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Arméofficerens fysiska prestationsförmåga 

Sammanfattning 

Bakgrund: Förändringen från invasionsförsvar till ett insatt insatsförsvar innebär även 
förändring för officerens fysiska prestationsförmåga utifrån ett kompetensperspektiv. Detta i 
kombination med statsmakternas vilja att Sverige skall delta i internationella insatser i större 
utsträckning än tidigare kommer troligen att påverka kravet på officerens fysiska 
prestationsförmåga? 

Syfte: Få insikt om dagens armeofficer uppfyller de kvalifikationer/krav som ställs på fysisk 
prestationsförmåga i Nordic Battle Group sett ur ett kompetensperspektiv. 

Teori: Kompetensbegreppet och därtill hörande teorier.   

Metod: Abduktiv metod har tillämpats, empiri utifrån enkät- och intervjuresultat. 

Huvudresultat: Resultatet visat att en minoritet av armeofficerarna känner till tilläggskraven, 
både beträffande insatsorganisationen och krav för personal i NBG. Resultatet visat att en 
majoritet av armeofficerarna uppskattar att de uppfyller de fysiska kraven för personal i NBG ur 
ett kompetensperspektiv. Resultatet visar dock att det generellt finns förbättringspotential 
beträffande armeofficerens fysiska prestationsförmåga. 

Nyckelord: Fysisk prestationsförmåga, FM FysS, kompetens, officer, Nordic Battle Group. 
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Swedish Army Officers’ Physical Capacity 

 
Abstract 
 
Background: The transformation of the Swedish Armed Forces (SAF) from the Cold War concept 
to today’s mission-oriented SAF with units designated for international operations. This, 
combined with Swedish political ambition to increase SAF commitments to operations abroad, 
affects the demands placed on the physical capacity of Swedish armyofficers. 
 
Purpose: To examine Swedish armyofficer ability to fulfill Nordic Battle Group physical 
requirements. 
  
Theory: A competence model and theories related to it have been utilised. 
 
Method: An abductive method has been applied and empirical results have been gained from 
questionnaires and interviews. 
 
Main result: A minority of armyofficers aren’t aware of the new physical requirements of the 
transformed Armed Forces. However, most armyofficers’ physical capacity corresponds to the 
requirements of the new mission-oriented SAF. Nevertheless, the study concludes that there is 
room for improvement concerning Swedish armyofficers’ physical capacity. 
 

Key words: physical capacity, FM FysS, competence, officer, Nordic Battle Group 
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1 Inledning 
Många har sagt att för att lyckas med en C-uppsats skall du vara intresserad av ämnet. 
Under alla mina yrkesverksamma år har jag varit intresserad av att idka fysisk träning. I 
slutet av 80-talet drabbades jag av en allvarlig sjukdom (Hodgins sjukdom) vilket fick 
mig att ännu mer inse värdet av fysisk träning och sambandet mellan fysisk träning och 
hälsa. 
 
Problemställningen har därför utgått från fysisk träning. Vad är då intressant att forska 
kring? I och med politikernas ökade intresse för internationella insatser och det svenska 
initiativet att ansvara för en Battle Group1 i kombination med de nya fyskraven för 
personal i FM har jag funnit det både värdefullt och intressant att forska om 
arméofficerens fysiska prestationsförmåga svarar mot de krav som ställs på personal 
ingående i Nordic Battle Group (NBG) ur ett kompetensperspektiv.  
 
I Försvarsmakten (FM) har fysisk träning varit ett medel för att bättre kunna leda sitt 
förband i strid. Armenytt årgång 42 nummer 1/91 hade en artikel om fysisk prestation 
och Chefen för armen´s minimikrav. Ingressen lyder  
 

För att säkerställa att yrkesofficeren har den fysiska prestations- 
förmåga som erfordras för att lösa sin  krigsuppgift har chefen  
för armen fastställten miniminorm om fysisk prestation.  
Normen är en gemensam bas för alla armens yrkesofficerare  
oberoende av truppslag och kön.2  

 
Arméofficerens inställning till fysisk träning är högst individuell. En del ser det som en 
förmån att kunna träna på arbetstid, andra ser det som ett nödvändigt ont för att klara av 
arbetsuppgifterna medan det finns de som ser det som en belastning. I slutet av 1990-
talet enades alla försvarsgrenar om ett gemensamt krav på fysisk prestationsförmåga för 
officerare i FM. Det övergripande målet var  
 

FM uppgifter dagligdags och i eventuella stridsmiljöer,  
är sådana att en hög kvalitetsnivå på officerarna är  
nödvändig. En del av kvaliteten är den fysiska  
prestationsförmågan.3  

 
En aktuell fråga är, var skall arméofficerare i FM skall kunna tjänstgöra? Under 
invasionsförsvarets tid var det Sverige allena som var geografiskt gränssättande. Det 
viktiga var att då lära sig att bemästra snön och kylan. Det har i en del kretsar bland 
arméofficerarna funnits en föreställning att om man kunde bemästra klimatet i de norra  
 

                                                 
1 Battle Group är ett militärt säkerhetspolitiskt instrument för EU, att bruka för både fredsframtvingande och 
fredsbevarande uppgifter. Styrkan omfattar cirka 1500 man. Planeringsantagande för operationsområde, radie 
600 mil från Bryssel vilket innebär både Afrika och Asien. Föreläsning i Sverigesalen FHS av övlt Göran 
Grönberg den 12 maj 2006.  
2 Försvarsmakten (1991) Armenytt. årgång 42 nummer 1/91, Stockholm:Försvarsmakten   
3 Försvarsmakten, Högkvarteret utgående skrivelse 1998-06-30, FM BASKRAV FYSISK 
PRESTATIONSFÖRMÅGA. beteckning 19 710:66880. Stockholm. 
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delarna av Sverige så var utmaningarna i Sveriges övriga delar ingen match. Idag ställs 
det emellertid helt andra geografiska krav på var arméofficeren skall tjänstgöra. Vilket i 
sin tur ställer andra krav på arméofficerens fysiska förmåga.     
 
Dagens krav på fysisk träning och prestationsförmåga i FM. 
Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur skrivelsen Regler för Försvarsmaktens Fysiska 
Standard (FM FysS).4 FM FysS omfattar en grundnivå och tilläggskrav. Grundnivån 
omfattar samtliga officerare och det centrala är regelbunden fysisk träning. Grundnivån 
ställer fyra konkreta krav: 
 

• individuella mål skall finnas  
• träningen skall planeras  
• träningen skall genomförs under minst 75% av antalet arbetsveckor i tjänst 
• dokumenterad uppföljning skall finns av genomförd träning.  

 
Tilläggskraven5 är relaterade till vilken befattning officeren har i insatsorganisationen. 
Kraven är olika beroende på vilket förband officeren är placerad på. Försvarsmaktens 
Idrotts och Friskvårds enhet (FM IF) har i sitt månatliga informationsblad på 
förekommen anledning klarat ut vilka som berörs av tilläggskraven. Citat från FM IF 
INFO nummer 7 september 05  
 

Tilläggskraven gäller personal som är placerad i befattning i 
insatsorganisationen där upprepade korta och/eller längre  
snabba  förflyttningar med full stridsutrustning skall kunna  
genomföras för att lösa tänkt uppgift. Detta innebär idag  
personal som står iberedskap och ingår i registerförbanden.  
I framtiden kommer detta att beröra flera, då även Nordic  
Battle Group (NBG) kommer att ingå i insatsorganisationen.6   

 
Vilka fysiska krav ställer NBG på arméofficeren? Enligt samtal med FM IF Johan 
Salén7 som i sin tur varit i kontakt med chefen för BG Överste Engelbrektsson och hans 
stab framkommer följande. Inriktningen för tilläggskraven är de krav som ställs på 
markstridsförband enligt nivå B och poängtabell kolumn 2.8 FM IF kommer under 2006 
att genomföra tester med de värnpliktiga. Inriktningen kan komma att ändras efter 
analys av genomförda tester. Johan Salén sade att utvecklingen av tilläggskraven är en 
levande process. Salén sade även att det inte är sannolikt att fälttestkravet kommer att 
förändras men det är möjligt att multitestet (styrka) kan komma att skärpas.  
 
