta om det är rätt individ som har 
svarat eller inte. Ambitionen att erhålla ca 10 % av totala antalet officerare på 
dessa nivåer uppfyllde förväntningarna. 316 enkätsvar erhölls, beräknat på ett 
minimum av 310 stycken. Även ett mindre antal enkäter hade varit fullt 
tillräckligt för att kunna dra slutsatser ur materialet. En rad faktorer har 
påverkat bortfallet, exempelvis officerare på utlandstjänst-göring, deltagande i 
övningsverksamhet, adressändring, trötta på att svara på enkäter och tidsbrist. 
Målpopulationen har inte ändrats under nämnda under-sökningsperiod. 
Personal ur Militärdistrikten har på slumpmässig grund deltagit i 
enkätundersökningen. Dessa har efter årsskiftet 2005/2006 bytt arbete som en 
konsekvens av Försvarsmaktens omstrukturering och nedläggning av nämnda 
Militärdistrikt.15  
 
Efterhand som arbetet med uppsatsen utvecklades väcktes mitt intresse att ta 
ett bredare grepp om ämnet, från att omfatta: - varför det är så få som väljer 
logistikprofilering?, till att omfatta: - hur ett antal sociala och organisatoriska 
faktorer påverkar officerens val av profilering. Mitt intresse väcktes av att jag 
såg möjligheten att lyfta kunskapen om val av profilering till en högre 
abstraktionsnivå. Jag insåg att om möjligheten fanns att göra något mer med 
det digra materialet så vore det synd om man inte tar chansen att belysa 
profileringsval ur ett bredare perspektiv än att enbart handla om val av 
logistikprofilering. Detta intresse delades även av HKV FÖRBE BEM, 
Försvarsmaktens bemanningsansvariga, som vill ta del av materialet i syfte att 
kunna förstå och förklara officerens val av profilering. Även 
Försvarshögskolan har visat sitt intresse för det undersökta, inte minst på 
grund av att profileringars vara och inte, som diskuteras för framtidens 
utformning av chefsutbildning. Syftesformuleringen omarbetades under den 
pågående enkätundersökningen varför själva frågeformuläret inte har gått att 
påverka. Själva frågeställningarna har dock till stor del kunnat tillvaratas, 
några har fallit bort på grund av den förändrade syftesformuleringen. Frågorna 

                                                
14 Dahmström, Karin (2000): Från datainsamling till rapport, Studentlitteratur, Lund, s. 252. 
15 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, 23 september,  
    2004, Stockholm, s. 136. 
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18, 39 och 55 i bilaga 1 har utgått som följd av syftesförskjutningen. Då 
utformningen av enkäten inklusive bakgrundsformuleringen var öppen för 
förändringar så medför förändringen inga problem för att kunna svara på 
frågeställningarna. Den redovisade modellen enligt rubrik 2.1 är resultatet av 
gjorda justeringar. 
 
Enkätsvaren har inarbetats i ett statistikprogram och därefter analyserats med 
hjälp av en utvecklad analysmodell, se rubrik 2.8. Analysmodellen utarbetades 
i enlighet med statistiskt vedertagna analysmetoder. De metoder som använts 
har varit ANOVA16 mätningar av varians, gruppvarians (Levene-test), 
sannolikhetstest i form av ”propability-plot”, korrelation och visualisering 
med hjälp av histogram (stapeldiagram). Med hjälp av dessa mätmetoder 
erhålls möjligheten att utvärdera huruvida uppnådda resultatdata svarar upp 
mot statistiskt vedertagna mätvärden för att kunna dra slutsatser. Detta gäller 
även i vilken utsträckning som slutsatser kan dras, hur pass sannolikt det är att 
erhållna svar uppnår validitet. Analys genomförs genom att i 
statistikprogrammet, STATISTICA Release 7.117, pröva en påverkansvariabel 
åt gången mot vald profilering för att utvärdera hur variabeln påverkar valet av 
profilering. Varje påverkansvariabel prövades i enlighet med beskriven 
analysmodell och med avseende på validitet. Då det handlar om ett relativt 
stort antal variabler har jag lyfta ur merparten av gjorda analyser till en bilaga 
som bifogas huvuddokumentet i form av en CD-skiva. Detta gäller främst de 
variabler som inte tillför uppsatsen något mervärde. Som orsak till detta 
ställningstagande anges att kunskapen om vad som kan anses vara relevanta 
variabler och inte, har vuxit fram i samband med arbetet med uppsatsen och 
gjorda statistiska analyser. En kortfattad redogörelse av i enkätundersökningen 
ingående variabler redovisas under rubrik 3.3. Under denna rubrik ingår även 
de variabler som presenteras i resultatdelen. Dessa är markerade med fet text 
för att kunna skilja dem från övriga variabler. Resultatet av gjorda analyser 
presenteras i enlighet med vald metod under rubrik 4. Frågeställningar, vars 
resultat har visat sig höja sig över övriga mängden data, belyses särskilt med 
hjälp av histogram, korrelationsvärden, sannolikhetsdata och varians. 

2.2 Operationalisering av begreppet officer 
Det första begreppet som operationaliseras är officer, se figur 2.  Genom att 
bryta ned begreppet officer till ett antal kategorier enligt figur 2 så uppnås 
jämförbarhet mellan dem som väljer att inte genomföra, de som avser att 
genomföra, de som genomför och genomfört chefsutbildning. Operationa-
liseringen uppfyller även krav på individuell integritet enligt forskningsetiska 
principer.18 Figur 2 illustrerar vilka kategorier officerare som omtalas i 
underlaget. Major, kompetensnivå 4 och uppåt utgör målgrupp för att erhålla 
primärdata. 

                                                
16 Författarens kommentar: Med ANOVA menas analys av varians. 
17 STATISTICA Release 7.1 är ett statistikprogram utvecklat av ett företag som heter 
STATSOFT Inc, Tulsa, Oklahoma, USA, http://www.statsoft.com/company/company.htm 
18 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, Elanders Gotab, s. 5-16. 
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Genomför ChP

Har genomfört
ChP/profilering

Avser genomföra
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genomföra ChP

A

Major nivå 4

Major nivå 3 tom
general

Officer

Har genomfört
Chefsutbildning/
enskild utredning

 
Figur 2: Bilden ovan beskriver operationalisering av begreppet officer. Målgruppen har 
kategoriserats och motsvarar de officerare som inte tänker gå, har för avsikt att gå, går eller 
har utbildat sig vid Försvarshögskolan och genomgått motsvarande profilering, alternativt 
enskild utredning. Den gula, runda ringen med bokstaven A refererar till motsvarande symbol 
i figur 4-6. 

Begreppet officer har operationaliserats enligt följande: 
- Försvarsmaktens officerare är indelade i kompetensnivåer, exempelvis 

kompetensnivå 4: major/örlogskapten.19 Ju lägre nummer desto högre 
tjänstegrad och tvärtom. En trea motsvarar 
överstelöjtnant/kommendörkapten och major/örloggkapten med 
genomgången, godkänd chefsutbildning vid försvarshögskolan medan 
kompetensnivå fem motsvarar kapten. Kompetensnivå 4, 3, 2, 1 och G 
(general/Amiral), utgör målgrupper om möjliga kandidater att 
genomföra enkätundersökningen då den vänder sig till dem som har 
möjlighet att söka men som avstår, dem som avser att söka, de som går 
eller har gått utbildning.  
 

- Kompetensnivåerna sammanförs i sin tur till fem kategorier officerare, 
motsvarande deras utbildningsstatus: - avser inte genomföra, - avser 
genomföra, - genomför, - har genomfört profilering, eller, - har 
genomfört chefsutbildning och enskild utredning. Samtliga dessa gör 
eller har gjort ett val av profilering, motsvarande. 

 
Försvarsmaktens chefsutbildning har genom åren förändrats, från att varit 
inriktat mot profilering motsvarande operationer, management, teknik, 
motsvarande med tillhörande enskild utredning i valt ämne, till att ha kommit 
att bli en gemensam grundutbildning och därtill kopplad profilering. Dessa två 
indelningar likställs vad gäller begreppet profilering för att skapa jämförbarhet 

                                                
19 Försvarsmakten (1997): Handbok för personaltjänsten (H PERS), Militära servicekontoret, 
Stockholm, s. 2:4. 
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och bredd i undersökningen. Denna koppling är inte 100 % men tillräckligt 
tydlig för att kunna göra relevanta analyser och slutsatser. I båda fallen blir 
output densamma, någon sorts inriktning motsvarande operationer, strategi, 
management, teknik, osv. med jämförbara förmågor. 
 
Det är lika viktigt att ta med dem som har möjlighet att söka men som avstår 
som dem som har för avsikt att genomföra, genomför eller har genomfört 
chefsutbildning. Värdet i att genomföra denna indelning ligger i ökade 
möjligheter till insikt och förståelse för officerens val av profilering. 

2.3 Operationalisering av begreppen sociala och 
organisatoriska faktorer 

Begreppen sociala och organisatoriska faktorer har operationaliserats i 
enlighet med figur 3. Syftet med denna nedbrytning är att skapa mät- och 
jämförbarhet och kunna betrakta huvudfrågan enligt rubrik 1.2 i både tid och 
rum. Noggrannheten går ett steg längre än så. Nedbrytningen genererade tre 
begrepp: - sociala faktorer, organisatoriska faktorer – historia, nutid och 
organisatoriska faktorer – framtid. Dessa tre begrepp svarar mot delfrågorna 
enligt rubrik 1.2. Var och en av dessa begrepp bryts ytterligare ned ett steg för 
att skapa mätbara variabler ingående i enkätundersökningen. Dessa ytterligare 
nedbrytningar redovisas under respektive rubrik: - sociala faktorer, 2.4, 
organisatoriska faktorer – historia, nutid, 2.5, samt  
organisatoriska faktorer – framtid, 2.6. Genom att genomföra denna 
operationalisering av begreppen sociala och organisatoriska faktorer skapas 
spårbarhet och återkoppling till syftesformuleringen. På så vis kan 
frågeställningarna enligt rubrik 1.2 besvaras. 
 
 
 

Sociala och
organisatoriska

faktorer

Sociala faktorer

Organisatoriska
faktorer

Historia
Nutid

Framtid

1

2

3

 
Figur 3: Bilden enligt figur 3 visar hur begreppet sociala och organisatoriska faktorer har 
operationaliserats i syfte att skapa mät- och jämförbarhet.  Organisatoriska faktorer har 
nedbrutits till två delar: - organisatoriska faktorer – historia, nutid, samt, organisatoriska 
faktorer – framtid. De tre runda, färgade symbolerna med siffror i, sammanlänkar figurer där 
motsvarande symbol tar vid, exempelvis grön etta i figur 3 svarar mot grön etta i  
figur 4. 
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2.4 Operationalisering av begreppet sociala faktore r 
För att kunna mäta begreppet sociala faktorers påverkan på officerens val av 
profilering krävs ytterligare nedbrytning till mätbara variabler. 
Operationalisering av begreppet sociala faktorer visas i figur 4. De sociala 
faktorer som särskilt prövas är redovisade i sin helhet under rubrik 3.3.1. 
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Figur 4: Figuren visar operationalisering av begreppet sociala faktorer kopplat till modellen 
enligt figur 3. 

2.5 Operationalisering av begreppet organisatoriska  
faktorer – historia, nutid 

För att kunna mäta begreppet organisatoriska faktorer – historia, nutid 
påverkan på officerens val av profilering krävs ytterligare nedbrytning till 
mätbara variabler. Figur 5 visar operationalisering av begreppet 
organisatoriska faktorer – historia, nutid, kopplat till modellen i enlighet med 
figur 3. Faktorerna som prövas är redovisade i sin helhet under rubrik 3.3.2. 
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Figur 5: Figuren visar förhållandet mellan begreppet officer och organisatoriska faktorer – 
historia, nutid. 

2.6 Operationalisering av begreppet organisatoriska  
faktorer – framtid 

För att kunna mäta begreppet organisatoriska faktorer – framtids påverkan på 
officerens val av profilering krävs ytterligare nedbrytning till mätbara 
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variabler. Figur 6 visar operationalisering av begreppet organisatoriska 
faktorer – framtid, kopplat till modellen i enlighet med figur 3. Faktorerna 
som prövas är redovisade i sin helhet under rubrik 3.3.3. 
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Figur 6: Bilden enligt figur 4 visar hur organisatoriska faktorer - framtid är kopplade till 
modellen, se figur 3. 

2.7 Operationalisering av begreppet profileringsval  
Figur 7 belyser de olika profileringsalternativ som officeren har att välja 
mellan. Själva begreppets innebörd beskrivs under rubrik 1.5 och 3.4. Det är 
mot alternativ enligt figur 7 som påverkansfaktorerna ställs mot. 
 

Profileringsval

Säkpol Op Mark Op Sjö Op Luft Op Info Op Log Op Und Man Teknik

 
Figur 7: Bilden visar vilka profileringsval som finns vid Försvarshögskolan. 

2.8 Analysmodell 
Syftet med analysmodellen är att pröva enkätdata på ett systematiskt tillväga-
gångssätt. På så vis möjliggörs jämförelser mellan olika kategorier officerares 
svar på frågeställningar. Strävan har varit att utgå från beprövade statistiska 
analysmetoder. Analysmodellen enligt figur 8 bygger på statistiskt beprövade 
metoder som är väl beskrivna i litteraturen.20 Enkätdata testas i fem olika steg 
i enlighet med figur 8. 

                                                
20 Rudberg, Birgitta (1993): Statistik, Studentlitteratur, Lund, s. 44f. 
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Figur 8: Figuren visar vald analysmodell som använts för analys av enkätdata med hjälp av 
statistikprogrammet STATISTICA Release 7.1. Först prövas variansen, därefter test av 
gruppvarians (Levene test), sannolikhetstest (p-plot), korrelationskoefficient och slutligen 
genomförs visualisering av frekvensen i form av frekvensdiagram (histogram). Mätdatat 
analyseras med avseende på validitet och reliabilitet. Data som anses som relevant för 
undersökningen presenteras i dokumentet. Övriga data bifogas som datafil inspelat på CD- 
ROM skiva. Sammanställning av relevant resultatdata bifogas i pappersform. För 
genomförda statistiska analyser har signifikansnivån 10 % använts.  
 
Analysmodellen bygger på statistiska metoder för att identifiera vilka resultat 
som kan ha betydelse för det fortsatta arbetet. Genom att mäta varians så kan 
sannolikhetsfördelningen för en viss mängd data studeras. Gruppvarians 
innebär i sin tur att mäta sannolikhetsfördelningen mellan olika variabler. 
Efter att ha prövat varians och gruppvarians genomförs en test som visar 
spridning av data utifrån en så kallad propability-plot (p-plot), en slags 
sannolikhetsbedömning. 
 
Det finns en viss risk att övertolka resultat om man enbart förlitar sig på 
frekvens-, eller så kallade stapeldiagram.21 Detta kan hanteras på olika sätt, 
bland annat med hjälp av exempelvis korrelationsanalys. Med hjälp av 
korrelationstest så kan variablers inbördes förhållanden identifieras. Genom 
dessa beräkningar erhålls ett korrelationsvärde som kan variera mellan –1 och 
1. Mätvärden som visar signifikans är intressanta för denna undersökning. 
Därefter har det för varje variabel framtagits ett frekvensdiagram, ett så kallat 
histogram. Med hjälp av denna så är det enklare att visualisera resultat och på 

                                                
21 Rudberg, Birgitta (1993): Statistik, Studentlitteratur, Lund, s. 44f. 
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så sätt förstärka resultat i verbaliserad form. Till min hjälp har jag använt mig 
av statistikprogrammet STATISTICA Release 7.1.  
 