 
 

                                                 
4 Försvarsmakten, Högkvarteret utgående skrivelse 2005-06-21, Regler FM Fysiska Standard. beteckning 19 
710:69356. 
5 Tilläggskrav finns för markstrid, personal i flyg- och flygstridsledningstjänst, sjögående personal, personal 
kommenderingsbar som vattendykare, rök- och kemdykare samt antagningskrav för yrkes- och 
reservofficersprogrammet. 
6 FMIF INFO nummer 7 september 05.  
7 Johan Salén telefonkontakt 2005-11-01. 
8 Tilläggskrav enligt Försvarsmakten, Högkvarteret utgående skrivelse 2005-06-21, Regler FM Fysiska 
Standard. beteckning 19 710:69356. 
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Salen betonade att officeren inte behöver vara bäst men de får absolut inte vara sämre 
än den trupp de är satta att leda beträffande fysisk prestationsförmåga.9 De fysiska 
kraven på personal i NBG är således tilläggskrav för markstrid, nivå B fälttest med 
maxtid 11 minuter och 15 sekunder samt multitest enligt kolumn 2.10 En fråga man kan 
ställa sig är om det är soldatens prestationsförmåga som skall styra kravnivån eller om 
det är de tänkta uppgifterna för NBG som är styrande? 
 
 
Rubrik FM FysS 
Vem gäller det Alla med befattning i insatsorganisationen. 
Övergripande mål Kunna lösa ålagda uppgifter, hälsa, 

välbefinnande, livskvalitet. 
Riktlinjer En arbetsuppgift, 3 timmar av veckans 40 timmar 

disponeras. 
Uppföljning Månadsvis uppföljning av grundnivå, årligen av 

tilläggskrav. 
 Tabell 1 åskådliggör en sammanställning av FM FysS viktigaste delar. 
 
Fysisk träning i det dagliga arbetet ligger i linje med vad SOU 2000:91 skriver om en 
arbetsgivares ansvar.11       
 
Officeren och miljön. 
I regeringsbeslut 10, Planeringsanvisningar för FM’s budgetunderlag för år 2007 
framgår att det är av stor vikt att FM bibehåller kunskap och vinner erfarenheter från 
insatser bl.a i Afrika. Inriktningen efter slutförandet av nuvarande insats i Liberia är att 
antingen fortsätta att delta med trupp i Liberia, i annan form än nuvarande bidrag, eller 
att delta i annan FN-ledd insats i Afrika, t.ex Stora Sjöregionen eller Sudan.12 Vidare 
säger regeringen i proposition 2004/05:5 att särskild uppmärksamhet bör ges till 
möjligheten att verka i andra konfliktförebyggande och krishanteringsinsatser globalt, 
inklusive i Afrika, Mellanöstern och Asien.13 Med anledning av ovanstående framgår 
det klart och tydligt att Afrika är ett geografiskt område där officeren kan komma att 
behöva verka i. Afrika är inte en världsdel med ett homogent klimat. Det förekommer 
stora variationer mellan norra Afrika och södra Afrika såsom ökenklimat till tropiskt 
klimat. Detta klimat påverkar människan, exempelvis genom större risk för uttorkning, 
annan bakteriekultur med risk för förstoppning eller diare.   I regeringens dokument kan 
utläsas exempelvis Liberia, Sudan och Kongo. Tjänstgöring på ovanstående platser med 
klimatets påverkan ställer förmodligen större krav på fysisk prestationsförmåga än 
tidigare. 

                                                 
9 Se även FM IF INFO nummer 7 september 05. 
10 Tilläggskrav enligt Försvarsmakten, Högkvarteret utgående skrivelse 2005-06-21, Regler FM Fysiska 
Standard. beteckning 19 710:69356. 
11 SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor – nationella villkor för folkhälsa., sid 122. 
12 Regeringsbeslut 10, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2007. Stockholm: 
Regeringen, Försvarsdepartementet. (sid 8). 
13 Proposition 2004/05:5 Vårt framtid försvar. Regeringen, Försvarsdepartementet, Stockholm, sid 25. 
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Tidigare studie/forskning rörande FM FysS 
Tommy Gustafsson gjord en studie. Gustafsson har i sin fördjupningskurs på 61-80 
poäng i Lärarhögskolan i Stockholms regi studerat FM FysS implementering på 
försöksförbanden. Studiens namn är Officerarnas fysiska aktivitet och omfattade  
implementeringen av, och effekterna av ett försök med nya grundkrav i fysisk träning 
för officerare.14 Gustafssons studie redovisar bland annat officerens upplevda effekter 
av nyordningen (FM FysS), 45% av officerarna har ökat sin fysiska aktivitet och 
ytterligare 10% av officerarna säger att den fysiska aktiviteten har ökat mycket. 43% av 
officerarna redovisar ingen förändring och 2% av officerarna har minskat sin aktivitet.15 
Studiens resultat visar bland annat att de tidigare minst aktiva ökar sin träning. De 
positiva effekterna har varit störst på de förband där det givits direktiv vad gäller 
planering och uppföljning samt där fysisk träning har kommit upp på agendan.16  
 
Problemformulering 
Förändringen från invasionsförsvar till ett insatt insatsförsvar innebär även förändring 
för officerens fysiska prestationsförmåga utifrån ett kompetensperspektiv. Detta i 
kombination med statsmakternas vilja att Sverige skall delta i internationella insatser i 
större utsträckning än tidigare kommer troligen också att påverka kravet på officerens 
fysiska prestationsförmåga. Ett konkret exempel är att Sverige skall vara huvudansvarig 
för en EU Battle Group. Detta medför ett ökat krav på ingående förbands operativa 
förmåga. Vilket i sin tur torde medföra ökade kompetenskrav på officeren. En del i 
officerens kompetens är fysisk prestationsförmåga. FM har tagit ett steg för att öka 
officerens kompetens rörande fysisk prestationsförmåga i och med införande av FM 
FysS. FM IF har erfarit att det råder osäkerhet på förbanden. Citat från FM IF INFO 
nummer 7 september 05 
 

Efter att FM Fysiska Standard (FM FysS) infördes den 1/7 
 har det framkommit att man på många förband är osäker på  
vilka som berörs av FM FysS tilläggskrav markstrid. Det finns  
bland annat en oro över att kraven är för ”tufft” ställda och  
att många  inte kommer att klara dessa nivåer. 17 

                                                 
14 Gustafsson, T. (2004) Officerarnas fysiska aktivitet. Stockholm: Lärarhögskolan. 
15 Ibid, sid 32. 
16 Ibid, sid 44. 
17 FM IF INFO nummer 7 september 05. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att få insikt om dagens arméofficer uppfyller de 
kvalifikationer/krav som ställs på fysisk prestationsförmåga i Nordic Battle Group sett 
ur ett kompetensperspektiv. 
 
Delfrågeställningar  
 
I vilken omfattning uppfyller dagens armeofficerare FM krav utifrån FM FysS både vad 
gäller grundnivå men också tilläggskrav för egen befattning i insatsorganisationen. 
 
I vilken omfattning uppfyller dagens armeofficerare de fysiska prestationskrav som 
ställs för deltagande i NBG. 
 
Vilken påverkan har faktorn tidigare tjänstgöring i utlandsstyrkan på officerens fysiska 
prestationsförmåga samt i vilken utsträckning påverkar officerens chef den fysiska 
prestationsförmågan.    
 
Föreligger det skillnader i fysisk prestationsförmåga i förhållande till grad, arbetsplats 
och typförbandstillhörighet. 
 
Avgränsningar 
Den fysiska prestationsförmågan är en del av det fysiska stridsvärdet. Det fysiska 
stridsvärdet är en värdeparameter för att soldaterna i strid ska orka prestera så bra så 
som möjligt under den tid man har en uppgift att sköta. Med begreppet fysiskt 
stridsvärde avses fysisk prestationsförmåga, basfaktorer, och ett antal tillfälligt 
påverkande faktorer.18 Fysiskt stridsvärde är således ett oerhört stort område som inte 
låter sig överblickas i en C-uppsats varför denna uppsats begränsas till att omfatta den 
fysiska prestationsförmågan.  
 
Uppsatsen avgränsas till att endast omfatta armeofficerare. Motivet till denna 
avgränsning beror på att det till största delen är armeofficerare som kommer att 
bemanna NBG manöverbataljon då markstridskompetens idag är styrande.   
 
Genusperspektiv och ålderperspektiv är områden som i dagsläget är både populära och 
intressanta att studera men denna uppsats kommer inte att utgå ifrån perspektiven genus 
eller ålder då kraven inte är differentierade beroende på ålder eller kön. 
 
Uppsatsen kommer således att omfatta de fysiska prestationskraven som NBG ställer på 
sina arméofficerare. Rapporten kommer inte att belysa NBG krav på arméofficerares 
förmåga till beslutsfattning, planskrivning, skjutning, strid, ordergivning, förhandling, 
och så vidare. Motivet till denna avgränsning är att det i nuläget är oerhört svårt att 
överblicka NBG uppgifter vilket skapar osäkerheter. Det vi med säkerhet vet är att det 
geografiska området är vidsträckt vilket i sin tur ställer stora fysiska krav på 
arméofficeren.   

                                                 
18 http://www.fmif.mil.se/article.php?id=7455 2005-11-01 klockan 12.00 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-08-08 FHS beteckning 679/6:1 
ChP 04-06  Sidan 9 av (44) 
Major Stefan Nordberg 
 
Disposition 
 
Uppsatsen består av sju olika kapitel. 
 
I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen med problemställning och syfte 
samt nuvarande forskningsläge.  
 
I det andra kapitlet återfinns centrala begrepp och teorier som är av vikt för analysen.  
 
Det tredje kapitlet omfattar den vetenskapliga ansatsen samt urval och tillvägagångssätt 
för den empiriska insamlingen.  
 
Det fjärde kapitlet framställs det empiriska materialet, det vill säga resultat av enkäter 
och gjorda intervjuer. 
 
Det femte kapitlet omfattar analys och diskussion av det empiriska materialet. 
 
Det sjätte kapitlet omfattar slutdiskussion med svar på frågeställningarna. Kapitlet 
innehåller också förslag på fortsatt forskning. 
 
Det sjunde kapitlet visar käll- och litteraturförteckning. 
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2 Centrala teorier och begrepp 
Syftet med detta kapitel är att definiera några centrala teorier och begrepp som är av vikt för 
analysen av resultatet.  
 
Yrkeskunnande och kompetens 
En som beskriver yrkeskunnande och kompetens är Ellström  
 

Figur 1 utvisar Ellströms kompetensmodell19 
 
När Ellströms forskade kring begreppet yrkeskunnande upptäckte han att det saknades 
analys och definitioner av begreppet. Ellström utgick ifrån kompetens och 
kvalifikationer och kunde på detta sätt urskilja fem olika sätt att definiera 
yrkeskunnande. Ellströms avsikt var att definiera yrkeskunnande i sin forskning och 
genom hans arbete skapades denna teorimodell.20 Ellström skriver att det är viktigt att i 
konkreta analyser inte blanda samman dessa olika innebörder, utan att istället explicit 
välja en definition som ligger i linje med själva forskningsproblemet.21  
 
Kompetens i teorimodellen bygger på att individen/officeren besitter en kompetens. 
Kompetensen kan vara formell eller faktisk. Den formella kompetensen är den 
kompetens som finns dokumenterad. Gemensamt för formell kompetens är att det 
genomförts en formell utbildning och det finns dokumentation i form av betyg, intyg, 
diplom eller liknande. Den faktiska kompetensen avser de kompetenser som individen 
besitter och kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete.22  
 
 
 
 
                                                 
19 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: Norstedts Juridik AB. Sid 
38. 
20 Ibid, sid 38. 
21 Ibid, sid 43. 
22 Ibid, sid 39. 
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I modellen återfinnes även kvalifikationer eller som Ellström också skriver efterfrågad 
kompetens samt den kompetens som arbetet kräver. Efterfrågad kompetens beskriver 
Ellström som de officiellt föreskrivna kvalifikationskraven. Det är inte ovanligt att de  
efterfrågade kvalifikationerna ställer högre krav än vad arbetet egentligen kräver. Enligt 
Ellström beror detta bland annat på om det anses finnas ett överskott på sökande till 
arbetet. Jag tolkar att motsatsen till detta också torde förekomma om det bedöms finnas 
ett underskott av sökande till arbetet. Ellström säger också att kravställaren ibland har 
bristfälliga kunskaper om vad arbetet egentligen kräver.23 Den kompetens som arbetet 
kräver beskriver Ellström som den kompetens som, i någon mening, reellt krävs för att 
utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt.24  
 
I centrum av modellen finns det ett område bestående av den utnyttjade kompetensen, 
det vill säga den kompetens som individen besitter, och som dessutom kommer till 
faktisk användning i arbetet .25 Ellström säger också att individens möjligheter till 
påverkan hämmar individens kompetensutveckling26 
 
Även Olstedt och Lind berör yrkeskunnande. Författarna utgår bland annat ifrån Rolfs27 
begrepp know how och kompetens, vilket är två olika typer av professionell praktisk kunskap. 
Know how enligt Rolf är förmågan att kunna spela spelet och kompetens enligt Rolf är 
förmågan att kunna ändra spelreglerna. Olstedt och Lind jämställer yrkeskunnade med 
professionell praktisk kunskap. Olstedt och Lind skriver att kännetecknande för professionell 
praktisk kompetens är förmågan att reflektera över själva spelreglerna. Detta synsätt innebär 
att individer med kompetens har makt över det egna yrkeskunnandet.28 Detta betyder enligt 
författarna att yrkeskunnandet blir ett växelspel mellan agerande, know how och reflektion 
där individen utvecklar sitt eget know how eller den egna faktiska kompetensen.29 Detta 
synsätt delas av Thuren som kallar detta förförståelse.30 
 
 
 
 

                                                 
23 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: Norstedts Juridik AB sid 
39. 
24 Ibid, sid 38 
25 Ibid, sid 38. 
26 Ibid, sid 39 
27 Bertil Rolf professor i filosofi vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Ronneby.  
28 Olstedt Ewa & Lind Ove, Från rutin till reflektion. Stockholm: Försvarshögskolan, Institutionen för Ledarskap 
och Management, 2005-06-01, sid 11-12. 
29 Ibid, sid 12. 
30 Thurén, T. (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB, sid 59. 
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Kompetens 
Jay Hall hänvisar i sin bok Kompetens i organisationen till Robert W. White som 
definierar kompetens som nyckeln till anpassningsförmåga. Ju mer kompetenta vi är,  
desto större förmåga har vi till effektiv samverkan med vår fysiska och sociala miljö, 
desto lättare att reagera produktivt på de krav som miljön ställer.31 Jag tolkar detta som 
att kompetens är förmågan att reagera på krav, både fysiska och sociala.  
 