När samtliga tester är gjorda och sparade i form av pdf-filer så påbörjas analys 
av erhållna data. Detta går till på så sätt att jag skaffade mig en först överblick 
över underlaget genom att betraktar varje del för sig: - varians, - gruppvarians, 
- p-plot, - korrelation och histogram för att finna samband. Signifikanta 
samband nedtecknas för att finna svarsmönster som eventuellt återkommer 
eller är unika. Då uppsatsen vänder sig till en bredare publik än enbart för 
inbitna statistiker så har procentsatser angivits i samband med resultatredo-
visningen. Detta kan vid en hastig blick verka inkorrekt med anledning av att 
histogrammen oftast visar svarsfrekvensen fördelat per variabeletikett, det vill 
säga de värden en variabel kan anta, formulerat i klartext, exempelvis svaret 
nej, ja eller delvis. Hänsyn tas till vad enkätsvaranden faktiskt svarar på. Det 
är summan av samtliga ja eller nej som bildar procentsatsen, inte det enskilda 
variabelvärdet. Resultatdata värderas med avseende på validitet och 
reliabilitet. Med validitet avses förmågan att mäta det man avser sig mäta, det 
vill säga hur pass giltigt är erhållna svar. Ett viktigt kriterie för att uppnå hög 
validitet är att man har valt ut rätt målgrupp, ett annat kan vara att välja 
adekvata frågor som svarar mot det efterlysta i undersökningen. Efter att ha 
gjort dessa analyser för varje variabel utkristalliseras ett mönster som bidrar 
till att avgränsa resultatredovisningen, till att enbart belysa ett begränsat antal 
frågor per begrepp, sociala och organisatoriska faktorer. Övriga resultatdata 
och gjorda rapporter bifogas i form av bilaga, nedbränt på CD skiva. Det är 
inte rimligt att skriva ut alla pdf-filer då dessa uppgår till cirka 600 stycken. 
 
Den modell som valts för att presentera resultatdata redovisas under rubrik 
2.9. 

2.9 Modell för redovisning av resultat 
Syftet med att utveckla en redovisningsmodell som svarar mot modellen enligt 
rubrik 2.1 är att på ett strukturerat sätt redovisa resultat av gjorda analyser ur 
erhållna enkäter, samt synliggöra återkopplingen mot frågeställningarna och 
syftesformuleringen enligt rubrik 1.2. För varje delfråga ställs respektive 
kategori officerares svar på frågeställningar mot val av profilering. 
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Figur 11: Figuren visar hur resultat redovisas i enlighet med utvecklad modell, se rubrik 2.1. 
Officeren gör enligt figur 9 val av profilering, i detta exempel väljer denna någon operativ 
inriktning, Mark. Delfrågan, i det här fallet: Hur påverkar ett antal sociala faktorer officerens 
val av profilering, är som bekant operationaliserad till ett antal mätbara variabler beskrivna 
under rubrik 3.3.1. Officerare som deltagit i enkätundersökningen har svarat på ett antal frågor 
som bygger på dessa variabler. De svar som enkätsvaranden har lämnat har därefter 
genomgått analys i enlighet med vald analysmodell, se rubrik 2.8. De svar som erhållits ut ur 
denna analys utgör de resultat som redovisas i enlighet med figur 11, uppdelat per kategori 
officer. 
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3 BESKRIVNING 
Beskrivningen av vald teori, ingående påverkansfaktorer och profilering som 
begrepp syftar till att sätta in läsaren i vad som avses för att kunna förstå och 
förklara uppnådda resultat samt föra en diskussion med teorianknytning kring 
frågeställningarna enligt rubrik 1.2. Under rubrik 3.1 och 3.2 redovisas vald 
teori i enlighet med vald metod, se rubrik 2. Redovisningen av vald teori följs 
upp med en beskrivning av de variabler som ingår i undersökningen. Sociala 
faktorer återfinns under rubrik 3.3.1, organisatoriska faktorer – historia, nutid, 
återfinns under rubrik 3.3.2, organisatoriska faktorer – framtid, under rubrik 
3.3.3, samt profilering under rubrik 3.4. 

3.1 Rationell teori 
Rationell teori har valts för att belysa individens behov av att uppnå vinning 
vid beslutsfattande. Denna teori svarar mot syftesformuleringen och bidrar på 
så sätt till att underbygga dragna slutsatser och förd diskussion. 
 
När beslut fattas så grundas det sällan på absoluta sanningar eller tillgång till 
all nödvändig information för att kunna välja det mest fördelaktiga. Individen 
väljer i stället utgående från tillgänglig information det som ger fördelar, han 
eller hon nyttomaximerar sina behov vid beslutsfattande. För att förstå 
rationell teori krävs även bakomliggande förklaring om vad som är sant och 
inte. Karl Popper, falsifieringsteorins fader, lyfter fram att rationalitet inte bara 
handlar om kunskap eller ofelbarhet utan även att vi kan erkänna fel och 
därigenom lära av varandra för att kunna utveckla ny teori om vad som är sant 
och inte. Popper menar att vi bara kan ha fel om det finns en objektiv sanning 
som den avviker från. Popper strävade efter att finna den absoluta sanningen 
genom att eliminera alla fel. Det är därför som teori är bara vetenskaplig om 
den i princip kan falsifieras. Vetenskapen utvecklas genom att falsifiera teorin 
så att ny teori skapas och kan prövas. 22  Detta är väsentligt att förstå när vi 
skall försöka förklara gjorda observationer ur enkätdata.23 
 
Hollis, professor i samhällsvetenskap, lyfter fram att vi handlar utgående från 
rationella val. Detta sätt att förklara beteende ligger till grund för en stor del av 
den moderna ekonomiska teorin, spelteori, beslutsteori, organisationsteori, 
osv. 24  Rationella val utgår från antagandet att individerna har vissa givna 
önskemål och vissa informationer om världen, ett antal handlingsalternativ 
och väljer det alternativ som bäst gynnar denne. Med bäst menas i detta fall 
det alternativ individen själv tror är bäst. Enligt teorin om den rationella 
individen bör en person ”välja det alternativ som ger största förväntade 
nyttovärde”.25   
Grimen och Gilje26 belyser att det förväntade nyttovärdet av ett handlings-

                                                
22 Grimen, Harald, Gilje, Nils (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Diadalos AB, 
Göteborg, s. 85f. 
23 Författarens kommentar 
24 Hollis, Martin (1987): The cunning of reason, Cambridge University Press, Cambridge,  
s. 43f. 
25 Ibid, s. 57f. 
26 Författarens kommentar: Grimen är professor i professionsetik vid Universitetet i Bergen. 
Gilje är professor i vetenskapsteori vid samma universitet som Grimen. 
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alternativ erhålls om man multiplicerar värdet av förtjänsten av varje 
handlingskonsekvens med sannolikheten för att den skall inträffa och lägger 
samman produkterna av varje alternativ. Detta bygger på föreställningen om 
att individen är en varelse som försöker uppnå maximal nytta när han eller hon 
handlar. Detta skal dock inte ses som han eller hon är en ren egoist.27  En 
egoist är enligt Grimen och Gilje en människa som bara handlar utifrån sina 
egna privata intressen. Teorin om rationella val handlar inte bara om sådana 
människor. Den säger inte heller att alla människor är egoister utan att 
nyttomaximering gäller även i situationer där vi handlar utifrån att uppfylla 
andra människors behov. 28  Den andra förutsättningen som teorin om 
rationella val bygger på är enligt Grimen och Gilje, idén att det går att 
människan strävar efter att uppnå en fördel genom att tillskriva konsekvens-
erna av mänskliga handlingar, nyttovärden som är jämförbara ur den 
handlandes synpunkt och på det sättet kunna välja det som är mest 
fördelaktigt. Om det inte går att jämföra nyttovärden med varandra så 
kollapsar enligt Grimen och Gilje, teorin om rationella val. ”Det är vad du 
önskar som är det avgörande, inte vad andra säger”.29 
 
Föreställningen om att människan är en rationell varelse som strävar efter att 
nyttomaximera egna intressen, men ibland även andras, kan också förstärkas 
genom att belysa hur vi fattar beslut. Simon lyfter fram att människan 
formulerar mål och försöker uppnå dem på ett eller annat sätt. Detta tillväga-
gångssätt bildar en beslutsprocess som förklarar vilka mått och steg 
människan tar i sin strävan att uppnå uppsatta mål. Simon menar att efter det 
att mål väl angivits, blir beslutsprocessen en uppgift i fyra steg30: - inventera 
alla alternativa strategier, - fastställ konsekvenser som följer av varje strategi, - 
genomför värderingar av konsekvenserna med hänsyn till de uppställda målen, 
samt - välj strategi (fatta beslut). 
 
En annan avgörande faktor för hur rationella val bör betraktas är skillnaden i 
föreställningen om i vilken form nyttomaximeringen antar. Max Weber31 
skiljer på målrationalitet och värderationalitet. Webers begrepp, 
målrationalitet, innebär enligt Abrahamsson,32 att individen agerar 
målrationellt, dvs. identifierar mål som står i överensstämmelse med hans eller 
hennes intressen, och väljer medel som är lämpliga för att målen skall kunna 
nås. Abrahamsson belyser vidare att: ”de institutionella ramar inom vilka 
aktören handlar identifieras och undersöks på i vilken mån de underlättar 
eller motverkar möjligheterna att handla enligt hans eller hennes intressen”.  
I denna bedömning ingår också en granskning av eventuella andra individers 

                                                
27 Grimen, Harald, Gilje, Nils (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Diadalos AB, 
Göteborg, s. 248f. 
28 Ibid, s. 248f. 
29 Ibid, s. 252. 
30 Abrahamsson, Bengt (2000): Organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, s. 107. 
31 Författarens kommentar: Max Weber var en framstående professor som innehade professur  
inom tre områden: sociologi, handelsrätt och nationalekonomi. Han anses tillsammans med 
Karl Marx, Vilfredo Pareto och Émile Durkheim vara grundaren av samhällsvetenskapen 
sociologi. Weber är mest känd för sina teorier kring idealtyper och byråkratibegreppet som 
används flitigt bland annat inom organisationsläran. 
32 Ibid: Abrahamsson är en känd organisationsteoretiker som även brukar föreläsa vid 
Försvarshögskolan, Stockholm. 
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eller gruppers strategier som syftar till att påverka individen. Därefter kan 
antaganden göras om varför individen eventuellt inte kunnat nå sina mål. Om 
individen har haft möjlighet att formulera mål men inte gjort det, och kunnat 
välja lämpliga medel men inte gjort det, finns det anledning att övergå från en 
rationalistisk förklaringsmodell till en irrationell. 33 Detta resonemang 
överensstämmer med vad Grimen och Gilje omtalade om teorin kring 
rationella val och berikar därmed möjligheterna att föra ett resonemang kring 
val av profilering.34 Abrahamsson belyser vidare att Webers begrepp, 
värderationalitet, tillåter oss att se individers handlingar som styrda av 
intressen, men samtidigt gör det möjligt att de inte agerar utifrån en sådan 
vinstorienterad prioriteringslista, som det målrationella antagandet verkar 
förutsätta. Individer handlar också på grundval av vad Max Weber kallar för 
”substantiv rationalitet”, dvs. betraktar vissa värden som så viktiga att ”deras 
egen eventuella behovstillfredsställelse underordnas det högre syfte”. 
Individer kan handla för att tillgodose sådana värden trots att den omedelbara 
konsekvensen kan bli att de själva inte vinner på sitt handlande, utan 
personligen kanske tom gör en förlust.35  Det är enligt mitt sätt att se det 
väsentligt för att kunna förstå hur vi fattar beslut och varför.36 Beach37 lyfter 
fram att beslutsfattare försöker finna vilka alternativ som ger högsta 
nyttomaximering men även vilka som ger troligaste resultat. Denna typ av 
beslutsfattande kallas för ”Unaided Analytic Strategies”.38 För att kunna fatta 
kloka beslut krävs enligt Hammond även att individen tar hänsyn till vilka 
risker som var och ett av alternativen kan ge. De måste även förstå sina egna 
kunskapsbrister samt om de har rådgivare, även deras.39 
 
Det intressanta med Allison och Zelikow40 förhållningssätt till den rationella 
individen är att de har lagt på en tidsfaktor. Individen kan ibland tvingas välja 
utifrån de fakta som finns för tillfället och med hjälp av dessa fatta beslut, 
många gånger under tidspress. Det är i detta sammanhang inte nödvändigtvis 
detsamma som att erhålla mest nytta utan det handlar mer om föreställningen 
kring nytta i förhållande till valmöjligheterna som råder för stunden. 
Kärnan i resonemanget kring den rationella individen är enligt Allison och 
Zelikow: - mål och målsättningar där intresse och värden omsätts till mervärde 
som representerar det önskvärda och ger ett antal alternativa konsekvenser, - 
Den rationella individen måste välja mellan ett antal alternativ som presenter-
as för han eller hon i en viss given situation, - varje alternativ har sina konse-
kvenser eller utgångar om ett alternativ väljs, samt att, - den rationella 

                                                
33 Abrahamsson, Bengt (1992): Varför finns organisationer?, Studentlitteratur, Lund, s. 52. 
34 Författarens kommentar 
35 Ibid, s. 52. 
36 Författarens kommentar 
37 Ibid: Beach är professor i management, politik och psykologi vid Universitet i Arizona, 
    USA. 
38 Beach, Lee Roy (1998): Image Theory, Lawrence Erlbaum Associates, Inc, New Jersey,  
s. 146.  
39 Hammond, Kenneth, m.fl. (2000): Judgement and Decision Making, Cambridge University 
Press, s. 479. 
40 Författarens kommentar: Allison och Zelikow är två professorer i politik. Zelikow är 
dessutom VD för den så kallade 9-11 komissionen som bland annat handlar om attacken mot 
World Trade Center. 
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individen väljer det alternativ vars konsekvenser rankas högst vad gäller 
nyttomaximering.41 

3.2 Behaviorism 
Behaviorism har valts för att beskriva hur individer handlar utifrån sina egna 
intressen men att vi även tar hänsyn till andra. I det här fallet belyses teorin 
mot bakgrund av sociala faktorers betydelse för val. Människan är enligt 
behaviorismen en social varelse som utvecklats till att kunna tänka och inneha 
den fria viljan. Bratt menar dock att människan inte nödvändigtvis strävar 
efter den absoluta sanningen. Det räcker med tillräcklig sanning för att vi skall 
kunna hantera vardagen. Vi behöver inte ta in all fakta för att kunna fatta 
beslut om vardagliga ting.42 Bratt lyfter fram detta som individens inlärnings-
process vilken indelas i omedveten och medvetens inlärning.43 Bratt lyfter 
vidare fram att den omedvetna inlärningen bygger på människans naturliga 
behov av stimuli. Inlärning stimuleras även av motivation. Ibland antar 
motivationen ansiktet av ingående i en social kontext.44 Den medvetna 
inlärningen bygger normalt på belöningar och står för det planlagda, 
värderande och ifrågasättande strategierna. Detta kan i sin tur utmynna i 
jämförelser och viktningar om vilka intressen som skall vara styrande och inte 
i olika situationer.45  Det är enligt Bratt inte alltid givet att individen står i 
centrum för motivationen. Andra, nära och kära, kan utgöra motivationens 
centrum. Detta utmynnar enligt Bratt i sociala strategier som bygger på det 
omedvetna i att så många som möjligt skall känna sig tillfreds i gruppen.46 
Bratt lyfter vidare fram att människan dras till olika gruppers primärt lika 
sociala status och bildar på så sätt olika subkulturer.47 

3.3 Sociala och organisatoriska faktorer 

3.3.1 Sociala faktorer 
Följande sociala faktorer avser studeras: - kön, - ålder, - civilstånd, - om 
respektive har arbete eller inte, - barn, inneboende respektive utflyttade 
inklusive antal, - var man bor, samt, - flyttbenägenhet till Stockholm. Se även 
under rubrik 2.4. 
 
Kön prövas som social faktor främst för att utröna om det råder skillnader vid 
val av profilering eller inte jämfört med mäns val. 
 
Ålder studeras för att om möjligt bilda en uppfattning om vilket åldersläge 
studerande har vid chefsutbildning, och därmed även vid val av profilering. 
 

                                                
41 Allison och Zelikow, Essence of Decision (1999): Addison-Wesley Educational Publishers 
Inc, USA, s. 18. 
42 Bratt, Per (2003): En behavioristik teori om sociala beteenden, Författares Bokmaskin, 
Stockholm, s. 12-13. 
43 Ibid, s. 26f. 
44 Ibid, s. 26f. 
45 Ibid, s. 39f. 
46 Ibid, s. 39f. 
47 Ibid, s. 36. 
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Civilstånd används för att analysera vad som kan anses som typiskt för individ 
i samband med chefsutbildning. Officerens civilstånd studeras även för att om 
möjligt dra slutsatser huruvida relationer påverkar val av profilering eller inte. 
 
Om officer har barn eller inte, inneboende och/eller utflyttade, samt antal 
barn studeras för att möjliggöra jämförelser mellan de olika 
officerskategorierna och deras val av profilering och där kunna utläsa 
huruvida barnsituationen påverkar valet eller inte. 
 
Var man bor tas med för att kunna utläsa huruvida detta påverkar 
profileringsvalet och flyttbenägenheten eller inte. 
 
Flyttbenägenheten till Stockholm tas med för att om möjligt utröna dess 
påverkan på profileringsvalet eller inte. 

3.3.2 Organisatoriska faktorer – historia, nutid 
Följande organisatoriska faktorer – historia, nutid, studeras: - Vapengren, 
- Nuvarande organisationstillhörighet, samt, - Huvudsaklig yrkesbana. Se 
även under rubrik 2.5. 
 
Vapengren har valts för att möjliggöra analys huruvida tillhörighet påverkar 
profileringsval eller inte. 
 
Nuvarande organisationstillhörighet har valts för att kunna analysera och 
diskutera dess påverkan på profileringsval eller inte. 
 
Huvudsaklig yrkesbana har valts för att kunna analysera dess betydelse för 
profileringsval eller inte. 

3.3.3 Organisatoriska faktorer - framtid 
Följande organisatoriska faktorer – framtid, studeras: - Intresse för ämnet, 
- Intressanta jobbmöjligheter, - Yrkesbanans betydelse för profileringsval, - 
Profileringsval och möjligheterna att stanna kvar vid hemmaförbandet efter 
genomförd utbildning, - Ryktet om sig att vara ett bra profileringsval, - 
Förberedelser inför internationella insatser, - Förutsättning för att få göra 
som jag vill efter utbildningen, - Profileringsval och civil meritvärdering, - 
Profileringsval som status, samt, - Profileringsvalets betydelse för fortsatt 
karriär. Se även under rubrik 2.6. 
 
Intresse för ämnet har valts för att studera enkelhet vid val av profilering. 
Ibland är det viktigt att inte leta efter den mest raffinerade lösningen. Ibland 
kan svaren finnas i enkelheten. 
 
Intressanta jobbmöjligheter har tagits med för att om möjligt kunna utröna 
rationaliteten i att välja profilering styrs av egenintressen. 
 
Yrkesbanans betydelse för profileringsval har medtagits för att om möjligt 
analysera huruvida den påverkar profileringsvalet eller inte. 
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Önskan om att vara kvar vid hemmaförbandet efter genomförd utbildning 
har tagits med för att om möjligt kunna analysera huruvida den blir styrande 
för profileringsval eller inte. 
 
Ryktet om sig att vara ett bra profileringsval har medtagits för att om möjligt 
utröna om detta har någon betydelse för valet av profilering eller inte. 
 
Förberedelser för internationella insatser har medtagits främst för att om 
möjligt kunna se om påverkan har förändrats med hänsyn till den ökande 
internationella närvaron. 
 
Förutsättning för att få göra som jag vill efter utbildning har medtagits för 
att om möjligt se om det påverkar valet eller inte. 
 
Profileringsval och civil meritvärdering har medtagits för att om möjligt se 
hur detta påverkar valet. 
 
Profileringsval som status har medtagits för att om möjligt kunna se om status 
påverkar valet av profilering eller inte. 
 
Profileringsvalets betydelse för fortsatt karriär har medtagits för att om 
möjligt kunna se om karriär påverkar valet av profilering eller inte. 

3.4 Profilering 
Försvarsmaktens officerare har enligt H Pers 97 möjlighet att välja mellan 
säkerhetspolitik/strategi, operativa inriktningar (mark, sjö, luft, info, log, und), 
samt management och teknik, se även under rubrik 2.7.48 Dagens 
diversifierade organisationskultur öppnar upp för rollspecialisering vilket i sin 
tur motiverar numerären profileringar inom Försvarshögskolan därmed även 
behov av kompetensutveckling inom ett flertal områden.49 Försvarsmaktens 
chefsutbild-ning har genom åren förändrats, från att varit helt inriktat på en 
profilering motsvarande operationer, management, teknik, motsvarande med 
tillhörande enskild utredning i valt ämne, till att ha kommit att bli en 
gemensam grundutbildning och därtill kopplad profilering i valt 
ämnesområde. Dessa två indelningar likställs för att skapa jämförbarhet och 
bredd i undersökningen. Denna koppling är inte 100 % men tillräckligt tydlig 
för att kunna göra relevanta analyser och slutsatser. I båda fallen blir output 
densamma, någon sorts inriktning motsvarande operationer, strategi, 
management, teknik, osv. med jämförbara förmågor.50 

                                                
48 Handbok för personaltjänst (H Pers) (1997): Försvarsmakten, Militära servicekontoret, 
Stockholm, s. 5:24. 
49 Författarens kommentar. 
50 Ibid. 
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4 RESULTAT 
Resultat redovisas för varje profileringsval utifrån beskriven metod, se rubrik 
1.8 och 2.9. Statistiska mätdata har medvetet utelämnats förutom för några 
variabler som ges särskild uppmärksamhet. Övriga data hänvisas till bilaga. 
Syftet med detta förfarande är att lyfta fram det som anses vara av särskilt 
intresse för läsaren. 

4.1 Sociala faktorers påverkan på officerens val av  
profilering 

Delfrågan som ställts var hur ett antal sociala faktorer påverkar officerens val 
av profilering. Genom att ställa ett antal sociala begrepp mot profileringsval, 
fördelat på fem kategorier officerare antas frågeställningen kunna besvaras. 
Nedan följer resultat av gjorda analyser av infordrar enkätunderlag.  
Inledningsvis redovisas möjligheterna att jämföra kvinnors val av profilering 
med mäns. De enkätsvarandes åldersfördelning redovisas för att åskådliggöra 
hur gamla dem är som deltagit i undersökningen. Därefter redovisas varje 
profileringsval för sig. 
 
Av det totala antalet enkäter om 316 st utgör 306 män, 8 kvinnor och två har 
inte besvarat frågan. Detta resultat ger statistiskt sett inga möjligheter att på 
vetenskaplig grund belägga jämförelser mellan kön. Resultat redovisas därav 
oaktat kön. Det går dock att identifiera vilka profileringar som dessa kvinnor 
har valt och det har ett värde i sig. 
 

        
Figur 13: Figuren visar den sammanställda åldersfördelningen av antalet enkätsvarande. En 
klar majoritet av svarande är i 40-års ålder. Notera det höga antalet officerare som är äldre än 
40 år. Detta skall inte förväxlas med vilken ålder dessa befann sig i när de genomförde 
utbildning. Om man räknar baklänges i förhållande till när de genomförde chefsutbildning så 
kommer man fram till samma ålder som för övriga, dvs. i 40-års ålder. 
Meningen med bilden är i stället att för läsaren ge en första bild över åldersfördelningen för 
samtliga som ingått i enkätundersökningen. 
 
Officerarna som ingår i enkätundersökningen har relativt hög genomsnitts-
ålder. 
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4.1.1 Sociala faktorer – säkerhetspolitik/strategi 51 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – säkerhetspolitik/strategi, 9 officerare, är normalt man i 44 års 
ålder, 89 % är gift eller sambo med någon och övervägande delen har arbete, 
67 % anger att de har 2-3 inneboende barn, 22 % anger att de även har1-2 
utflyttade barn, 67 % anger att de inte bor i Mälardalen och vill inte heller 
flytta till Stockholm.  
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering – 
säkerhetspolitik/strategi, 14 officerare, är normalt man i 37 års ålder, 86 % 
anger att de gift eller sambo med någon och övervägande delen av dem har 
arbete, 64 % anger att de har 1-2 inneboende barn, de har inga utflyttade barn, 
79 % anger att de bor i Mälardalen och är inte flyttbenägen till Stockholm, på 
så vis att de redan bor där.  
 
Officerare som genomför profilering – säkerhetspolitik/strategi. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – 
säkerhetspolitik/strategi, 7 officerare, är man i 41 års ålder, 71 % anger att 
de är gift eller sambo med någon och övervägande delen av dem har arbete, 
samtliga anger att de har 1-2 inneboende barn, i 14 % av fallen förekommer 
även 1-2 utflyttade barn, samtliga anger att de bor i Mälardalen och har svarat 
blankt på frågan om flyttbenägenhet till Stockholm med anledning av att de 
redan bor där.  
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – säkerhetspolitik/strategi, 7 officerare, är normalt man i 50 års 
ålder, samtliga är gift med någon och övervägande delen av dem har arbete, 47 
% anger att det förekommer 1-3 inneboende, 71 % anger att det förekommer 
1-2 utflyttade barn, dess officerare bor inte i Mälardalen och är inte 
flyttbenägna till Stockholm.  

4.1.2 Sociala faktorer – Op Mark 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Mark, 16 officerare, är normalt man i 43 års ålder, 88 % 
anger att de är gift eller sambo med någon och övervägande delen av dem har 
arbete, 75 % anger att de har 1-2 inneboende barn, 44 % anger att de har 1-2 
utflyttade barn, 88 % anger att de inte bor i Mälardalen och 75 % vill inte 
heller flytta till Stockholm. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Mark, 17 officerare, är normalt man i 36 års ålder, 88 % anger att de är gift 
eller sambo med någon och övervägande delen av dem har arbete, 88 % anger 
att de har 1-2 inneboende barn, samtliga anger att de har inga utflyttade barn, 
65 % anger att de inte bor i Mälardalen och är inte flyttbenägen till Stockholm.   

                                                
51 Författarens kommentar: Texten är medvetet summarisk för att så långt som möjligt 
reducera antalet sidor men ändå vara tillräckligt tydlig. 
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Officerare som genomför profilering – Op Mark. Inga officerare 
förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering– Op 
Mark, 4 officerare, är normalt man i 41 års ålder, 75 % anger att de är gift 
eller sambo med någon och övervägande delen av dem har arbete, 75 % anger 
att de har 1-2 inneboende barn, ingen av dessa officerare har utflyttade barn, 
jämn fördelning mellan officerare som bor respektive inte bor i Mälardalen, 
samtliga har svarat att de inte är flyttbenägna till Stockholm.  
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Mark, 19 officerare, är man i 50 års ålder, 89 % anger att de 
är gift med någon och övervägande delen av dem har arbete, 58 % anger att de 
har 1-3 inneboende, 58 % anger att de har 1-2 utflyttade barn, 58 % anger att 
de inte bor i Mälardalen och 68 % anger att de inte är flyttbenägna till 
Stockholm. 

4.1.3 Sociala faktorer – Op Sjö 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Sjö, 3 officerare, är normalt man i 50 års ålder, 67 % anger 
att de är sambo eller gift med någon och övervägande delen av dem har arbete, 
samtliga anger att de inte har några inneboende eller utflyttade barn, 67 % 
anger att de inte bor i Mälardalen och vill inte heller flytta till Stockholm.  
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op Sjö, 
en officer som är man i 40 års ålder, anger att han är gift med någon och 
övervägande delen av dem har arbete, anger även att han har fyra inneboende 
barn, inga utflyttade barn, bor i Mälardalen och är inte flyttbenägen till 
Stockholm.  
 
Officerare som genomför profilering - Op Sjö.  Inga officerare förekommer 
i undersökningen som faller under denna kategori 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op Sjö, 
4 officerare, är normalt man i 43 års ålder, samtliga anger att de är gift med 
någon och övervägande delen av dem har arbete, samtliga anger att de har 1-3 
inneboende barn, 50 % anger att de har 1-2 utflyttade barn, jämn fördelning 
mellan officerare som bor respektive inte bor i Mälardalen, jämt fördelat 
mellan officerare som är respektive är inte flyttbenägen till Stockholm, samt 
några har svarat blankt med anledning av att de redan bor där.  
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Sjö, 8 officerare, är normalt man i 53 års ålder, samtliga anger 
att de är gift eller sambo med någon och övervägande delen av dem har arbete, 
63 % anger att det förekommer 1-2 inneboende barn, 75 % anger att det 
förekommer 1-2 utflyttade barn, 50 % av officerarna bor i Mälardalen och 75 
% har svarat nej på flyttbenägenheten till Stockholm. Ett antal av dessa 
officerare har svarat blankt på frågan för att de redan bor där. 
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4.1.4 Sociala faktorer - Op Luft 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Luft, 5 officerare, 4 av 5 är man i 45 års ålder, en är kvinna, 
samtliga är gift eller sambo med någon och övervägande delen av dem har 
arbete, 60 % anger att de har 1-2 inneboende barn, 40 % anger att de även 
förekommer 3-4 utflyttade barn, 60 % anger att de inte bor i Mälardalen, 80 % 
anger att de inte vill flytta till Stockholm. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Luft , 7 officerare, är normalt man i 40 års ålder, samtliga anger att de är gift 
eller sambo med någon och övervägande delen av dem har arbete, 86 % anger 
att de har 1-2 inneboende barn, samtliga anger att de inte har några utflyttade 
barn, 57 % anger att de inte bor i Mälardalen, 57 % anger att de inte är 
flyttbenägen till Stockholm. Ytterligare har svarat blankt med anledning av att 
de redan bor i Stockholm. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Luft, 2 
officerare, båda är man i 40 års ålder, båda är gift med någon och övervägande 
delen av dem har arbete, båda anger att det har 2 inneboende barn, inga 
utflyttade barn anges, det är jämt fördelat mellan dem som bor och inte bor i 
Mälardalen, det är jämt fördelat mellan dem som är och inte är flyttbenägen 
till Stockholm.  
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Luft , 2 officerare, är normalt man i 39 års ålder, båda anger att de är gift eller 
sambo med någon och övervägande delen av dem har arbete, 3 inneboende 
barn för den ene, den andre har inga barn, inga av dessa två officerare har 
utflyttade barn, ingen av dem bor i Mälardalen men båda är flyttbenägen till 
Stockholm.  
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Luft, 5 officerare, är man i 51 års ålder, 60 % anger att de är 
gift eller sambo med någon och övervägande delen av dem har arbete, 60 % 
anger att de har 1-3 inneboende barn, 40 % anger att de även har utflyttade 
barn, 60 % anger att de inte bor i Mälardalen, samt 60 % anger att de inte vill 
flytta till Stockholm. 

4.1.5 Sociala faktorer – Op Info 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Info, 5 officerare, 4 av 5 är man i 51 års ålder, en är kvinna, 
80 % anger att de är gift eller särbo med någon och övervägande delen av dem 
har arbete, 60 % anger att de har 1-2 inneboende barn, 60 % anger att de har 1-
2 utflyttade barn, 60 % anger att de inte bor i Mälardalen och vill inte heller 
flytta till Stockholm. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Info , 2 officerare, är man i 40 års ålder, båda är sambo med någon och 
övervägande delen av dem har arbete, den ene har ett inneboende barn, ingen 
av dem har utflyttade barn, båda bor i Mälardalen och ingen av dem är 
flyttbenägen till Stockholm.  



  Sid 26(54) 

 
Officerare som genomför profilering - Op Info. Inga officerare förekommer 
i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Info , en officer som är man i 41 års ålder, är gift med någon och övervägande 
delen av dem har arbete, han har tre inneboende barn, inga utflyttade barn, bor 
i Mälardalen och har svarat blankt med anledning av att han redan bor i 
Stockholm. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och profilering/enskild 
utredning - Op Info. Inga officerare förekommer i denna undersökning som 
faller under kategori. 