I Pedagogiska grunder framstår kompetens som ett relationsbegrepp. Relationen mellan 
en individ och en uppgift eller relationen mellan en individ och en situation. 
Pedagogiska grunder hänvisar till teorier som definierar kompetens som en individs 
förmåga i relation till en viss uppgift eller situation.32 Det stämmer väl överens med vad 
Jay Hall säger om ordet krav byts ut med med uppgift eller situation.  
 
Per-Erik Ellström skriver att utgångspunkten för en precisering av kompetensbegreppet 
kan tas i begreppet individ och arbete. Arbetet beskriver Ellström som uppgifter eller 
problem. Med detta som grund definierar Ellström kompetens som en individs 
potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, en viss situation eller en viss 
kontext33. Denna definition stämmer väl överens med teorierna i Pedagogiska grunder 
och de Jay Hall skriver om kompetens.  
 
Ewa Olstedt och Ove Lind avhandlar kompetens i artikeln Från rutin till reflektion.34 De 
säger att kompetensbegreppet kan relateras till de tre nivåerna makro, mezzo och mikro. 
Författarna tar sin utgångspunkt i ett flertal olika teorier exempelvis Söderström som 
säger att kompetens är människans förmåga att klara av krav och problem, och Bring 
som säger att kompetens är förmågan att fullgöra en uppgift. Olstedt och Lind avslutar 
med att poängtera att kompetens inte existerar utan individ och individen måste sättas in 
i ett sammanhang för att kompetensen skall kunna sättas i relation till de krav som en 
viss arbetsuppgift ställer.   
 

Makronivån Försvarsmakten FM FysS grundnivå 
Makronivån Försvarsmakten Tilläggskrav för befattning i 

insatsorganisationen 
Mezzonivån Nordic Battle 

Group (NBG) 
FM FysS tilläggskrav 

Mikronivån Officeren själv Egen målsättning 
Tabell 2 utvisar ett sätt att rangera relationen mellan efterfrågad kompetens och armeofficerens faktiska 
kompetens. 
 
Sammanfattningsvis handlar begreppet kompetens om relationer. Relationen mellan en 
individ och en uppgift, relationen mellan individ eller en situation och/eller ett krav.  
 

                                                 
31 Hall, J. (1990) Kompetens i organisationen. svenska utgåvan översättning Larsson, L-G. Lund: 
Studentlitteratur, sid 36. 
32 Försvarsmakten (2006) Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, sid 127.  
33 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet.  Stockholm: Norstedts Juridik AB, sid 
20-21. 
34 Olstedt, E. & Lind, O. (2005) Från rutin till reflektion. Stockholm: Försvarshögskolan, Institutionen för 
Ledarskap och Management, 2005-06-01, sid 10-11. 
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Fysisk prestationsförmåga 
Nedanstående stycke syftar till att visar dels på att det inte bara är FM som har sett den 
fysiska prestationsförmågans värda. Men det visar också på en samlad syn på hur fysisk 
prestationsförmåga definieras av inte bara FM utan också högskolor och universitet.  
 
Idrottshögskolan i Stockholm driver ett projekt som heter ”Skola – Idrott – Hälsa (SIH-
projekten). Ett av syftena med projektet är att kartlägga villkoren för barns och 
ungdomars fysiska aktivitet i skola och på fritiden. Projektet omfattar flera olika 
rapporter varav den första bland annat berör fysisk prestationsförmåga. Rapporten säger 
att  

Det är av stor betydelse att studera barns och ungdomars  
fysiska prestationsförmåga och hälsotillstånd. 
 

Stycket efter detta relaterar till fysisk prestationsförmåga och ställer frågan 
  

Hur står det till med barnens styrka, rörlighet och kondition? 35 
 
Fysisk aktivitet och motorisk träning är en viktig del av barns totala utveckling och av 
stor medicinsk och social betydelse. Det är då ytterst angeläget att ha goda kunskaper 
om barns och ungdomars totala fysiska aktivitet.36  
 
Försvarsmakten beskriver fysisk prestationsförmåga på ett liknande sätt som 
Idrottshögskolan. Regler för Försvarsmaktens Fysiska standard (FM FysS) beskriver 
fysisk prestationsförmåga som en kombination av kondition, styrka och rörlighet. 
Vidare säger dokumentet att relationen mellan kondition, styrka och rörlighet skall vara 
50% kondition, 40% styrka och 10% rörlighet.37  
 
Luleå Tekniska Universitet och de hälsovetenskapliga utbildningarna har genomfört en 
studie av barnens fysiska prestationsförmåga. Studiens mätinstrument har bestått av ett 
rörlighetstest, ett balanstest, ett spänsttest och ett löptest.38 Översätter vi dessa test till 
vad Försvarsmakten beskriver som fysisk prestationsförmåga ser vi att både 
Försvarsmakten och Luleå Tekniska Universitet har samsyn. SIH-projektet som 
Idrottshögskolan i Stockholm genomför har också utgångspunkten att fysisk 
prestationsförmåga omfattar styrka, kondition och rörlighet.  
 
Fysisk prestationsförmåga en kompetens bland andra i FM? 
Fysisk prestationsförmåga bör vara en kompetens bland många andra kompetenser för 
officerare. En av officerens många uppgifter är att leda förband i strid. Att leda förband 
innebär bland annat förflyttningar, stridshandlingar och tillbakaryckning. Uppgiften 
ställer krav på både uthållighet och styrka. Detta enkla resonemang påvisar att en av 
många kompetenser som officeren måste ha är fysisk prestationsförmåga.  

                                                 
35 http://www.gih.se/upload/1276/SIH-rapport%20nr%201.pdf. 2006-04-10 klockan 11.47, sid 9. 
36 Ibid, sid 9. 
37 Försvarsmakten, Högkvarteret utgående utgående skrivelse 2005-06-21, Regler FM Fysiska Standard. 
beteckning 19 710:69356, sid 6. 
38 http://epubl.luth.se/1404-5516/2001/26/index.html. 2006-02-07 klockan 14.02. 
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Ur ett annat perspektiv, antagning till programutbildning i Försvarsmakten visar det sig 
att det finns fysiska förkunskapskrav. Utbildningskatalogen för bland annat 
Stabsprogrammet 04/05 och 06-07 beskriver flera olika förkunskapskrav officeren 
måste uppfylla för att vara behörig och kunna bli antagen. Ett av kraven är att uppfylla 
Försvarsmaktens fysiska baskrav i innehavd befattning. Samma förkunskapskrav finns 
för andra program i Försvarsmakten. Dessa förkunskapskrav stödjer resonemanget att 
fysisk prestationsförmåga är en kompetens som officeren måste ha. I dokumentet FM 
Fysiska Standard påpekas det att Försvarsmaktens personal skall ha en tillräcklig fysisk 
prestationsförmåga för att kunna lösa, av regeringen ålagda uppgifter. Vidare framhålls 
det att Försvarsmaktens uppgifter, såväl nationella som internationella, är sådana att en 
hög kvalitetsnivå krävs inom alla verksamhetsområden.39 Min tolkning av detta 
belägger att fysisk prestationsförmåga är en kompetens bland många andra för en 
officer. 
 
Chefens betydelse 
Ett begrepp av central betydelse i uppsatsen är chefens betydelse. Lars Andersson påpekar 
chefens centrala roll med hänvisning till ett citat i Pedagogiska grunder 
 
 Att leda betyder bland annat att få dem som leds att uppfatta 
 uppgiften som ett egenintresse. Detta är bara möjligt när  

ledningen lyckas ”tända” gruppen för uppgiften.40 
 
Även Ellström visar på chefens betydelse 
 

En bra ledare är synlig i verksamheten. Att vara med där det  
händer och att vara ute i verksamheten för att bygga upp 

                     förtroende...41 
 
Vid analysen kommer chefen betydelse att användas som en parameter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Försvarsmakten, Högkvarteret utgående skrivelse 2005-06-21, Regler FM Fysiska Standard. beteckning 19 
710:69356, sid 5. 
40 Andersson, L. (2001) Militärt ledarskap – när det gäller. Stockholm: Lärarhögskolan, sid 174. 
41 Ellström, P-E & Kock, H. (2003) Ledarskap i teamorganiserad verksamhet. Linköping: Linköpings 
universitet, sid 117. 
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3 Metod och tillvägagångssätt 
Inledning 
Detta kapitel syftar till att både beskriva den vetenskapliga ansatsen, tillvägagångssättet 
och urvalet av informanter.  
 
Abduktiv ansats 
Vanligtvis beskrivs två olika metoder, deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva 
metoden kan beskrivas utifrån tidigare erfarenhet och teorier.42 I den deduktiva metoden 
görs ett avstamp ifrån forskarens förväntning om hur världen ser ut för att därefter se 
om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Risken med den deduktiva 
metoden är att man koncentrerar insamlandet av data till det som stödjer de egna 
förväntningarna. Jacobsen varnar för att en deduktiv metod kan få en prägel av 
självuppfyllande profetia.43  
 
Den induktiva metoden kan kort beskrivas som från empiri till teori.44 Ett insamlande av 
data utan förväntningar för att i nästa steg systematisera och analysera data och slutligen 
formulera en teori utifrån insamlade data. Målet är att ingenting skall begränsa vilken 
information den enskilde forskaren samlar in. Kritik mot denna ansats finns också enligt 
Jacobsen, som bland annat nämner att undersökaren kommer alltid att företa en 
avgränsning av informationen, medvetet eller omedvetet.45 
 
Denna uppsats utgår inte från en egenformulerad teori och datainsamling, i syfte att se 
om den formulerade teorin kan falsifieras eller verifieras. Uppsatsen utgår inte heller 
från ett förutsättningslöst insamlande av data för att därefter formulera en teori. Denna 
uppsats utgår från en abduktiv ansats vilken kan beskrivas som en pendling mellan teori 
och empiri.46  I abduktionen utgår man från informanternas uppgifter om något och 
använder sedan teoretiska begrepp för att fokusera på relevanta aspekter ur det som man 
undersöker. Olstedt skriver att det är själva processen som är intressant det vill säga 
flexibiliteten mellan empiriska fynd, hypotesskapande och teoretiska begrepp. Genom 
att etablera bryggor mellan erfarenhet och det som jag tror mig veta, kan jag söka efter 
det okända.47 På detta stadium uppkommer hypotesen, som både kan verifieras eller 
falsifieras.  
 
Uppsatsens empiriska inslag utgår ifrån enkätresultat och intervjuresultat, de teoretiska 
begreppen hämtas utifrån teorier kring kompetensbegreppet. Utifrån dessa två delar 
skapas sedan hypoteser. 
 
 

                                                 
42 Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför. Lund: Studentlitteratur, sid 34. 
43 Ibid, sid 42. 
44 Ibid, sid 35. 
45 Ibid, sid 43. 
46 Olstedt, E. (2001) Att tänka kritiskt. Stockholm: Stockholms universitet Pedagogiska institutionen, sid 51-52. 
47 Ibid, sid 52. 
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Tillvägagångssätt vid analysarbetet 
Analysen av resultatet utgår från delar av Ellströms teorimodell det vill säga faktorerna 
faktisk kompetens, efterfrågad kompetens samt den kompetens som arbetet kräver. Det har 
inte inom ramen för denna uppsats varit praktiskt möjligt att utröna arméofficerarnas formella 
kompetens då det inte finns underlag i form av tjänstgöringsomdömen eller vitsord i skrivande 
stund. Inom ramen för uppsatsens arbete kommer inte heller den utnyttjade kompetensen att 
behandlas. Båda faktorerna behandlas emellertid i förslag på fortsatt forskning. Till de 
kvarvarande faktorerna i Ellströms modell har jag tillfört ytterligare faktorer såsom, tidigare 
internationell tjänstgöring, chefens betydelse, förståelse samt organisationsteori. Analysen 
sammanfaller med uppsatsens frågeställningar, uppfyllnad FM Fys grundnivå, tilläggskrav i 
insatsorganisationen samt NBG-krav. 
 
 

Figur 2 utvisar analysmodellen. 
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Reliabilitet, validitet och generalisering 
Ingen författare med självaktning kan negligera dessa begrepp speciellt då det handlar 
om uppsatsens kvalitet. Reliabilitet kan kort beskrivas enligt följande. Samma resultat 
skall kunna påvisas om man gör om samma undersökning en gång till. Reliabilitet 
innebär att empirin måste gå att lita på. Jacobsen skriver, vad vi vill ha är resultat som 
mäter de vi är intresserade av och som vi kan lita på.48 Kan vi lita på enkätsvaren? 
Reliabiliteten i enkätsvaren redovisar informanternas erfarenhet och kunskap där och 
då. Skulle samma frågeformulär skickas till samma personer idag är det mycket möjligt 
att resultatet skulle bli annorlunda på grund av till exempel ökad träning och erfarenhet.  
Reliabiliteten i förhållande till intervjuresultatet får anses högt. Efter avslutad intervju 
har frågor och svar nedtecknats. Intervjuutskrift är sänd till informanterna i syfte att 
säkerställa att inget misstolkats. Validitet eller giltighet kan kort beskrivas som att mäta 
det vi önskar mäta.49 Att det uppmätta uppfattas som relevant och att det som mäts hos 
några få också gäller för flera. Jacobsen skriver att giltigheten kan delas in i både intern 
giltighet men också extern giltighet. Intern giltighet handlar om vi faktiskt mäter det vi 
tror oss mäta. Extern giltighet handlar om i hur stor utsträckning resultatet kan 
generaliseras. För generalisering måste resultatet vara representativt skriver Jacobsen.50 
 
Olika datainsamlingsmetoder 
Det finns ett flertal olika metoder att samla in empiri beträffande fysisk 
prestationsförmåga. Ett sätt är att själv genomföra praktiskt prov med en population. Ett 
annat är att lägga ut ett uppdrag till exempelvis ett förbands idrottsavdelning och 
avdelning genomför praktiska tester. Ett tredje sätt är att genomföra en 
enkätundersökning. De olika metoderna har både för- och nackdelar. Troligtvis skulle 
de olika metoderna även påverka resultatet. För denna undersökning har jag valt 
enkätmetoden. 
 
Urval enkäter 
Rapporten har krävt två typer av urval. Det första urvalet har relaterat till enkäterna och 
det andra urvalet hör till intervjuerna. Enkäternas syfte har varit att spegla 
arméofficerarnas generella fysiska prestationsförmåga. Detta har inneburit ett krav på 
ett styrt slumpmässigt och representativt urval.51 Urvalet har bestått av fänrikar, 
löjtnanter, kaptener och majorer i nivå 4 därför att de är de mest förekommande 
officersgraderna i NBG manöverbataljon. Markstridskompetens är en styrande 
kompetens för att ”platsa” i manöverbataljonen vilket innebär att urvalet har bestått av 
arméofficerare. Tillvägagångssättet har varit att ta utdrag ur CSS52 och rangera alla 
arméofficerare i de olika graderna i namnordning från A till Ö. Hur många som sedan 
tillsänts enkäten beror på totalt antal officerare i respektive grad samt gradens 
representation i manöverbataljonen. 
 