4.1.6 Sociala faktorer – Op Log 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Log, 20 officerare, 18 av 20 är man i 46 års ålder, 
förekommer även två kvinnor, 90 % anger att de är gift eller sambo med 
någon och övervägande delen av dem har arbete, 70 % anger att de har 1-3 
inneboende barn, 70 % anger att de har 2-3 utflyttade barn, 65 % anger att de 
inte bor i Mälardalen och 60 % anger att de inte vill flytta till Stockholm. 
Några officerare har svarat blankt med anledning av att de redan bor i 
Stockholm. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op Log, 
12 officerare, åtta av tolv är man i 40 års ålder, förekommer även en kvinna, 
67 % anger att de är gift med någon och övervägande delen av dem har arbete, 
67 % anger att de har 2-3 inneboende barn, 17 % anger att de har 1-2 
utflyttade barn, 67 % anger att de inte bor i Mälardalen, 58 % anger att de är 
flyttbenägna till Stockholm. Ett antal har svarat blankt med anledning av att de 
redan bor i Stockholm. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Log. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op Log, 
4 officerare, är man i 41 års ålder, 75 % anger att de är sambo eller gift med 
någon där övervägande delen har arbete, 75 % anger att de har 1-2 inneboende 
barn, hälften av dem anger att de har ett utflyttat barn, 75 % anger att de inte 
bor i Mälardalen, officeren är övervägande flyttbenägen till Stockholm, 
däremot inte deras respektive, samt en officer har svarat blankt med anledning 
av att han redan bor i Stockholm. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Log, 5 officerare, är man i 50 års ålder, samtliga anger att de 
är gift eller sambo med någon där övervägande delen har arbete, 40 % anger 
att de har 2-3 inneboende barn och 60 % anger att de har 2-3 utflyttade barn, 
60 % anger att de bor i Mälardalen och är inte flyttbenägna till Stockholm. Ett 
antal officerare har svarat blankt med anledning av att de redan bor där. 
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4.1.7 Sociala faktorer – Op Und 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Und, 9 officerare, sju av nio är man i 45 års ålder, det 
förekommer även en kvinna, 78 % anger att de är gift eller sambo med någon 
där övervägande delen har arbete, 67 % anger att de har 1-2 inneboende barn, 
44 % anger att de har 1-3 utflyttade barn, 67 % anger att de inte bor i 
Mälardalen och 56 % är flyttbenägen till Stockholm. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Und, 7 officerare, är man i 42 års ålder, samtliga anger att de är gift eller 
sambo med någon där övervägande delen har arbete, 71 % anger att de har 1-2 
inneboende barn, samtliga anger att de inte har några utflyttade barn, 71 % 
anger att de bor i Mälardalen och är övervägande flyttbenägen till Stockholm. 
Ett antal har svarat blankt med anledning av att de redan bor i Stockholm. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Und. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Und, en officer som är man i 43 års ålder, anger att han är gift med någon som 
har arbete, han har ett inneboende barn, inga utflyttade barn, han bor i 
Mälardalen och har svarat blankt på frågan om han är flyttbenägen till 
Stockholm med anledning av att han redan bor där. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Und, en officer som är man i 47 års ålder, gift som har arbete, 
2 inneboende barn, inga utflyttade, bor i Mälardalen och är inte flyttbenägna 
till Stockholm, däremot är respektive det. 
 

4.1.8 Sociala faktorer – Management 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering - Management, 36 officerare, är man i 45 års ålder, 87 % anger att 
de är gift med någon där övervägande delen har arbete, 78 % anger att de har 
1-4 inneboende barn, 35 % anger att de har 1-3 utflyttade barn, 65 % anger att 
de inte bor i Mälardalen och 87 % vill inte heller flytta till Stockholm. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - 
Management, 9 officerare, är man i 38 års ålder, 89 % anger att de är gift eller 
sambo med någon där övervägande delen har arbete, 89 % anger att de har 1-3 
inneboende barn, 11 % anger att de har tre utflyttade barn, 89 % anger att de 
inte bor i Mälardalen och 67 % anger att de inte vill flytta till Stockholm. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Management, 
en officer som är man i 42 års ålder, anger att han är sambo med någon som 
har arbete, han har ett inneboende barn, inga utflyttade barn, han bor inte i 
Mälardalen och är inte flyttbenägen till Stockholm. 
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Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – 
Management,  
8 officerare, är man i 43 års ålder, 88 % anger att de är gift eller sambo med 
någon där övervägande delen har arbete, 88 % anger att de har 2-4 inneboende 
barn, 13 % anger att de har ett utflyttat barn, 65 % anger att de bor i 
Mälardalen samt jämn fördelning mellan dem som är och inte är flyttbenägen 
till Stockholm. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Management, 8 officerare, är man i 48 års ålder, 65 % anger att 
de är gift eller sambo med någon där övervägande delen har arbete, 75 % 
anger att de har 1-3 inneboende, 50 % anger att de har 1-3 utflyttade barn, 88 
% anger att de inte bor i Mälardalen och 75 % anger att de inte är flyttbenägna 
till Stockholm. 

4.1.9 Sociala faktorer - Teknik 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering - Teknik, 23 officerare, är man i 45 års ålder, 87 % anger att de är 
gift eller sambo med någon där övervägande delen har arbete, 78 % anger att 
de har 1-4 inneboende barn, 35 % anger att de har 1-3 utflyttade barn, 65 % 
anger att de inte bor i Mälardalen och 87 % anger att de inte är flyttbenägen 
till Stockholm. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Teknik, 
8 officerare, sju av åtta är man i 36 års ålder, förekommer även en kvinna, 88 
% anger att de är gift eller sambo med någon där övervägande delen har 
arbete, 50 % anger att de har 1-2 inneboende barn, inga utflyttade barn anges, 
75 % anger att de bor i Mälardalen och 25 % anger att de är flyttbenägen till 
Stockholm. Resterande del har svarat blankt med anledning av att de redan bor 
där. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Teknik, en 
officer som är man i 39 års ålder, anger att han är sambo med någon som har 
arbete, han har ett inneboende barn, inga utflyttade barn, han bor inte i 
Mälardalen och är inte flyttbenägen till Stockholm. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Teknik, 
6 officerare, är man i 41 års ålder, 67 % anger att de är gift med någon där 
övervägande delen har arbete, 83 % anger att de har tre inneboende barn, inga 
utflyttade barn anges, 50 % bor i Mälardalen och är inte flyttbenägen till 
Stockholm. En officer har svarat blankt med anledning av att han redan bor 
där. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Teknik, 13 officerare, är man i 50 års ålder, 85 % anger att de är 
gift med någon där övervägande delen har arbete, 62 % anger att de har 1-3 
inneboende, 38 % anger att de har ett till två utflyttade barn, 62 % anger att de 
bor i Mälardalen och 54 % anger att de inte är flyttbenägen till Stockholm. t. 
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4.2 Organisatoriska faktorer - historia, nutid påve rkan 
på officerens val av profilering 52 

4.2.1 Organisatoriska faktorer - historia, nutid  – 
säkerhetspolitik/strategi 

Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – säkerhetspolitik/strategi, 9 officerare, har sin bakgrund jämt 
fördelat från samtliga försvarsgrenar med tyngdpunkt på Armén. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering – 
säkerhetspolitik/strategi, 14 officerare, har sin bakgrund huvudsakligen från 
Armén och Flygvapnet, arbetar i första hand vid HKV och har sin yrkesbana 
jämt fördelat mellan förbanden. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering – 
säkerhetspolitik/strategi  
Inga officerare förekommer i undersökning som faller under denna kategori 
och val. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – 
säkerhetspolitik/strategi, 7 officerare, har sin bakgrund huvudsakligen från 
Armén och Marinen, arbetar i huvudsak vid HKV och har sin yrkesbana jämt 
fördelat mellan förbanden. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – säkerhetspolitik/strategi, 7 officerare, har sin bakgrund i 
huvudsak från Armén, arbetar vid förband, skola eller FM LOG och har en 
spridd yrkesbana. 

4.2.2 Organisatoriska faktorer - historia, nutid – Op Mark 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Mark, 16 officerare, varav femton har sin bakgrund från 
Armén och en är officer ur Flygvapnet.  Samtliga arbetar vid förband. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Mark, 17 officerare, har sin bakgrund från Armén, arbetar främst vid förband 
och har sin yrkesbana främst ur pansar.  
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Mark. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering– Op 
Mark, 4 officerare, har sin bakgrund från Armén, arbetar vid skola och har sin 
yrkesbana från infanteri.  

                                                
52 Författarens kommentar: Texten är medvetet summarisk för att så långt som möjligt 
reducera antalet sidor men ändå vara tillräckligt tydlig. 
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Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Mark, 4 officerare, har sin bakgrund från Armén, 
normalfördelat mellan olika arbetsplatser med tyngdpunkt på skola och har sin 
yrkesbana främst ur infanteri.  

4.2.3 Organisatoriska faktorer - historia, nutid – Op Sjö 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Sjö, 3 officerare, har sin bakgrund från Marinen, arbetar vid 
förband eller centra och har sin yrkesbana främst ur Amfibiekåren. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op Sjö, 
en officer har sin bakgrund från Marinen, arbetar vid HKV och har sin 
yrkesbana ur flottan. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op Sjö. 
Inga officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op Sjö, 
4 officerare har sin bakgrund från Marinen, arbetar främst vid skola men även 
vid HKV och Centra och har sin yrkesbana ur flottan. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Sjö, 8 officerare har sin bakgrund från Marinen, arbetar 
främst vid HKV och har sin yrkesbana ur motsvarande Amfibiekåren. 

4.2.4 Organisatoriska faktorer - historia, nutid – Op Luft 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Luft, 5 officerare, har sin bakgrund huvudsakligen från 
Flygvapnet, det förekommer även ett fåtal officerare med Armébakgrund, 
arbetar främst vid förband men även vid HKV och skola och har sin yrkesbana 
främst ur Flyg FV 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Luft , 7 officerare, har sin bakgrund huvudsakligen från Flygvapnet, det 
förekommer även ett fåtal officerare med Armébakgrund, arbetar främst vid 
förband men även vid skola och centra, samt har sin yrkesbana främst ur Flyg 
FV och Hkp. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Luft,  
2 officerare har sin bakgrund från Flygvapnet, arbetar vid förband och skola, 
samt har sin yrkesbana ur Bas FV. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Luft , 2 officerare har sin bakgrund från Flygvapnet, arbetar vid förband och 
sin yrkesbana ur Flyg FV. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Luft, 5 officerare har sin bakgrund från Flygvapnet, arbetar 
vid förband, HKV eller skola och sin yrkesbana främst ur Flyg FV. 
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4.2.5 Organisatoriska faktorer - historia, nutid  – Op Info 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Info, 5 officerare, har sin bakgrund främst ur Armén men 
även ur Marinen och Flygvapnet, arbetar främst vid MD men även vid 
förband, HKV och Centra, samt har sin yrkesbana främst ur infanteri. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Info , 2 officerare, har sitt ursprung ur Armén och flygvapnet, arbetar vid skola 
och sin yrkesbana ur Hkp och Artilleri. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Info. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Info , en officer har sitt ursprung ur Marinen, arbetar vid HKV och sin 
yrkesbana ur flottan. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och profilering/enskild 
utredning - Op Info. 
Inga officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 

4.2.6 Organisatoriska faktorer - historia, nutid  – Op Log 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Log, 20 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén men 
även ur Marinen och Flygvapnet, jämt fördelat mellan arbetsplatser och spridd 
yrkesbana. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op Log, 
12 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén men även ur Marinen och 
Flygvapnet, jämt fördelat mellan arbetsplatser samt spridd yrkesbana.  
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Log.  Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op Log, 
4 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén och Flygvapnet, jämt fördelat 
mellan arbetsplatser och spridd yrkesbana. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Log, 5 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén men 
även ur Marinen och Flygvapnet, jämt fördelat mellan arbetsplatser och spridd 
yrkesbana. 

4.2.7 Organisatoriska faktorer - historia, nutid  – Op Und 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Und, 9 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén men 
även ur Marinen och Flygvapnet, jämt fördelat mellan arbetsplatser och spridd 
yrkesbana. 
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Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Und, 7 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén och Marinen, jämt 
fördelat mellan arbetsplatser och spridd yrkesbana. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Und. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Und, en officer har sitt ursprung ur Armén, arbetar vid HKV och har sin 
yrkesbakgrund ur Hkp. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Und, en officer har sitt ursprung främst ur Armén, arbetar vid 
förband och har sin yrkesbakgrund ur pansar. 

4.2.8 Organisatoriska faktorer - historia, nutid  – Management 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Management, 36 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén 
men även ur Marinen och Flygvapnet, är jämt fördelade mellan arbetsplatser 
och med spridd yrkesbana. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - 
Management, 9 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén men även ur 
Marinen och Flygvapnet, jämt fördelat mellan arbetsplatser och spridd 
yrkesbana.  
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Management, 
en officer har sitt ursprung ur Armén, arbetar vid skola och har sin 
yrkesbakgrund ur kavalleriet. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – 
Management, 8 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén men även ur 
Marinen och Flygvapnet, jämt fördelat mellan arbetsplatser och spridd 
yrkesbana.  
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Management, 8 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén 
men även ur Marinen och Flygvapnet, jämt fördelat mellan arbetsplatser och 
spridd yrkesbana. 

4.2.9 Organisatoriska faktorer - historia, nutid  - Teknik 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering - Teknik, 23 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén, arbetar 
vid förband och har sin yrkesbana främst vid pansar. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Teknik, 
8 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén, arbetar jämt fördelat mellan 
HKV, förband och skola och har spridd yrkesbana. 
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Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Teknik, en 
officer har sitt ursprung ur Flygvapnet, arbetar vid förband och har sin 
yrkesbana vid Flyg FV.  
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Teknik, 
6 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén, arbetar främst vid HKV, och 
har spridd yrkesbana. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Teknik, 13 officerare, har sitt ursprung främst ur Armén, arbetar 
vid HKV och spridd yrkesbana. 

4.3 Organisatoriska faktorer – framtid  påverkan på 
officerens val av profilering 53 

4.3.1 Organisatoriska faktorer – framtid  – 
säkerhetspolitik/strategi 

Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – säkerhetspolitik/strategi, 9 officerare, 78 % vill arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, samtliga anser att det är ett 
intressant ämne att läsa, ger intressanta jobbmöjligheter, 67 % anser att valet 
till viss del grundar sig på sin yrkesbana, 56 % grundar sig på att det är en bra 
utbildning, samtliga grundar sitt val av profilering på förberedelser inför 
internationella insatser, 78 % grundar sitt val på att det är en förutsättning för 
vad man gör sen, 89 % grundar sitt val på civil meritvärdering, 89 % anser att 
valet inte grundar sig på status, samt, 67 % anser att valet till liten del 
befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering – 
säkerhetspolitik/strategi, 14 officerare, 86 % vill inte arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, 93 % grundar sitt val på att det 
är ett intressant ämne att läsa, 93 % grundar sitt val på att det ger intressanta 
jobbmöjligheter, 50 % anser att valet inte grundar sig på sin yrkesbana, 71 % 
grundar sig på att det är en bra utbildning, 86 % grundar sitt val på 
förberedelser inför internationella insatser, 92 % grundar sitt val på att det är 
en förutsättning för vad man gör sen, 57 % grundar sitt val på att de värderar 
civil meritvärdering högt, 71 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, 
93 % anser att valet till liten del befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering – 
säkerhetspolitik/strategi. Inga officerare förekommer i undersökningen som 
faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – 
säkerhetspolitik/strategi, 7 officerare, 86 % vill inte arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att 

                                                
53 Författarens kommentar: Texten är medvetet summarisk för att så långt som möjligt 
reducera antalet sidor men ändå vara tillräckligt tydlig. 
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det är ett intressant ämne att läsa, 71 % anser att valet ger intressanta 
jobbmöjligheter, 43 % anser att valet inte grundar sig på sin yrkesbana, 71 % 
grundar sig på att det är en bra utbildning, 86 % grundar sitt val på 
förberedelser inför internationella insatser, 57 % grundar sitt val på att de inte 
värderar civil meritvärdering högt, 57 % anser att valet inte grundar sig på 
status, samt, 71 % anser att valet till liten del befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – säkerhetspolitik/strategi, 7 officerare, 71 % vill arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, 86 % grundar sitt val på att det 
är ett intressant ämne att läsa, 86 % anser att valet inte ger intressanta 
jobbmöjligheter, 57 % anser att valet inte grundar sig på sin yrkesbana, 86 % 
anser att valet inte grundar sig ryktet om att det är en bra utbildning, 86 % 
grundar inte sitt val på förberedelser inför internationella insatser, 86 % anser 
att valet inte grundar sig på att det är en förutsättning för vad man gör sen, 71 
% värderar inte civil meritvärdering, 57 % anser att valet inte grundar sig på 
status, samt, 71 % anser att valet befrämjar karriär. 

4.3.2 Organisatoriska faktorer – framtid  – Op Mark 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Mark, 16 officerare, 88 % vill arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, 82 % anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, samtliga 
anser att valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 65 % anser att valet 
inte grundar sig på att det är en bra utbildning, 47 % anser att valet inte 
grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 88 % anser att valet 
är en förutsättning för vad man gör sen, 94 % anser att de inte grundar sig på 
civil meritvärdering, samtliga anser att det inte grundar sig på status, samt, 57 
% anser att valet inte befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Mark, 17 officerare, 65 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, 82 % grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, 94 % 
anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 88 % anser att valet i hög grad 
grundar sig på sin yrkesbana, 53 % anser att valet grundar sig på att det är en 
bra utbildning, 82 % anser att valet grundar sig på förberedelser inför 
internationella insatser, 94 % anser att valet är en förutsättning för vad man 
gör sen, 76 % anser att valet inte grundar sig på civil meritvärdering, 71 % 
anser att valet inte grundar sig på status, samt, 88 % anser att valet befrämjar 
karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Mark. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering– Op 
Mark, 4 officerare, jämt fördelat mellan vill och inte vill arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, samtliga anser att det är ett 
intressant ämne att läsa, 75 % grundade sitt val på att det ger intressanta 
jobbmöjligheter, samtliga anser att valet i hög grad grundar sig på sin 
yrkesbana, 50 % anser att valet inte grundar sig på ryktet om att det är en bra 
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utbildning, 75 % grundade sitt val på förberedelser inför internationella 
insatser, 75 % anser att valet inte är en förutsättning för vad man gör sen, 
samtliga anser att valet inte grundar sig på civil meritvärdering, 75 % anser att 
valet inte grundar sig på status, samt, 50 % anser att valet inte befrämjar 
karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Mark, 4 officerare, 74 % vill inte arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga grundade sitt val på att det är ett 
intressant ämne att läsa, 58 % anser ger intressanta jobbmöjligheter, 53 % 
anser att valet inte grundar sig på sin yrkesbana, 63 % anser att valet inte 
grundar sig på att det är en bra utbildning, 42 % anser att valet inte grundar sig 
på förberedelser inför internationella insatser, 47 % anser att valet inte är en 
förutsättning för vad man gör sen, 84 % anser att valet inte grundar sig på civil 
meritvärdering, 74 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, 74 % 
anser att valet har liten betydelse för karriär. 
 

4.3.3 Organisatoriska faktorer – framtid  – Op Sjö 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Sjö, 3 officerare, samtliga vill arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, samtliga 
anser att valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 75 % anser att valet 
inte grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 75 % anser att valet 
grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, samtliga anser att 
valet i hög grad är en förutsättning för vad man gör sen, samtliga anser att 
valet grundar sig på civil meritvärdering, samtliga anser att valet inte grundar 
sig på status, samt, samtliga anser att valet befrämjar karriär.  
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op Sjö, 
en officer vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd utbildning, är ett 
intressant ämne att läsa, ger intressanta jobbmöjligheter, att valet i hög grad 
grundar sig på sin yrkesbana, grundar sig på att det är en bra utbildning, i hög 
grad grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, är en 
förutsättning för vad man gör sen, till del grundar sig på civil meritvärdering, 
till del grundar sig på status samt anser att valet i hög grad befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Sjö. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op Sjö, 
4 officerare, jämt fördelat mellan dem som vill och inte vill arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att 
det är ett intressant ämne att läsa, 75 % anser att valet inte ger intressanta 
jobbmöjligheter, 75 % anser att valet grundar sig på sin yrkesbana, 75 % anser 
att valet inte grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, samtliga 
anser att valet grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 50 % 
anser inte att valet är en förutsättning för vad man gör sen, ingen anser att 
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valet grundar sig på civil meritvärdering, ingen anser att valet grundar sig på 
status, samt, 75 % anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Sjö, 8 officerare, jämt fördelat mellan dem som vill och inte 
vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd utbildning, 88 % grundar sitt 
val på att det är ett intressant ämne att läsa, 88 % anser att valet inte ger 
intressanta jobbmöjligheter, 50 % anser att valet inte grundar sig på sin 
yrkesbana, 63 % anser att valet inte grundar sig på ryktet om att det är en bra 
utbildning, 50 % anser att valet grundar sig på förberedelser inför 
internationella insatser, 63 % anser att valet inte är en förutsättning för vad 
man gör sen, ingen anser att valet grundar sig på civil meritvärdering, 88 % 
anser att valet inte grundar sig på status, samt, 63 % anser att valet till liten del 
befrämjar karriär. 

4.3.4 Organisatoriska faktorer – framtid  - Op Luft 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Luft, 5 officerare, 80 % vill inte arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga anser att valet grundar sig på att det är ett 
intressant ämne att läsa, ger intressanta jobbmöjligheter, samtliga anser att 
valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 60 % anser att valet grundar sig 
på att det är en bra utbildning, samtliga anser att valet grundar sig på 
förberedelser inför internationella insatser, 80 % anser att valet är en 
förutsättning för vad man gör sen, 80 % anser att valet inte grundar sig på civil 
meritvärdering, 80 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, samtliga 
anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Luft , 7 officerare, 86 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, 
samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 71 % anser att valet 
grundar sig på sin yrkesbana, 57 % anser att valet inte grundar sig på ryktet 
om att det är en bra utbildning, samtliga anser att valet grundar sig på 
förberedelser inför internationella insatser, 71 % anser att valet är en 
förutsättning för vad man gör sen, 86 % anser att valet inte grundar sig på civil 
meritvärdering, 71 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, 87 % 
anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Luft, 2 
officerare, båda vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd utbildning, 
båda grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, båda anser att 
valet ger intressanta jobbmöjligheter, båda anser att valet i hög grad grundar 
sig på sin yrkesbana, grundar sig på att det är en bra utbildning, båda anser att 
valet i hög grad grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, det 
råder delad mening om det är en förutsättning för vad man gör sen eller inte, 
det råder delad mening om valet grundar sig på civil meritvärdering eller inte, 
båda anser att valet inte grundar sig på status, samt, båda anser att valet till del 
befrämjar karriär. 
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Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Luft , 2 officerare, båda vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, båda grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, båda 
anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, båda anser att valet i hög grad 
grundar sig på sin yrkesbana, båda anser att valet inte grundar sig på att det är 
en bra utbildning, båda anser att valet till del grundar sig på förberedelser inför 
internationella insatser, det råder delad mening om valet är en förutsättning för 
vad man gör sen eller inte, båda anser att valet inte grundar sig på civil 
meritvärdering, båda anser att valet inte grundar sig på status, samt, det råder 
delad mening om valet befrämjar karriär eller inte. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Luft, 5 officerare, 60 % vill inte arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, 80 % anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, samtliga 
anser att valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 60 % anser att valet 
inte grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 60 % anser att valet 
inte grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 80 % anser att 
valet inte att det är en förutsättning för vad man gör sen, 80 % anser att valet 
inte grundar sig på civil meritvärdering, 80 % anser att valet inte grundar sig 
på status, samt, 60 % anser att valet till liten del befrämjar karriär. 

4.3.5 Organisatoriska faktorer – framtid  – Op Info 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Info, 5 officerare, samtliga vill arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, 80 % anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 80 % anser 
att valet till del grundar sig på sin yrkesbana, 50 % anser att valet grundar sig 
på ryktet om att det är en bra utbildning, 60 % anser att valet inte grundar sig 
på förberedelser inför internationella insatser, 80 % anser att valet är en 
förutsättning för vad man gör sen, 80 % anser att valet grundar sig på civil 
meritvärdering, 80 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, samtliga 
anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Info , 2 officerare, dessa två har delade meningar om de vill vara vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning eller inte, båda grundar sitt val på 
att det är ett intressant ämne att läsa, båda anser att valet ger intressanta 
jobbmöjligheter, båda anser att valet inte grundar sig på sin yrkesbana, det 
råder delade meningar om valet grundar sig på att det är en bra utbildning eller 
inte, det råder delade meningar om valet grundar sig på förberedelser inför 
internationella insatser eller inte, det råder delade meningar om valet är en 
förutsättning för vad man gör sen eller inte, båda anser att valet grundar sig på 
civil meritvärdering, det råder delad mening om valet grundar sig på status 
eller inte, samt, båda anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Info. Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
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Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Info , en officer, vill inte arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, är ett intressant ämne att läsa, ger intressanta jobbmöjligheter, att 
valet inte grundar sig på sin yrkesbana, grundar sig på att det är en bra 
utbildning, till del grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 
inte är en förutsättning för vad man gör sen, inte grundar sig på civil 
meritvärdering, inte grundar sig på status samt anser att valet till liten del 
befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och profilering/enskild 
utredning - Op Info.  Inga officerare förekommer i undersökningen som 
faller under denna kategori. 

4.3.6 Organisatoriska faktorer – framtid  – Op Log 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Log, 20 officerare, 70 % vill arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 95 % 
anser att valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 60 % anser att valet 
inte grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 80 % anser att valet 
grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 85 % anser att valet 
är en förutsättning för vad man gör sen, 65 % anser att valet grundar sig på 
civil meritvärdering, 70 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, 
samtliga anser att valet i hög grad befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op Log, 
12 officerare, 58 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, 
samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, samtliga anser att valet 
i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 42 % anser att valet inte grundar sig 
på ryktet om att det är en bra utbildning, 92 % anser att valet grundar sig på 
förberedelser inför internationella insatser, 83 % anser att valet är en 
förutsättning för vad man gör sen, 58 % anser att valet grundar sig på civil 
meritvärdering, 92 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, samtliga 
anser att valet i någon grad befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Log.  Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op Log, 
4 officerare, jämt fördelat mellan dem som vill och inte vill arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att 
det är ett intressant ämne att läsa, samtliga anser att valet ger intressanta 
jobbmöjligheter, 75 % anser att valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 
hälften anser att valet inte grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 
50 % anser att valet inte grundar sig på förberedelser inför internationella 
insatser, 75 % anser att valet är en förutsättning för vad man gör sen, 50 % 
anser att valet inte grundar sig på civil meritvärdering, samtliga anser att valet 
inte grundar sig på status, samt, samtliga anser att valet befrämjar karriär. 
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Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Log, 5 officerare, 60 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter 
genomförd utbildning, 80 % grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att 
läsa, 60 % anser att valet inte ger intressanta jobbmöjligheter, 80 % anser att 
valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 60 % anser att valet inte grundar 
sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 60 % anser att valet inte grundar 
sig på förberedelser inför internationella insatser, 40 % anser att valet inte är 
en förutsättning för vad man gör sen, 60 % anser att valet inte grundar sig på 
civil meritvärdering, 80 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, 40 % 
anser att valet inte befrämjar karriär. 

4.3.7 Organisatoriska faktorer – framtid  – Op Und 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Op Und, 9 officerare, 78 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter 
genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, 89 % anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 89 % anser 
att valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 67 % anser att valet inte 
grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 89 % anser att valet 
grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 89 % anser att valet 
i hög grad är en förutsättning för vad man gör sen, 67 % anser att valet inte 
grundar sig på civil meritvärdering, 67 % anser att valet inte grundar sig på 
status, samt, 89 % anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Op 
Und, 7 officerare, 57 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, 
samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, samtliga anser att valet 
i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, 57 % anser att valet inte grundar sig 
på ryktet om att det är en bra utbildning, 86 % anser att valet i hög grad 
grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, samtliga anser att 
valet är en förutsättning för vad man gör sen, 57 % anser att valet inte grundar 
sig på civil meritvärdering, 57 % anser att valet inte grundar sig på status, 
samt, samtliga anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Op Und.  Inga 
officerare förekommer i undersökningen som faller under denna kategori. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Op 
Und, en officer, vill inte arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, grundar sitt val på att det är till del ett intressant ämne att läsa, 
anser att valet i hög grad ger intressanta jobbmöjligheter, anser att valet i hög 
grad grundar sig på sin yrkesbana, anser att valet inte grundar sig på ryktet om 
att det är en bra utbildning, anser att valet inte grundar sig på förberedelser 
inför internationella insatser, anser att valet inte är en förutsättning för vad 
man gör sen, anser att valet inte grundar sig på civil meritvärdering, anser att 
valet inte grundar sig på status, samt, anser att valet i hög grad befrämjar 
karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Op Und, en officer, vill inte arbeta vid hemmaförbandet efter 
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genomförd utbildning, grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, 
anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, anser att valet inte grundar sig 
på sin yrkesbana, anser att valet inte grundar sig på ryktet om att det är en bra 
utbildning, anser att valet inte grundar sig på förberedelser inför 
internationella insatser, anser att valet till del är en förutsättning för vad man 
gör sen, anser att valet grundar sig på civil meritvärdering, anser att valet inte 
grundar sig på status, samt, anser att valet till del befrämjar karriär. 

4.3.8 Organisatoriska faktorer – framtid  – Management 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering – Management, 36 officerare, 75 % vill arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att 
det är ett intressant ämne att läsa, 97 % anser att valet ger intressanta 
jobbmöjligheter, 72 % anser att valet till del grundar sig på sin yrkesbana, 57 
% anser att grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 44 % anser att 
valet inte grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 83 % 
anser att valet är en förutsättning för vad man gör sen, 89 % anser att valet 
grundar sig på civil meritvärdering, 81 % anser att valet inte grundar sig på 
status, samt, 89 % anser att valet i hög grad befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - 
Management, 9 officerare, 56 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter 
genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 78 % 
anser att valet till del grundar sig på sin yrkesbana, 67 % anser att valet till del 
grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 56 % anser att valet inte 
grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 89 % anser att valet 
i hög grad är en förutsättning för vad man gör sen, 78 % anser att valet 
grundar sig på civil meritvärdering, 89 % anser att valet inte grundar sig på 
status, samt, samtliga anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Management, 
en officer som vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd utbildning, 
anser att valet grundar sig på att det är ett intressant ämne att läsa, anser att 
valet ger intressanta jobbmöjligheter, att valet till del grundar sig på sin 
yrkesbana, anser att valet till del grundar sig på ryktet om att det är en bra 
utbildning, anser att valet till del grundar sig på förberedelser inför 
internationella insatser, anser att valet i hög grad är en förutsättning för vad 
man gör sen, anser att valet i hög grad grundar sig på civil meritvärdering, 
anser att valet inte grundar sig på status, samt, anser att valet i hög grad 
befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – 
Management, 8 officerare, 50 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter 
genomförd utbildning, 88 % grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att 
läsa, 75 % anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 63 % anser att valet 
inte grundar sig på sin yrkesbana, 63 % anser att valet inte grundar sig på 
ryktet om att det är en bra utbildning, 88 % anser att valet inte grundar sig på 
förberedelser inför internationella insatser, 63 % anser att valet är en 
förutsättning för vad man vill göra sen, samtliga anser att valet grundar sig på 
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civil meritvärdering, ingen anser att valet grundar sig på status, samt, 88 % 
anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Management, 8 officerare, 88 % vill arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, 88 % grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, 63 % anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 63 % anser 
att valet inte grundar sig på sin yrkesbana, 50 % anser att valet inte grundar sig 
på ryktet om att det är en bra utbildning, 88 % anser att valet inte grundar sig 
på förberedelser inför internationella insatser, 63 % anser att valet är en 
förutsättning för vad man vill göra sen, 88 % anser att valet grundar sig på 
civil meritvärdering, 75 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, 75 % 
anser att valet befrämjar karriär.  

4.3.9 Organisatoriska faktorer – framtid  - Teknik 
Officerare som väljer att inte genomföra chefsutbildning och väljer 
profilering - Teknik, 23 officerare, 83 % vill arbeta vid hemmaförbandet efter 
genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, samtliga 
anser att valet grundar sig på sin yrkesbana, 70 % anser att valet grundar sig 
på ryktet om att det är en bra utbildning, 70 % anser att valet till del grundar 
sig på förberedelser inför internationella insatser, samtliga anser att valet är en 
förutsättning för vad man vill göra sen, 87 % anser att valet grundar sig på 
civil meritvärdering, 48 % anser att valet inte grundar sig på status, samt, 
samtliga anser att valet befrämjar karriär. 
 