Nivå Fk Lt Kn Mj nivå 4 
Summa officerare 294 1584 1873 1262 
Tabell 3 utvisande antal arméofficerare i respektive grad  
 
                                                 
48 Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför. Lund: Studentlitteratur, sid 22. 
49 Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför. Lund: Studentlitteratur, sid 21. 
50 Ibid, sid 22. 
51 Trost, J. (2001) Enkätboken. andra upplagan, Lund: Studentlitteratur. sid 28, 34. 
52 CSS, Centrala stödsystemet. Utdraget erhållet av Barbro Geite SP Personalförsörjning HKV FÖRBE BEM. 
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Skillnad i antal befattningar i förhållande till grad innebär att en stratifiering har 
genomförts. Stratifiering innebär att det i urvalet tagits hänsyn till överrepresentationen 
av befattningarna för graden fänrikar och löjtnanter kontra befattningarna för graden 
kapten och major i NBG manöverbataljon.53 Stratifieringen har inneburit att var 29:e 
fänrik med start på nummer 29, var 32:e löjtnant start på nummer 32, var 40:e kapten 
med start på nummer 10, var 40:e major med start på nummer 10 har fått en enkät.  
   
Förband Fk Lt Kn Mj Övlt Summa 
90 I-bat 21 21 15 15 1 73 
Tabell 4 utvisar befattningar i NBG manöverbataljon.54 90 I-bat är detsamma som manöverbataljonen. 
 
Nivå Fk Lt Kn Mj 
Enkäter 10 52 47 32 
Procentuellt utfall 3.4%  3.3% 2.5% 2.5% 
Tabell 5 utvisande enkätfördelning 
 
Skillnaden i procentuellt utfall beror på tidigare nämnd överrepresentation.   
 
Urval intervjuer 
För urvalet till intervjuerna har geografi/klimat varit styrande. Läkare som tjänstgjort i 
Kosovo, Liberia, Afghanistan och annan del av Afrika har valts i syfte att belysa 
eventuella skillnader i nyttjandet av fysiska prestationsförmåga beroende på geografiskt 
område. Dessutom är dessa områden möjliga platser för insättande av NBG baserat på 
redan nämnda regeringsbeslut och propositioner. Intervjuerna har genomförts via 
telefon i två fall och i de andra två genom personkontakt. Efter varje intervju har 
resultatet nedtecknats och intervjuobjektet har fått möjligheten att läsa igenom sina svar 
samt fått lägga till detaljer eller omformulera sig. Förändringarna har varit ringa.  
 
Förberedelser, enkätutformning och genomförande 
Efter samtal med min handledare enades vi om att cirka 150 enkäter skulle vara ett antal 
som var rimligt att hantera omfångsmässigt kopplat till tiden till förfogande.  
 
Enkäten består av 23 olika frågor enligt bilaga 1. Huvuddelen av frågorna är stängda frågor 
med svarsalternativ. Några frågor är så kallade öppna frågor där informanten svarar med egna 
ord. Enligt Trost innebär det att enkäten utformad på mitt sätt är av kvantitativ natur och har 
både en hög strukturerings- och standardiseringsgrad.55  
 
Efter tillverkning av enkäten har ett tiotal kurskamrater ianspråktagits för provskrivning. 
Syfte har varit tudelat, dels att erhålla feed-back på om frågorna är begripliga men även 
en första utvärdering om enkäten verkligen ger underlag till att svara på uppsatsens 
frågeställningar. Förövningen gav vid handen att några frågor har omarbetats och 
ytterligare frågor har tillkommit. Missivbrev, påminnelser samt tackkort har handlagts 
enligt förslag från Trost.56 Enkätcykeln startade i november och avslutades den sista 
februari. 
  
                                                 
53 Trost, J. (2001) Enkätboken. andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, sid 34. 
54 Underlaget erhållet via E-post från Tommy Henriksson HKV PRODS PLAN Prod 
55 Trost, J. (2001) Enkätboken. andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, sid 59. 
56 Ibid, sid 92-109. 
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Datatolkning/bearbetning 
Datasammanställning av enkäterna har gjorts av företaget Back AB57. Resultatet har 
redovisats i Microsoft programmet Excel. Bearbetningen av materialet har gjorts 
manuellt. Inga statistikprogram har använts. Arbetsgången har varit att ta fram de 
svarskolumner som varit aktuella och manuellt räkna hur många som exempelvis 
uppfyller grundnivån.  
 
Bortfall och bearbetning av data 
Bortfallet beträffande enkäterna ligger på 36%. Jan Trost skriver att bortfall på mellan 25%-
50% är normalt sedan början av 1970-talet. Enkätbortfallet ligger inom detta intervall. Av 
bortfallet på 48 stycken är det anmärkningsvärt att i 35% av bortfallen fanns det ingen individ 
med det namnet på adressen enligt CSS vid en jämförelse med www.eniro.se. Detta innebär 
att osäkerhet råder över hur många officerare som valt att inte svara på frågan. Under arbetet 
med utvärderingen av enkätresultatet kom jag i kontakt med professor Leif Carlstedt ILM 
Karlstad. Carlstedt har uppfattningen att individer som inte svarar på enkäter är individer som 
inte motsvarar det som enkäten vill undersöka. Carlstedt baserar sin uppfattning på mångårig 
erfarenhet. Om detta gäller för det resterande bortfallet, det vill säga de som erhållit enkäten 
till rätt adress är oklart, men kan vara en förklaring.  
 
Etiska aspekter 
I missivbrevet till enkäterna har det påtalats att alla informanter lämnar uppgifter 
anonymt. Ingen koppling mellan individ och svar förekommer i rapporten. Efter 
uppsatsens färdigställande kommer allt informantmaterial att förstöras. Beträffande  
intervjuerna kommer ingen koppling mellan individuttalande och svar att förekomma i 
rapporten. 
 
 

                                                 
57 Annelie Nedermo Backup AB Ranhammarsvägen 18 161 02 Bromma.  
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4 Empiri  
Detta kapitel omfattar redovisning av resultatet. Ambitionen är att bara redovisa resultat 
som har bäring mot frågeställningarna. Författaren förbehåller sig dock rätten att även 
redovisa resultat som inte har en direkt koppling till frågeställningarna då det kan 
komma att användas i diskussionerna. Resultatet omfattar enkäterna som utvisar 
arméofficerens faktiska kompetens i Ellströms modell samt resultat av intervjuerna 
gjorda med läkare som tjänstgjort i Kosovo, Afghanistan, Liberia samt annat ställe i 
Afrika som syftar till att utvisa den kompetens som arbetet verkligen kräver i Ellströms 
modell.  
 
Grafisk presentation av utskick, svarsprocent och fördelning av informantsvar.58 
 

 
 

Totalt antal informanter  Antal i utlandsstyrkan Procent 
90 31 34% 
Tabell 6 utvisande antal av informanter som tidigare tjänstgjort i utlandsstyrkan. 
 
 

                                                 
58 Fem informanter har inte uppgett typförbandstillhörighet, fyra informanter har inte uppgett arbetsplats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 utvisar antal utskick och svar.                       Figur 4 utvisar svarsprocent utifrån grad.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 utvisar svar från typförband             Figur 6 utvisar svar från arbetsplats 
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Resultat av enkäterna kopplat till grundnivå  
 
Hur många officerare uppfyller FM FysS grundnivå? 
 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna visar att 41 av 90 (45%) informanter uppger 
att de tränar med rätt frekvens i veckan (minst två pass). 40 av dessa 41 tränar också 
minst ¾ av arbetsveckorna. Detta innebär att 44% av informanterna uppfyller FM FysS 
grundnivå. 
 
 Manöver Understöd Underhåll Ledning Total 
Procent 50% 44% 40% 40% 44% 
Tabell 7 utvisande uppfyllnad av FM FysS grundnivå. 
 
Resultatet ur typförbandsperspektiv pekar på att personal vid manöverförbanden har 
högre andel av personal (50%) som uppfyller grundnivå än andra typförband.  
 
 
 
 
 Pluton Kompani Bataljon Reg HKV Skolor Total 
Procent 39% 32% 45% 60% 57% 67% 44% 
Tabell 8 utvisande uppfyllnad av FM FysS grundnivå. 
 