Officerare som avser genomföra chefsutbildning och profilering - Teknik, 
8 officerare, 75 % vill inte arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, 
samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 88 % anser att valet 
grundar sig på sin yrkesbana, 62 % anser att valet grundar sig på ryktet om att 
det är en bra utbildning, 63 % anser att valet inte grundar sig på förberedelser 
inför internationella insatser, 75 % anser att valet är en förutsättning för vad 
man vill göra sen, 75 % anser att valet grundar sig på civil meritvärdering, 75 
% anser att valet inte grundar sig på status, samt, samtliga anser att valet 
befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomför chefsutbildning och profilering - Teknik, en 
officer, vill arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd utbildning, grundar 
sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, anser att valet ger intressanta 
jobbmöjligheter, anser att valet i hög grad grundar sig på sin yrkesbana, anser 
att valet till del grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, anser att 
valet inte grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, anser att 
valet i hög grad är en förutsättning för vad man gör sen, anser att valet inte 
grundar sig på civil meritvärdering, anser att valet inte grundar sig på status, 
samt anser, anser att valet till del befrämjar karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering – Teknik, 
6 officerare, 67 % vill inte arbeta vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant ämne att läsa, 
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samtliga anser att valet ger intressanta jobbmöjligheter, 83 % anser att valet 
grundar sig på sin yrkesbana, samtliga anser att valet grundar sig på ryktet om 
att det är en bra utbildning, 67 % anser att valet grundar sig på förberedelser 
inför internationella insatser, 67 % anser att valet är en förutsättning för vad 
man vill göra sen, 83 % anser att valet grundar sig på civil meritvärdering, 50 
% anser att valet grundar sig på status, samt, 83 % anser att valet befrämjar 
karriär. 
 
Officerare som genomfört chefsutbildning och valde profilering/enskild 
utredning – Teknik, 13 officerare, 62 % vill inte arbeta vid hemmaförbandet 
efter genomförd utbildning, samtliga grundar sitt val på att det är ett intressant 
ämne att läsa, 69 % anser att valet inte ger intressanta jobbmöjligheter, 46 % 
anser att valet inte grundar sig på sin yrkesbana, 46 % anser att valet inte 
grundar sig på ryktet om att det är en bra utbildning, 92 % anser att valet inte 
grundar sig på förberedelser inför internationella insatser, 62 % anser att valet 
är en förutsättning för vad man vill göra sen, 62 % anser att valet inte grundar 
sig på civil meritvärdering, 77 % anser att valet inte grundar sig på status, 
samt, 77 % anser att valet befrämjar karriär. 

4.4 SLUTSATSER 
Det är främst de sammanfattande och viktigaste slutsatserna som lyfts fram ur 
redovisat resultat 3.2, mot bakgrund av frågeställningar 1.2, vald metod 2 samt 
rationell teori, 3.1.1, och behaviorism, 3.1.2. 

4.4.1 Sociala faktorers påverkan på officerens val av 
profilering 

Antalet kvinnor i denna undersökning, 8 av totalt 316 officerare, begränsar 
möjligheterna att dra slutsatser om likheter och skillnader mellan kön och val 
av profilering. Slutsatsen blir att det är för få kvinnor i Försvarsmakten för att 
på slumpmässigt val erhålla ett tillräckligt antal för att kunna göra jämförelser 
mellan kön på lika villkor varför frågeställningar besvaras oavsett kön. 
 
Medelåldern är i genomsnitt cirka 40 år för de officerare som deltagit i denna 
undersökning. Åldern varierar även något för varje kategori officerare och val 
av profilering. Det finns dock inget tydligt mönster som skulle peka på att 
ålder skulle påverka det ena eller det andra profileringsvalet. Slutsatsen blir att 
det inte går att dra några entydiga slutsatser om ålder och dess påverkan på 
officerens val av profilering. 
 
Resultatet visar att sannolikheten att genomföra chefsutbildning och val av 
profilering ökar om man är gift och har barn, samt är villig att flytta till 
Stockholm. Resultatet visar även att de flesta officerare som deltagit i denna 
undersökning är gift och har ett till två inneboende eller utflyttade barn. Det är 
få officerare med civilstånd, singel, som gör karriär. De officerare som avser 
genomföra chefsutbildning är normalt gifta och har ett till två barn men inga 
utflyttade. Det är främst officerare som är gifta och har inneboende och, eller 
utflyttade barn som väljer att avstå. Paradoxalt nog är det nästan lika många 
officerare med samma sociala bakgrund som genomfört chefsutbildning som 
dem som väljer att avstå. Möjligheten att förena karriär och familjeliv 
begränsas således av villigheten att flytta till Stockholm. Detta hindrar dock 
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inte officerare från att välja chefsutbildning och profilering. Uppgifterna tyder 
på att många officerare väljer karriär före familj. Att vara gift och ha barn 
påverkar i sig inte officerens val av profilering. 

4.4.2 Organisatoriska faktorer – historia, nutid  påverkan på 
officerens val av profilering 

Det är få officerare som uppvisar intresse för profileringarna Op Sjö, Op Info, 
Op Luft och Op Und. Någon egentlig förklaring till detta går inte att påvisa i 
det tillgängliga materialet. 
 
De officerare som väljer någon av profileringarna Op Mark, Op Sjö och Op 
Luft kommer i huvudsak från motsvarande vapengren. Om man betraktar 
övriga profileringar så kan man inte spåra samma självklara koppling mellan 
vapengren och val av profilering. Officerare som väljer någon av de övriga 
profileringarna kommer normalt från olika vapengrenar även om majoriteten 
tillhör Armén. Detta leder till slutsatsen att behovet av att fortsatt utvecklas 
inom ramen för sin egen vapengren påverkar ett antal officerare att välja 
någon av profileringarna Op Mark, Op Sjö och Op Luft. Tendensen är att 
officerarna undviker varandras arenor vid val av profilering. 
 
Resultatet visar att officerare som väljer att avstå från chefsutbildning kommer 
normalt från förband. De officerare som avser genomföra chefsutbildning 
kommer i huvudsak från förband och skola. Efter genomfört chefsprogram 
visar det sig att övervägande delen arbetar vid Högkvarteret utom för dem som 
väljer Op Mark, Op Sjö och Op Luft. Dessa officerare arbetar främst vid skola 
och förband. Slutsatsen blir att de officerare som väljer profileringarna Op 
Mark, Op Sjö och Op Luft är dem som har störst möjlighet att arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd chefsutbildning. 
 
Resultatet visar att officerare som väljer någon av profileringarna Säkpol, stra, 
Op Info, Op Log, Op Und, Management och Teknik har en spridd yrkesbana. 
De som väljer Op Mark, Op Sjö och Op Luft kommer normalt från infanteri, 
pansar, marin, amfibie och bas, stril, luft (FV). Det finns en tydlig koppling 
mellan dessa officerares yrkesbana och val av profilering. Uppgifterna tyder 
på att officerare som väljer Op Mark, Op Sjö och Op Luft påverkas av sin 
yrkesbana. 

4.4.3 Organisatoriska faktorer – framtid,  påverkan på 
officerens val av profilering 

Resultatet visar att officerare som väljer att avstå från chefsutbildning hade 
valt att vara hemma efter genomförd utbildning om de hade genomfört den. 
Samma mönster återkommer vid betraktelse av kategori officerare som 
genomfört profilering och svarar på frågan om de ville vara kvar vid 
hemmaförbandet efter genomförd chefsutbildning. Officerare som genomfört 
chefsutbildning och enskild utredning skiljer sig däremot från övriga 
kategorier genom att de i högre utsträckning än övriga inte ville vara vid 
hemmaförbandet efter genomförd chefsutbildning. Uppgifterna tyder på att 
officerare inte längre är lika benägna på att byta arbetsplats som tidigare. 
Resultaten visar även att officerare som avser att gå chefsutbildning och vill 
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vara hemma efter genomförd utbildning väljer i första hand Op Mark, Op Sjö 
och Op Luft. 
 
Resultatet visar att huvuddelen av antalet officerare som deltagit i denna 
undersökning väljer profilering påverkat av intresse för ämnet samt att valet 
ger intressanta jobbmöjligheter och karriär. 
 
Yrkesbana påverkar officerens val av profilering. Han eller hon väljer ofta 
profilering som motsvarar ens tidigare yrkesbana. 
 
Ryktet om att det är en bra utbildning påverkar inte officerens val av 
profilering. Resultatet visar att officerare normalt svarar nej på frågan. 
 
Resultatet visar att officerare överlag väljer profilering påverkat av 
förberedelser inför internationella insatser. 
 
Att välja inriktning som förutsättning för vad man vill göra sen påverkar 
officerens val av profilering. 
 
Civil meritvärdering påverkar officerare att främst välja management och 
teknik. Övriga officerare som valt annan profilering anser övervägande att 
deras val av profilering inte grundar sig på civil meritvärdering. 
 
Status påverkar inte officerens val av profilering. Resultatet visar överlag att 
status har mycket liten till ingen påverkan på val av profilering. Detta gäller 
oavsett kategori officer och val av profilering. 

4.4.4 Sammanfattande slutsats 
Officerare följer normalt sin yrkesbana uppåt i karriären. De väljer den 
profilering som ger dem ett intressant ämne att läsa, intressanta 
jobbmöjligheter och karriär. I detta ingår förberedelser för internationella 
insatser. Ett antal av dess officerare väljer dessutom profilering för att 
utbildningen är civilt meriterande. Dessa officerare väljer företrädelsevis 
management och teknik. Profileringens status och rykte om sig att vara en bra 
utbildning påverkar inte officerens val. Officerare som vill vara kvar vid 
hemmaförbandet efter genomförd utbildning väljer företrädelsevis Op Mark, 
Op Sjö och Op Luft. Övriga officerare placeras företrädelsevis vid 
Högkvarteret. Officerarna är dock inte lika benägna att flytta till Stockholm 
som förr utan vill vara hemma efter genomförd utbildning. Hemma betyder för 
många även Stockholm. Dessa har valt att svara blankt på vissa 
frågeställningar med anledning av att de redan bor där. 
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5 DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats var att analysera hur ett antal sociala och 
organisatoriska faktorer påverkar officerens val av profilering vid 
Försvarshögskolan. Syftesformuleringen operationaliserades till ett antal 
delfrågor. Dessa delfrågor operationaliserades i sin tur till ett antal 
påverkansfaktorer som prövades i en enkätundersökning. Till detta utarbetades 
även en metod inklusive teorianknytning och analysmodell. Till min hjälp att 
analysera innehållet i enkätmaterialet användes statistikprogrammet 
STATISTICA Release 7.1. Utan detta eller liknande hjälpmedel hade denna 
undersökning avsevärt försvårats. Det tar dock lite tid att sätta sig in i 
statistikens värld med alla för mig nya begrepp. Samtidigt så lär man sig 
väldigt mycket nytt vilket i sig är lärorikt och en av poängerna med att 
genomföra detta arbete. 
 
Efterhand som arbetet utformades väcktes mitt intresse för att omformulera 
den inledande syftesformuleringen som innebar att studera varför det är så få 
som väljer logistikprofilering, till att angripa enkätmaterialet ur ett bredare 
perspektiv. Idéerna kring detta nya angreppssätt utvecklades under tiden som 
enkäterna var utsända, varför ett antal frågeställningar har utgått som följd av 
den förändrade syftesformuleringen. Tid har inte funnits att göra omtag vad 
gäller enkätundersökningen. Det hade inte heller varit gångbart sett ur ett 
psykologiskt perspektiv. Ett nytt försök att skicka ut en ny version av enkäten 
hade troligtvis fått en negativ reaktion. I stället valde jag att återvinna så 
mycket av materialet som möjligt till den nya syftesformuleringen. I utskicket 
så är motiveringen till enkätundersökningen skrivet på ett sådant sätt att den 
öppnar upp för förändringar. Inget är lovat mer än vad som kan anses som 
relevant, även för den nya syftesformuleringen. Inte desto mindre anser jag 
den nya formuleringen som mer intressant och relevant även för en bredare 
publik. Såväl Försvarsmakten som Försvarshögskolan har visat sitt intresse för 
detta arbete. Det är närmast en självklarhet att frågeställningarna i denna 
undersökning inte är heltäckande. Det har inte heller varit min avsikt. I stället 
har det varit av intresse att pröva ett antal sociala och organisatoriska faktorer 
för att studera hur dessa påverkar officerens val av profilering. 

5.1 Validitet och reliabilitet 
Vald metod har visat sig fungera på ett tillfredsställande sätt. Ett alternativ till 
vald metod hade varit att pröva underlaget med metod ur liknande 
undersökning. Jag har emellertid inte funnit någon liknande undersökning 
varför vald metod till stor del bygger på egna erfarenheter och med hjälp av 
vetenskaplig litteratur. Metoden är dock väl beskriven så att den kan prövas 
och tillämpas i framtida och liknande undersökningar. Detta stöds även av 
Karl Popper som belyste att om ett material inte går att falsifiera så är det inte 
heller vetenskapligt. Det är endast fel när det finns en objektiv sanning som 
den avviker från. På så vis utvecklas vetenskapen. Vald metod får därmed 
anses som reliabel tills att annan metod tar vid. 
 
Rationell teori och behaviorism valdes som teoretisk referensram. Rationell 
teori har under senare år kritiserats av vetenskapen som menar att den är till 
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sin natur för konkret och att sanningen vilar på en mer systemteoretisk grund 
än rationell. Det finns dock många anhängare av rationell teori som hävdar 
motsatsen. Rationell teori har utvecklats under senare år mot en mer nyanserad 
utgångspunkt för exempelvis individuella val och beslutsfattande. Jag har 
dock använt mig av rationell teori med hänsyn till att den beskriver för mig en 
förståelig och acceptabel teori som fortsatt torde gälla på individnivå vad 
gäller rationella val. Nyttomaximering utgör enligt min uppfattning grunden 
för officerens val av profilering. Behaviorismen stämmer väl in som 
förklaringsmodell för orsakssamband mellan individuell nyttomaximering och 
hänsyn till gruppval samt familj. Ovan nämnda teori kompletterar rationell 
teori som teoretisk referensram. 
 
Urvalsfelet anger avvikelsen mellan värdet på skattningen i urvalet och värdet 
som skulle ha erhållits om en totalundersökning hade genomförts. Denna 
undersökning får anses som reliabel med hänsyn till att målgruppen var tydligt 
definierad samt att urvalet av officerare stratifierades, hänsyn tagen till såväl 
geografiska som organisatoriska förhållanden. Det stratifierade urvalet 
officerare som deltagit i denna undersökning har visat sig inte vara 
problemfritt. Det visade sig exempelvis vara svårt att med denna metod få en 
träffbild som genererar ett jämförbart antal kvinnor och män. Konsekvensen 
blev att gjorda analyser genomförts, oavsett kön. Urvalsmetoden har även 
visat sig ge låg svarsfrekvens på antalet officerare som genomför 
chefsutbildning. En annan metod hade varit att direktrikta enkäter mot dem 
som genomför chefsutbildning vid Försvarshögskolan. Strävan har dock varit 
att inte göra någon skillnad i urval. Slumpmässigheten i det stratifierade 
urvalet har fått styra. Urvalet har dock givit bristande underlag vad gäller 
antalet officerare som tillhör denna kateogori. Detta har emellertid inte 
inneburit några problem med det undersökta. En annan utmaning har varit att 
erhålla tillräcklig svarsfrekvens. Hänsyn till enkätsvaranden togs tidigt genom 
insikten om att ett flertal av Försvarsmaktens anställda vid undersöknings-
perioden befann sig i en övningsintensiv period. Infordran av enkäter sattes 
medvetet innan övning VIKING 05 gick av stapeln för att kunna erhålla så 
många enkätsvar som möjligt. En medveten, överdrivet antal enkäter utsändes 
för att säkerställa att tillräcklig mängd enkätsvar skulle erhållas visade sig vara 
en framgångsfaktor. Med totalt 337 enkätsvar i bagaget så säkerställdes ett 
rimligt antal jämfört med målgruppens totala antal individer, cirka 3100. Av 
dessa 337 enkätsvar visade det sig att dessa innehöll ett bortfall på 21 enkäter. 
I några fall har det visat sig att adressaten har flyttat varvid enkäten har 
returnerats till avsändaren. Ett antal individer inom Försvarsmakten har 
dessutom befunnit sig på internationell tjänstgöring under svarsperioden. Detta 
kan ha resulterat i ett antal uteblivna enkätsvar. Det är svårt att göra denna 
skattning med hänsyn till att det inte är helt lätt att ta reda på vem som är i 
internationell tjänst och inte. Det torde dock vara ett rimligt antagande att 
någon eller några enkätsvar kan ha gått förlorat som en konsekvens av detta. 
 
Eventuella mätfel går endast att sia om. Undersökningen är utelämnad till 
enkätsvarandes vilja att sanningsenligt svara på frågeställningarna. Emellertid 
upplevs de svar som erhållits som prov på en öppenhet som genomsyrar hela 
undersökningsdelen. Detta bidrar till ökad validitet och reliabilitet. Mätningar 
om kön, ålder, vart man bor, osv. öppnar även upp för möjligheten att 
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förvanska fakta i syfte att uppfylla egna behov av anonymitet. I 
enkätunderlaget framgår det dock att anonymitet är utlovad vilket också har 
införlivats. Av infordrat underlag att döma så upplevs sanningshalten som 
hög. Det instansade underlaget i statistikprogrammet har flertalet gånger 
granskats och i förekommande fall rättats. Detta bidrar till ökad validitet och 
reliabilitet. Med ovanstående redovisning av eventuella felkällor anses 
tillräcklig kontroll över undersökningen ha uppnåtts. 

5.2 Sociala faktorers påverkan på officerens val av  
profilering 

Det är för få kvinnor i Försvarsmakten för att på slumpmässigt val erhålla ett 
tillräckligt antal för att kunna göra jämförelser mellan kön på lika villkor 
varför frågeställningar besvaras oavsett kön. Det hade varit intressant att 
kunna föra en diskussion kring huruvida det skiljer sig mellan man och 
kvinnas val av profilering. Den metod som använts för att skapa en träffbild 
som täcker in ett representativt urval av officerare från olika förband, 
vapengrens-tillhörighet och kompetensnivå, har visat sig vara otillräcklig för 
att på slumpmässig grund kunna erhålla tillräckligt många kvinnor. Antalet 
kvinnor i Försvarsmakten är helt enkelt för få för att på slumpmässig grund 
kunna erhålla jämförbarhet mellan man och kvinna. Om någon annan metod 
hade valts där urvalet exempelvis kvoterades mellan kön så skulle det 
möjligtvis ha kunnat leda till en mer nyanserad bild om sociala faktorers 
påverkan på officerens val av profilering än vad som erhållits. Denna 
undersökning har dock utgått från att samtliga gjorda analyser har genomlysts 
oavsett kön. 
 
Medelåldern är i genomsnitt cirka 40 år för de officerare som deltagit i denna 
undersökning. Åldern varierar även något för varje kategori officerare och val 
av profilering. Det finns dock inget tydligt mönster som skulle peka på att 
ålder skulle påverka det ena eller det andra profileringsvalet. Slutsatsen blir att 
det inte går att dra några entydiga slutsatser om ålder och dess påverkan på 
officerens val av profilering. Ålder torde dock ha betydelse för huruvida 
officer väljer att genomföra chefsutbildning eller inte. Resultatet visar att det 
är relativt många sökande till chefsutbildning. Dessa officerare blir inte yngre 
ju längre tiden går. Frågan kvarstår om ”tåget redan har gått” för dessa snart 
40-åringar som avser genomföra chefsutbildning och välja profilering eller 
inte. Detta är dock en fråga som lämnas för vidare forskning. Har ålder någon 
betydelse för chefsutbildning och val av profilering? 
 
Resultatet visar att sannolikheten att genomföra chefsutbildning och val av 
profilering ökar om man är gift och har barn, samt är villig att flytta till 
Stockholm. De officerare som avstår från chefsutbildning är normalt gift och 
har inneboende och, eller utflyttade barn men är inte villiga att flytta till 
Stockholm. Abrahamsson belyser detta fenomen som att individen inte alltid 
agerar utifrån sina egna behov utan gör medvetna val som kan innebära att den 
gör en förlust för att uppnå en annan vinst, exempelvis behålla sin familj. 
Paradoxalt nog är det nästan lika många officerare med samma sociala 
bakgrund som genomfört chefsutbildning som dem som väljer att avstå. 
Möjligheten att förena karriär och familjeliv begränsas således av villigheten 
att flytta till Stockholm. Detta hindrar dock inte officerare från att välja 
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chefsutbildning och profilering. Uppgifterna tyder på att många officerare 
väljer karriär före familj. En intressant aspekt i detta sammanhang är vad 
Allison och Zelikow anser som kärnan i resonemanget kring den rationella 
individen. De menar att individen väljer det alternativ vars konsekvenser 
värderas som högst vad gäller nyttomaximering. Grimen lyfter fram att 
människan ibland handlar utifrån sina egna privata intressen, exempelvis att 
göra karriär, vilket då kan stå i bjär kontrast till vad Weber lyfter fram som att 
egna vinstintressen ibland står tillbaka för överordnade syften, exempelvis att 
bibehålla sin familj. 

5.3 Organisatoriska faktorer – historia, nutid påve rkan 
på officerens val av profilering 

De officerare som väljer någon av profileringarna Op Mark, Op Sjö och Op 
Luft kommer i huvudsak från motsvarande vapengren. Om man betraktar 
övriga profileringar så kan man inte spåra samma självklara koppling mellan 
vapengren och val av profilering. Officerare som väljer någon av de övriga 
profileringarna kommer normalt från olika vapengrenar även om majoriteten 
tillhör Armén. Detta leder till slutsatsen att behovet av att fortsatt utvecklas 
inom ramen för sin egen vapengren påverkar ett antal officerare att välja 
någon av profileringarna Op Mark, Op Sjö och Op Luft. Tendensen är att 
officerarna undviker varandras arenor vid val av profilering. Detta är enligt 
Bratt typiska flockbeteenden där individer dras till grupper med socialt lika 
status. Detta väcker tanken om möjligheten att det kan ur ett behavioristiskt 
synsätt förhålla sig så att individer har behov av att finna gemenskap i grupper 
med socialt lika status. De lockas av tanken på att vara tillsammans med 
socialt sett likasinnade officerare. På så vis kan de utbyta tankar och reflektera 
på lika villkor. Med detta följer även att individer bygger sociala relationer 
bland annat baserat på gemensamma intressen. Profileringsvalet bygger på så 
vis upp denna plattform för social samverkan. Abrahamsson menar att 
individen väljer det alternativ vars konsekvenser bidrar till nyttomaximering. 
 
Resultatet visar att officerare som väljer att avstå från chefsutbildning kommer 
normalt från förband. De officerare som avser genomföra chefsutbildning 
kommer i huvudsak från förband och skola. Skillnaden är inte stor, om det ens 
är någon skillnad mellan kategorierna avstår och avser genomföra 
chefsutbildning och var dessa normalt kommer ifrån. Vägvalet och vägen 
framåt börjar vid förbandet. Många officerare har ett önskemål om att arbeta 
vid hemmaförbandet efter genomförd chefsutbildning. Innan dessa officerare 
gör vägvalet att genomföra chefsutbildning bör de reflektera över innebörden 
med att genomföra den. För många officerare innebär genomförd chefsutbild-
ning även flytt till annan ort alternativt börja tjänstgöra vid annat förband, stab 
eller skola. Resultatet visar att övervägande delen av dem som genomfört 
chefsprogrammet arbetar vid Högkvarteret, utom för dem som väljer Op 
Mark, Op Sjö och Op Luft. Dessa officerare arbetar främst vid skola och 
förband. Slutsatsen blir att de officerare som väljer profileringarna Op Mark, 
Op Sjö och Op Luft är dem som har störst möjlighet att arbeta vid 
hemmaförbandet efter genomförd chefsutbildning. Hollis lyfter fram att 
individen bör välja det som troligen ger mest nyttovärde. Detta lyfter från om 
officerare som väljer någon av dessa profileringar har på förväg blivit lovade 
tjänstgöring efter genomförd chefsutbildning beroende på val av profilering 
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eller inte? Resultatet visar inga sådana kopplingar så det får bli en fråga för 
framtida forskning. 
 
Resultatet visar att officerare som väljer någon av profileringarna säkpol, stra, 
Op Info, Op Log, Op Und, Management och Teknik har en spridd yrkesbana. 
De som väljer Op Mark, Op Sjö och Op Luft kommer normalt från infanteri, 
pansar, marin, amfibie och bas, stril, luft (FV). Det finns en tydlig koppling 
mellan dessa officerares yrkesbana och val av profilering. Uppgifterna tyder 
på att officerare som väljer Op Mark, Op Sjö och Op Luft påverkas av sin 
yrkesbana. Bratt lyfter fram detta som att individen är beroende av att tillhöra 
grupper med lika social status samt att han eller hon inte alltid står i centrum 
för motivationen. Detta skulle kunna tyda på att det finns andra aktörer som är 
med och indirekt påverkar dessa officerares val av profilering.  
 
Det är få officerare som uppvisar intresse för profileringarna Op Sjö, Op Info, 
Op Luft och Op Und. Någon egentlig förklaring till detta går inte att påvisa i 
det tillgängliga materialet. Enligt Hollis så förklarar den rationella teorin detta 
ointresse av att informationen om profileringarna torde vara bristfälliga. 
Teorin säger att individen utgår från egna givna önskemål och information om 
vad som erbjuds. Om informationen är bristfällig om vissa profileringar men 
inte andra så skapas fördelar för de profileringar som ges information om över 
dem som lider av bristfällig information. Officeren kan då inte värdera för- 
och nackdelar mot varandra och på så sätt skapa sin egen föreställning om 
graden av nytta profileringsvalet ger över andra valmöjligheter. Simon lyfter 
fram detta som individens möjligheter att inventera alla alternativa strategier, 
identifiera möjliga konsekvenser för vald strategi, värdera dem emellan vad 
avser för- och nackdelar samt slutligen fatta beslut om hur denne skall gå 
tillväga. Detta gäller inte bara själva beslutet om profileringsval utan även 
konsekvenserna med att välja profileringen i förlängningen. Det enda som 
pekar i denna riktning i materialet är den låga numerär som väljer dessa 
profileringar. 

5.4 Organisatoriska faktorer – framtid påverkan på 
officerens val av profilering 

De officerare som avser genomföra utbildning är i högre utsträckning mer 
positiva för framtiden än de övriga. De är även yngst av de tillfrågade. De som 
har genomfört chefsutbildning och enskild utredning uppger även att de sökte 
sig till Försvarsmakten vid en period då det inte var lika aktuellt som idag att 
genomföra internationella insatser. Det handlade i stället om förberedelser 
inför ett väpnat angrepp mot Sverige. Officerare på högre chefsnivå uppger 
även att de inte ville kvarstanna vid hemmaförbandet efter genomförd 
utbildning. Främsta skälet till detta anges som att de intressanta arbetena finns 
på Högkvarteret samt att förbanden endast kan erbjuda mycket begränsade 
möjligheter till utveckling. Även här är inte familjesituationen särskiljande 
jämfört med dem som väljer att inte genomföra utbildning. Detta uppvisar i 
enlighet med vad Martin beskriver som att den rationella individen väljer det 
som ger det största förväntade nyttovärdet. Familjesituationen har enligt 
rationell teori inte varit avgörande för dessas val, i stället har egenintressen 
varit styrande och värderats som det som ger mest nytta. 
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Huvuddelen av officerare, oavsett kategori, väljer profilering bland annat på 
grund av: - intresse för ämnet, - att valet ger intressanta jobbmöjligheter efter 
genomförd utbildning, samt, - att profileringen har rykte om sig att vara ett bra 
profileringsval. Detta faller i god smak med vad Grimen omtalar, nämligen 
nyttomaximering i ett klassiskt egocentriskt perspektiv. Intresset för ämnet 
och jobbmöjligheterna pekar även betydelsen av vad Bratt lyfter fram som 
människans naturliga behov av stimuli för att uppnå bästa inlärningsförmåga. 
 
Status påverkar inte officerens val av profilering. Weber lyfter fram att 
individen bland annat agerar målrationellt och identifierar mål som 
överensstämmer med ens intressen och väljer lämpliga medel för att uppnå 
målen. Detta skulle kunna förklara varför officerarna svarar att valet av 
profilering inte grundar sig på status. Det skulle helt enkelt och i linje med 
Weber och Simons resonemang om att välja framgångsrika strategier inte te 
sig som en bra strategi att avslöja ändamålen med val av profilering vad gäller 
just status. 
 
Övervägande delen av officerarna anser att val av profilering beror till viss del 
på karriärmöjligheter efter genomförd chefsutbildning. Denna bekännelse får 
betecknas som unik i sammanhanget. Torsten Björkman belyste under 
föreläsning att samtliga officerare är karriärister men att det är få som erkänner 
detta. Trots att de inte bekänner sig som karriärister kan enligt Björkman deras 
karriärssträvanden spåras.54 
 
Civil meritvärdering och karriär påverkar officeren att välja management, 
teknik eller logistik. En möjlig förklaring vore att dessa officerare väljer detta 
ämne för att vid behov kunna yrkesväxla, kanske med hänsyn till tidigare 
erfarenheter av nedläggning. Alternativet är att gå vidare och göra karriär. 
Grimen menar att nyttomaximering i många stycken grundar sig på produkten 
av samtliga förtjänster i valsituationer. Detta skulle kunna innebära att de 
officerare som väljer management har värderat civil meritvärdering och karriär 
högt med hänsyn till dess potentiella fördelar för framtiden, exempelvis 
yrkesväxling och kompetensnivåhöjning. 
 
Det är relativt många officerare som anger att valet av profilering till del beror 
på förberedelser inför internationella insatser. En förklaring till detta vore att 
hänvisa till Beach som lyfter fram att individen inte enbart väljer det alternativ 
som ger mest nytta utan även det troligaste resultatet. Om resultatet av 
genomförd profilering är att delta i en internationell insats torde även de som 
kommer att ingå i denna insats vilja förbereda sig så mycket som möjligt. Då 
vore det även naturligt att värdera förberedelserna inför denna insats högt vid 
val av profilering. 
 
Det är även få officerare som anger att valet av profilering hänför sig som en 
förutsättning att få göra som denne vill efter genomförd utbildning. Tilltron till 
att så sker efter genomförd utbildning är relativt låg. Kommentarer från 
officerare som deltagit i undersökningen pekar på ett missnöje av att deras 
nyförvärvda kompetens går förlorad efter genomförd utbildning. Dessa 

                                                
54 Björkman, Torsten, Föreläsning i Sverigesalen, 2005-10-22, Försvarshögskolan, Stockholm. 
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officerare lyfter fram att de behandlas som om det enda intresset från 
Försvarsmakten är att fylla vakanser i organisationen. De räknar även upp fall 
där kollegor från en profilering inte alls får ut något av den utbildning de har 
fått utan hamnar på befattningen som normalt kräver annan 
kompetensbakgrund. En möjlig förklaring enligt Abrahamsson är att individen 
inte har gjort en tillräcklig analys om för- och nackdelar med valet och uppnår 
därmed inte heller önskvärd nyttomaximering. Beslutet kan då ses som 
irrationellt. En enklare förklaring vore att man inte alltid får som man vill. 

5.5 Avslutande reflektioner 
Att sätta sig in i statistikens värld kan liknas vid att stå vid en brant vägg och 
titta upp, funderandes över hur man skall ta sig upp till toppen för att kunna 
titta över krönet. Nyfiket börjar man klättrandet samtidigt som man upplever 
motgångar och framgångar. Steg för steg närmar man sig toppen och då, 
plötsligt, när man tror att man kliver upp över krönet så ser man ett nytt 
landskap. En vidsträckt området med något där framme som liknar en ny 
vägg, kunskapens väg. Vandringen börjar över okänd mark tills man kommer 
fram till den nya väggen, djupt försjunken i teorins värld början man sakta 
men säkert klättringen mot nya höjder och ny terräng. Detta är för mig 
kunskapens vandring och vägen framåt. Med detta arbete har jag fått 
möjligheten att klättra och vandra fram, åtminstone till den andra väggen. Det 
har varit roligt och mödosamt men det var resan värd. Det är här någonstans 
min kunskapsresa startade. Jag ber samtidigt om att få tacka mina handledare 
för det stöd ni har givit mig. Ett tack riktas även till alla er som bidragit med 
att fylla i enkätundersökningen och gjort detta arbete möjligt. Jag tackar även 
Högkvarteret och Försvarshögskolan som upplyst mig och delgivit material 
som utan detta stöd hade omöjliggjort arbetet. Tack! 
 