Av resultatet ur arbetsplatsperspektiv kan utläsas att personal på pluton och kompani 
uppfyller grundnivån i mindre omfattning (39% respektive 32%) än övriga 
arbetsplatser. Personal med arbetsplats på regementsnivå och på FM skolor har det 
högsta andelen som uppfyller grundnivån (60% respektive 67%). 
 
 
 
 
 Fänrik Löjtnant Kapten Major Total 
Procent 20% 39% 50% 54% 44% 
Tabell 9 utvisande uppfyllnad av FM FysS grundnivå. 
 
Resultatet ur gradperspektivet påvisar att kaptener och majorer (50% respektive 
54%)uppfyller grundnivån i högre grad än fänrikar och löjtnanter (20% respektive 
35%).    
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Resultat av enkäterna kopplat till tilläggskrav i insatsorganisationen  
 
Hur många officerare känner till sin befattning i insatsorganisationen samt vilka 
tilläggskrav som befattningen innebär? 
 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna visar att 33 informanter av 90 (36%) kände till 
sin befattning i insatsorganisationen.  
 
Av dessa 33 kände 22 (24% av alla) personer till vilka tilläggskrav som gäller för sin 
befattning.  
 
16 av dessa 33 (17% av totalen på 90 personer) har genomfört något eller båda av 
proven med godkänt resultat. 
 
Resultatet visar också att 76% av officerarna inte vet vilka tilläggskrav som gäller för 
sin befattning. 
 
 
 
I vilken utsträckning uppskattar officeren att de uppfyller tilläggskraven för sin 
befattning i insatsorganisationen? 
 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna visar att 49 av 90 (54%) uppskattar att de 
uppfyller tilläggskraven för sin befattning i insatsorganisationen. 11 av 90 (12%) 
uppskattar att de inte skulle klara något av kraven. 
 
 
 
 Manöver Understöd Underhåll Ledning Total 
Procent 56% 50% 33% 80% 54% 
Tabell 10 utvisande uppskattad uppfyllnad av tilläggskrav för befattning i insatsorganisationen utifrån 
typförband. 
 
Resultatet ur typförbandsperspektiv pekar på att personal vid ledningsförbanden har 
störst andel av personal (80%) som uppskattar att de uppfyller tilläggskraven för sin 
befattning. 40% av personalen på underhållsförbanden har ej besvarat frågan.     
 
 
 
 Pluton Kompani Bataljon Reg HKV Skolor Total 
Procent 54% 47% 73% 60% 71% 50% 54% 
Tabell 11 utvisande uppskattad uppfyllnad av tilläggskrav för befattning i insatsorganisationen utifrån 
arbetsplats. 
 
Av resultatet ur arbetsplatsperspektiv kan utläsas att personal tjänstgörande på 
bataljons- och HKV-nivå uppfyller kraven till 73 respektive 71%. Lägst andel av 
personalen som uppfyller tilläggskraven befinner sig på kompaninivån.59  
                                                 
59 Andelen informanter som ej besvarat frågan pendlar mellan 7% till 17% för alla arbetsplatser förutom på 
bataljonsnivån där alla har besvarat frågan. 
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 Fänrik Löjtnant Kapten Major Total 
Procent 50% 48% 63% 64% 54% 
Tabell 12 utvisande uppskattad uppfyllnad av tilläggskrav för befattning i insatsorganisationen utifrån 
grad. 
 
Resultatet ur gradperspektivet påvisar att kaptener och majorer uppfyller tilläggskraven 
till 63% respektive 64%.60  
 
 
 
Resultat av enkäterna kopplat till NBG-krav 
 
I vilken utsträckning har officeren kunskap om de tilläggskrav som ställs på 
personal som skall tjänstgöra i NBG? 
 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna visar att 42% av officerarna har kunskap om 
att kraven omfattade både fälttest och multitest för personal ingående i NBG. 
 
 
 
 Manöver Understöd Underhåll Ledning Total 
Procent 44% 41% 60% 40% 42% 
Tabell 13 utvisande kunskap om NBG-krav utifrån typförband. 
 
Resultatet ur typförbandsperspektiv pekar på att personalen på underhållsförbanden 
hade störst kunskap om NBG-kraven (60%).  
 
 
 
 Pluton Kompani Bataljon Reg HKV Skolor Total
Procent 39% 53% 18% 53% 29% 66% 42% 
Tabell 14 utvisande kunskap om NBG-krav utifrån arbetsplats. 
 
Av resultatet ur arbetsplatsperspektiv kan utläsas att personalen på bataljon och HKV-
nivå har 18% respektive 29% kunskap om NBG-krav.  
 
 
 
 Fänrik Löjtnant Kapten Major Total 
Procent 17% 42% 47% 45% 42% 
Tabell 15 utvisande kunskap om NBG-krav utifrån grad. 
 
Resultatet ur gradperspektivet påvisar att kunskapen om NBG-kraven bland fänrikarna 
var lägst 17%.  
 
 
                                                 
60 Andelen informanter som inte besvarat frågan pendlar mellan 6%- 13% förutom för fänrikarna där andelen var 
43%. 
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I vilken utsträckning har officerare genomfört tilläggskrav för NBG? 
 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna ger vid handen att 9 av 90 (10%) praktiskt 
genomfört båda tilläggskraven med godkänt resultat. 71 av 90 (79%) har inte genomfört 
tilläggskraven praktiskt. 5 av 90 (6%) har genomfört något av proven men inte varit godkänd. 
5 av 90 (6%) har ej svarat på frågan. 
 
 
 
I vilken utsträckning har tilläggskrav för NBG diskuterats eller genomförts? 
 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna visar att 18 av 90 (20%) av informanterna har 
genomfört eller diskuterat tilläggskrav för NBG. För 74% av informanterna har inte 
NBG-krav varit uppe på agendan. 6% av informanterna har inte besvarat frågan. 
 
 
 
 Manöver Understöd Underhåll Ledning Total 
Procent 19% 24% 0% 27% 20% 
Tabell 16 utvisande i vilken utsträckning NBG-krav diskuterats eller genomförts utifrån typförband. 
 
Noterbart är att NBG-krav inte har genomförts eller diskuterats på underhållsförbanden 
överhuvudtaget.  
 
 
 
 Pluton Kompani Bataljon Reg HKV Skolor Total 
Procent 25% 26% 18% 13% 14% 17% 20% 
Tabell 17 utvisande i vilken utsträckning NBG-krav diskuterats eller genomförts utifrån arbetsplats. 
 
Resultatet för personal tjänstgörande på regementsnivå och på HKV var 13% respektive 
14%.61 
 
 
 
 Fänrik Löjtnant Kapten Major Total 
Procent 20% 16% 23% 23% 20% 
Tabell 18 utvisande i vilken utsträckning NBG-krav diskuterats eller genomförts utifrån grad. 
 
Resultatet ur gradperspektiv påvisar att löjtnanterna var den grupp där diskussion eller 
genomförande låg på lägst nivå 16%.  
 
 

                                                 
61 Totalt har tre informanter ej besvarat frågan. 
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I vilken utsträckning uppskattar officerarna att de uppfyller de krav som ställs på 
fysisk prestationsförmåga för personal tjänstgörande i NBG? 
 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna visar att 53 av 90 (59%) av informanterna 
uppskattade att de klarade båda proven. 13% uppgav att de inte klarade något av 
kraven.62 
 
 
 Manöver Understöd Underhåll Ledning Total 
Procent 61% 62% 60% 60% 59% 
Tabell 19 utvisande uppskattad uppfyllnad av NBG-krav utifrån typförband.  
 
Resultatet ur typförbandsperspektivet visar att alla typförband ligger i paritet med 
genomsnittet.  
 