Denna uppsats döptes till Profilering – ett vägval och vägen framåt. Titeln har 
många bottnar. Den associerar bland annat till, för att göra karriär så krävs ett 
ställningstagande att ta steget fram och genomföra chefsutbildning eller inte. 
Alternativet är då att avstå från utbildning, exempelvis av sociala skäl. I och 
med att man väljer att genomföra chefsutbildning så öppnas även möjligheten 
att välja profilering. Detta symboliserar nästa vägval. Vägen framåt innebär att 
välja profilering. Profileringsvalet färgar omgivningens uppfattning om ens 
kompetens. Vägvalet är således viktigt för officerens fortsatta karriär. 
Beroende på om officeren efter genomförd chefsutbildning får möjlighet att 
tillämpa den nya kunskapen eller inte, faller den snart i glömska. Jag anser att 
det är viktigt att ha en tidig, fruktbar dialog med personalbemannare och 
rekryterare så att båda parters intressen slutligen sammanfaller. Risken finns 
att officerare som genomför profilering endast gör det av personligt intresse 
för ämnet, utan koppling till vad som väntar dem efter genomförd 
chefsutbildning. Om intresse och nytta för individen och Försvarsmakten går 
att förena, så ökar möjligheten till fruktbar kompetensutveckling. Detta torde 
gynna samtliga parter, inklusive familj. Två år är lång tid på skolbänken och 
officerens fru eller make får bära ett tungt ansvar under tiden. Då är det 
lämpligt om utbildningen är mödan värd för såväl officeren, familjen som 
Försvarsmakten. Om profileringsvalet inte har någon betydelse för fortsatt 
yrkesliv så kan man diskutera av vilken anledning som det finns olika 
profileringar att välja mellan. 
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Resultatet visar att det inte är helt lätt att finna samband mellan sociala 
faktorer och påverkan på officerens val av profilering. Det kanske förhåller sig 
som så att utflyttade barn är en konsekvens av att ha genomfört 
chefsutbildning. Dessa officerare kan ha skaffat sig ny familj och har av den 
anledningen både inneboende och utflyttade barn. Det finns inte några belägg 
för detta i undersökningen men tanken väcks när man genomlyser materialet. 
Frågan väcks även huruvida frånvarande förälder och tidigare brustna 
äktenskap är en bidragande orsak till varför officerare avstår från vidare 
utbildning. Chefsutbildning betraktas av många officerare som 
skiljsmässokursen. Orsakerna till varför förhållanden spricker kanske inte 
alltid går att relatera till en utbildning. Då tror jag hellre att det ligger närmare 
tillhands att officerare på grund av yrkets art ofta är frånvarande från familj. 
Officeren genomför ett antal skolsteg, övningar, kurser, utbildningar och 
internationella insatser. Detta torde tära på familj. Om familjen har upplevt 
detta liv under en rad år så gör det inte saken bättre av att vara frånvarande 
från familj i två år till. Ett flertal officerare väljer mellan att ta med sig 
familjen till Stockholm under skoltiden, andra väljer att veckopendla. Båda 
varianterna har sina för- och nackdelar. Att ha med sig familj innebär en 
närmare kontakt med familjen med den nackdelen att studierna kan bli 
lidande. Å andra sidan om man väljer att veckopendla så gynnas studierna på 
bekostnad av familjeliv. Sociala faktorer påverkar officerens val av profilering 
om man med val avser att välja karriär före familj. I det fallet är det att 
rekommendera officeren att ta med sig familjen till Stockholm under 
utbildningstiden. Bonusen är också att såväl respektive som barn får chansen 
att bekanta sig med Stockholm och kanske även vänja sig med tanken på att 
flytta dit. Under tiden så tappar officerens inte kontakten med sin fru eller 
make och barn. Risken finns att man glider ifrån varandra om man endast 
träffas två dagar per vecka under två år, bortsett från någon veckas julledighet 
och liknande. Det är på den punkten inte konstigt att chefsutbildning kallas för 
skiljsmässokursen. Dessa tankar kan inte beläggas i resultatdelen varför frågan 
hänskjuts för vidare forskning. Det vore intressant att studera om det finns 
erfarenhet på området bland dem som väljer att inte genomföra utbildning. 
Frågan som ställs för vidare forskning lyder: - Beror valet att avstå från 
chefsutbildning på erfarenheten att vara frånvarande förälder och tidigare 
brustna förhållanden? 
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Hej! 
Denna enkät ingår som del i att försöka förstå betingelser och orsaker till val av profilering 
vid Försvarshögskolans chefsutbildning. 
 
Profilering ingår som del i chefsutbildningen vid Försvarshögskolan och syftar bland annat till 
att ge den studerande fördjupade kunskaper inom valt ämnesområde.  
 
Försvarshögskolans chefsutbildning har skiftat i upplägg och innehåll genom åren. För att få 
tillräcklig jämförbarhet, likställs tidiga varianter av chefsutbildning, val av strategi, 
operationer, management eller teknik samt enskilda utredning/uppsats, med nuvarande 
profilering och c-uppsatsskrivande.  
 
Ditt bidrag är viktigt! 
  
Det är lika viktigt att få in svar från dig som inte tänker genomföra chefutbildning som, från 
dig som kommer att genomföra, genomför eller har genomfört utbildningen.  
 
Urvalet av individer för denna enkätundersökning utgörs av ett slumpmässigt, representativt 
tvärsnitt av officerare, från majorer/örlogskaptener till generaler/amiraler.  
 
Dina svar kommer att behandlas med största respekt för din integritet, du förblir anonym. 
Löpnumret i dokumentet är till för mig så att jag kan hålla reda på vilka enkäter jag har fått 
tillbaka och inte.  
 
Vänligen svara på bifogade frågor så gott och fullständigt som du kan. Därefter skickar du 
tillbaka ditt bidrag i bifogat kuvert, senast den 25 november, 2005. Adress och porto är 
redan ordnat! 
 
Tackar på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Michael Jaktlund 
Försvarshögskolans chefsprogram 04-06 
 
Stockholm 
2005-11-11 
 
 

Kommentar till enkäten: 
 De elipsformade ringarna med siffror 
symboliserar numrering av frågeställningar. 
Dessa numreringar är gjorda i efterhand och är en 
medveten handling gjord i syfte att öka 
enkätsvarandens frihetskänsla, att inte associera 
enkäten med ett siffermässigt styrt beteende, i 
stället tillåtas reflektera över själva 
frågeställningarna. Ett annat syfte är att 
numreringen möjliggör hänvisningar i 
huvuddokumentet och relatering till databaserna. 
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PERSONUPPGIFTER 
 
Ange din ålder:    år 
 
Är du:            Man:       Kvinna:   
  
  
Är du:                    Singel:       Sambo:                      Särbo:        Gift: 
 
Har du: 
Barn (inneboende): Nej:      Ja:         Antal:           Ålder: 
 
Barn (utflyttade):    Nej:          Ja:         Antal:           Ålder: 
 
Har din fru/make/sambo/särbo arbete?           Ja:                 Nej: 
(nuvarande) 
 
Bor du i Mälardalen?      Ja:            Nej:        Ange vilket 
           län du bor i: 
 
Är hon/han flyttbenägen till Stockholm?          Ja:              Nej: 
 
Är du flyttbenägen till Stockholm?              Ja:              Nej: 
 
 
ORGANISATIONSUPPGIFTER 
 
Vilket vapenslag tillhör du?  
 
Armén:   Marinen:                        Flygvapnet: 
 
Var i organisationen arbetar du? 
 
Förband:              HKV/                Skola:              MD:            Centra:           FM LOG: 
               OpIL 
  
Vilken bana har du huvudsakligen vandrat igenom i ditt yrkesutövande? 
 
Träng:   Infanteri:       Pansar:          Lv:                      Hkp: 
  
 
Ing:      Signal:                      Kavalleri:                      Artilleri: 
 
 
AMF:     Flottan:     Bas(FV):         Stril(FV)            Flyg(FV): 
 
Är du logistiker?   Ja:        Nej:                
(huvudsaklig vsh) 
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KARRIÄR 
 
Vilken grad har du?55 
 
Major/örlogskapten:                 Överstelöjtnant/kommendörkapten: 
 
Överste/kommendör:             Överste 1/kommendör 1: 
 
Brigadgeneral/flottiljamiral:        Generalmajor/kontraamiral: 
 
Generallöjtnant/vice amiral:      General/amiral: 

 
Vilket år tog du examen?  
 
Stabsprogrammet motsv:         ex: 1998 
 
Chefsprogrammet motsv: 
 
Vilket år utnämndes du till: 
 
Överstelöjtnant/kommendörkapten? 
 
Överste/kommendör? 
 
Överste 1/kommendör 1? 
 
Brigadgeneral/flottiljamiral? 
 
Generalmajor/kontraamiral? 
 
Generallöjtnant/vice amiral? 
 
General/amiral? 
 
 
Återstående frågor är uppdelade i två block, ett block endast för majorer/örlogskaptener, ett 
för överstelöjtnanter/kommendörkaptener och uppåt. Svara på frågeställningarna nedan, 
välj block beroende på vilken grad du har.  
 
Block 1: Frågor till majorer/örlogskaptener 
 
VAL AV PROFILERING/ENKSILD UTREDNING/UPPSATS 
 
Genomför du just nu chefsprogrammet?                Ja:               Nej: 
 
Har du ambitionen att genomföra chefsprogrammet?               Ja:              Nej: 
(Om svaret är nej, fortsätt i alla fall och svara på resterande frågor) 

                                                
55 Särskild hänsyn kommer att tas så att anonymisering säkerställs. 
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Om du i en framtid väljer att genomföra chefsprogrammet – vilken profilering väljer 
du? (för majorer/örlogskaptener som redan har sökt tolkas frågan som vilken profilering du 
har valt). OBS! Specialist räknas inte som profilering. 
 
Säkpol/strategi: 
 
Op Mark: 
 
Op Sjö: 
 
Op Luft: 
 
Op Info: 
 
Op Logistik: 
 
Op Und: 
 
Management: 
 
Teknik: 
 
 
Om du väljer att gå vidare (förutsätter givetvis att du är/blir antagen) – vill du då 
kvarstanna vid ditt hemmaförband motsv efter genomfört chefsprogram? 
 
Ja:  Nej: 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
Vilken betydelse anser du följande faktorer har för val av profilering? 
 
Mitt val av profilering befrämjar min fortsatta karriär: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:               Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundar sig på att det är intressanta ämnen att läsa: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:            Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundar sig på att det ger mig intr essanta jobbmöjligheter: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:             Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
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Mitt val av profilering grundar sig på den bana jag i huvudsak har vandrat igenom i 
min yrkeskarriär:  
 
Inte alls:    Ja, lite grann:             Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering påverkar mina möjligheter att vara kvar vid hemmaförbandet: 
 
Inte alls:   Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundar sig på det rykte den har om sig att vara en bra 
utbildning: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:             Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundar sig på att den ger mig fördjup ade, internationella 
insikter som bättre förbereder mig inför framtida internati onella åtaganden: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:             Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
För att få göra det jag vill efter genomförd chefsutbildning förutsätter att jag har valt 
lämplig profilering: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:             Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
Det är viktigare för karriären vad jag gör efter chefsutbildning än vilken profilering jag 
genomför: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:             Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundar sig på att det ökar mitt civi la meritvärde som kan vara 
till fördel för mig utanför Försvarsmakten: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:             Ja/i hög grad:          Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering spelar ingen roll för vilket arbete  jag får efter genomförd 
chefsutbildning? 
Stämmer        Stämmer            Stämmer         Stämmer  
inte alls:        lite:        delvis:                 helt: 
 
Mitt val av profilering grundar sig på att den ger mig status: 
Stämmer        Stämmer            Stämmer         Stämmer  
inte alls:        lite:        delvis:                       helt: 
 
Vilken betydelse anser du att valet av profilering har för den fortsatta karriären? 
 
Ingen:                Liten:          Stor:    Mycket stor: 
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Vilken profilering anser du bäst respektive sämst gynnar fortsatt karriär?  (Markera med 
kryss de tre bästa och de tre sämsta) 
 
      Bäst   Sämst      
 
Säkpol:     
 
Op Mark      
 
Op Sjö 
 
Op Luft 
 
Op Info 
 
Op Log 
 
Op Und 
 
Man 
 
T 

 

Övriga synpunkter på val av profilering och karriär: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Klart! 
 
Vänligen insänd ifylld svarsenkät i bifogat kuvert, senast den 25 november, 2005. 
 
Tackar för din medverkan! 
 
/Michael 
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Block 2: Frågor till överstelöjtnanter/kommendörkaptener och uppåt 
 
Under åren har olika benämningar på chefsutbildning förekommit: chefskurs, 
chefsutbildning och chefsprogram. Dessa benämns fortsättningsvis som chefsutbildning. 
 
VAL AV PROFILERING/ENKSILD UTREDNING/UPPSATS 
 
Vilken chefsutbildning har du genomgått? 
 
Armé:      Flygvapnet:                         Marin:
      
 
Management:              Teknik:   Fortifikation:                 Operativ/taktisk 
 
Säkerhetspolitik/strategi:                         Något annat              Ange vad: ……………….. 
  
 
Enskild utredning/uppsats:                    Ja:                 Nej: 
 
Nya systemet med profilering:              Ja:                 Nej: 
 
För dig som har genomgått det nya systemet med profilering anger vilken, nedan. 
Om du har genomfört enskild utredning kryssar du i den ruta nedan som mest speglar 
ditt ämnesval: 
 
Säkpol/strategi: 
 
Op Mark: 
 
Op Sjö: 
 
Op Luft: 
 
Op Info: 
 
Op Logistik: 
 
Op Und: 
 
Management: 
 
Teknik: 
 
Kommentar:
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Du valde att gå vidare – ville du då kvarstanna vid ditt hemmaförband motsv, efter 
genomförd chefsutbildning? 
 
Ja:    Nej: 
 
Varför: 
 
 
Hur stor, anser du, sannolikheten vara att du tvingas flytta till Stockholmstrakten efter 
genomförd chefsutbildning? 
 
 
Vilken betydelse anser du följande faktorer har haft efter genomförd profilering/enskild 
utredning? 
 
Mitt val av profilering/enskild utredning befrämjade min fortsatta karriär: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:               Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering/enskild utredning grundade sig på att det var intressanta ämnen 
att läsa: 
 
Inte alls:    Ja, lite grann:               Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering/enskild utredning gav mig intressanta jobbmöjligheter: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering/enskild utredning grundade sig på den bana jag i huvudsak har 
vandrat igenom i min yrkeskarriär: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering/enskild utredning påverkade mina möjl igheter att vara kvar vid 
hemmaförbandet: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundade sig på det rykte den hade om sig att vara en bra 
utbildning: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundade sig på att den skulle ge mig fördjupade, internationella 
insikter som bättre förbereder mig inför framtida internati onella åtaganden: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
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För att få göra det jag vill efter genomförd chefsutbildning förutsätter att jag har valt 
lämplig profilering: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Det är viktigare för karriären vad jag gör efter chefsutbildning än vilken profilering jag 
genomför: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering grundade sig på att det ökar mitt civila meritvärde som kan vara 
till fördel för mig utanför Försvarsmakten: 
 
Inte alls:     Ja, lite grann:              Ja/i hög grad:           Ja/i mycket hög grad: 
 
Mitt val av profilering spelade ingen roll för vilket arbete jag fick efter genomförd 
chefsutbildning? 
Stämmer        Stämmer            Stämmer         Stämmer  
inte alls:        lite:        delvis:         helt: 
 
Mitt val av profilering grundar sig på att den ger mig status: 
Stämmer        Stämmer            Stämmer         Stämmer  
inte alls:        lite:        delvis:         helt: 
 
Vilken betydelse anser du att valet av profilering har för den fortsatta karriären? 
Ingen:               Liten:          Stor:                        Mycket stor: 
 
Vilken profilering anser du bäst respektive sämst gynnar fortsatt karriär?  (Markera med 
kryss de tre bästa och de tre sämsta) 
 
                           Bäst    Sämst      
 
Säkpol:     
 
Op Mark      
 
Op Sjö 
 
Op Luft 
 
Op Info 
 
Op Log 
 
Op Und 
 
Man 
 
T 
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Övriga synpunkter på val av profilering och karriär: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klart! 
 
Vänligen insänd ifylld svarsenkät i bifogat kuvert, senast den 25 november, 2005. 
 
Tackar för din medverkan! 
 
/Michael 
 