 
 
 Pluton Kompani Bataljon Reg HKV Skolor Total 
Procent 57% 58% 91% 60% 57% 50% 59% 
Tabell 20 utvisande uppskattad uppfyllnad av NBG-krav utifrån arbetsplats.  
 
Av resultatet ur arbetsplatsperspektiv kan utläsas att personal tjänstgörande på bataljon 
uppfyllde kraven i 91% av fallen.  
 
 
 
 Fänrik Löjtnant Kapten Major Total 
Procent 33% 52% 73% 59% 59% 
Tabell 21 utvisande uppskattad uppfyllnad av NBG-krav utifrån grad.  
 
Resultatet ur gradperspektiv påvisar att kaptenerna ligger på framkant med uppfyllnad i 
73% av fallen. 33% av fänrikarna uppskattar att de uppfyller kraven.63  

                                                 
62 Det procentuella resultatet ur typförbandsperspektiv överstiger snittet för hela populationen. Detta beror på att 
fem av informanterna inte uppgett typförbandstillhörighet.  
63 En fänrik har ej besvarat frågan. 
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Resultat av enkäterna kopplat till tidigare tjänstgöring i utlandsstyrkan  
 
 
Påverkar tidigare tjänstgöring i utlandsstyrkan officerens uppfyllnad av FMFysS 
grundnivå? 
 
Av resultatet kan utläsas att av de 31 stycken som tjänstgjort i utlandsstyrkan uppfyller 
13 av 31 (42%) FM FysS grundnivå. Resultatet för alla informanter vad gäller 
uppfyllnad är 40 av 90 (44%) rörande FM FysS grundnivå.  
 
 
Påverkar tidigare tjänstgöring i utlandsstyrkan officerens fysiska 
prestationsförmåga vad gäller NBG-kraven? 
 
Resultatet visar att de som tjänstgjort i utlandsstyrkan tidigare var 31 stycken av 90 
informanter. Av dessa 31 uppger 23 (74%) att de uppfyller NBG-kraven. Resultatet för 
alla informanter vad gäller uppfyllnad av NBG-kraven är 59%. 
 
 
Resultat av enkäterna kopplat till chefen  
 
 
I vilken utsträckning är chefer i linjeorganisationen föredömen/deltar vid fysisk 
träning? 
 
Resultatet påvisar att 41 av 90 (46%) har chefer som deltar eller är föredömen 
beträffande fysisk träning. 
 
Utfallet av resultatet visar att 18 av 90 (20%) informanter uppger att de har chefer som 
inte prioriterar fysisk träning på arbetstid varken för underställda eller för sig själva. 
Noterbart är att detta gäller 80% av cheferna för personal ur underhållsförbanden. 
Övriga förbandstypers chefer ligger i paritet med genomsnittet.  
 
 
I vilket syfte tränar officeren? 
 
Frågan var av flersvarskaraktär, vilket har inneburit att informanterna har kunnat välja 
fler än ett svarsalternativ, därför överstiger svarens procentsatser 100%. Resultatet ger 
vid handen att 9 av 90 (10%) tränar för att uppfylla krav för internationella insatser. 37 
av 90 (41%) tränar för att uppfylla FM FysS grundnivå. 21 av 90 (23%) tränar för att 
klara de normala arbetsuppgifterna. 82 av 90 (91%) uppger att de tränar för egen 
personlig tillfredsställelse. Av helheten kan utläsas att 51 av 90 (57%) tränar för att i 
någon mån uppfylla krav (grundnivå, internationella insatser och/eller normala 
arbetsuppgifter) från FM. 
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Resultat av intervjuer kopplat till den kompetens som arbetet kräver 
 
Syftet med intervjuerna har varit att få insikt i hur mycket av den fysiska 
prestationsförmågan som officeren generellt har utnyttjat i missionsområdet. I ett försök 
att få en så heltäckande bild som möjligt har läkare från missionerna KS, LA, FS samt 
annan del av Afrika intervjuats. Sverige har dessutom i skrivande stund trupp i dessa 
områden.  
 
Följdfrågorna har bestått av i vilka olika sammanhang förutom fysisk träning som  
 

• Officeren har använt sin prestationsförmåga 
• Är kraven relevanta innan rotation 
• Var den fysiska prestationsförmågan gränssättande  
• Roterades personal utan nödvändig prestationsförmåga  
• Klimatets påverkan  

 
Varje informant har också i slutet av intervjun fått chansen att fritt uttrycka sig om 
tjänsten i missionsområdet. 
 
Huvuddelen av läkarna har svarat att officeren generellt har utnyttjat sin fysiska 
prestationsförmåga i låg grad eller liten utsträckning. Detta beroende på att förbanden 
var fordonsburna eller mekaniserade. Däremot framkom det från läkaren som tjänstgjort 
i Liberia att tjänsten var fysisk krävande för alla i förbandet, främst beroende på 
klimatets påverkan.  
 
 
 
I vilka sammanhang utnyttjades den fysiska prestationsförmågan?  
 
Informanterna var eniga i sina svar. Vid patrullering och genomsök av terräng, det vill 
säga avsutten verksamhet. Förbandet i Afghanistan, Mazar-e-Sharif hade vid den tiden 
uppgiften snabbinsatsstyrka så kallad Quick Reaction Force (QRF). Ett flertal övningar 
genomfördes i syfte att vidmakthålla men även öka förbandets kompetens. Övningarnas 
omfattning gjorde att den fysiska prestationsförmågan ibland nyttjades till fullo.  
 
 
 
Var de fysiska prestationskraven som ställdes i Sverige innan rotation relevanta i 
förhållande till tjänsten i missionsområdet?   
 
Gemensamt svar från alla informanter är ja. Samtliga poängterade att det är vitalt både 
för individen men även för förbandet som helhet att den fysiska prestationsförmågan 
måste vara på sådan nivå att man som individ både måste klara av att ta sig själv i skydd 
men också att assistera en skadad kamrat.  
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Roterades personal utan att klara de fysiska kraven? 
 
Huvuddelen av informanterna svarade ja. Undantaget var informanten som tjänstgjort 
vid specialförbanden. Följdfrågan ställdes, fick detta några konsekvenser på plats i 
missionsområdet? Svaret var nej. En informant uttryckte sig såhär 
 

De hade en befattning som normalt inte utsatte dem för  
fysiska prövningar. Men vad är normalt? 
 

En annan informant uttryckte sig såhär 
 
 Det största problemet är att krav finns och prövas 
 men ej följs vid uttagning av personal till utlandsstyrkan… 

Detta är ett problem som bör tas tag i. 
 
Det skall dock tilläggas att personalen i Mazar E Sharif samt de som tjänstgjort i annan 
del av Afrika är specialförband vilkas prestationsförmåga vida överstiger ett ”vanligt 
rotationsförband”. 
 
 

 
Var den fysiska prestationsförmågan någon gång gränssättande? 
 
Det generella svaret var nej. En informant säger däremot att vid en övning hade den 
fysiska prestationsförmågan varit gränssättande. Det var i samband med transport av 
skadad kamrat.  
 
 
 
Klimatets påverkan på den fysiska prestationsförmågan? 
 
Läkarna som tjänstgjort i Afrika och Asien uttryckte att det krävdes en tid för 
klimatacklimatisering, cirka två veckor innan förbandet var operativt. Kombinationen med 
hetta, luftfuktighet och hög höjd ställer stora krav på fysisk prestationsförmåga och på 
intagande av vätska. En av informanterna uttryckte sig på följande sätt 
 
                   Vid hög höjd över 2000m så ökar belastningen på kroppen.  
                   Det bästa är förstås acklimatisering till hög höjd, men att vara  
                   överviktig och att ha extra kilon att släpa på är jobbigt… 
                   Skyddsväst är bra och kan hjälpa, men om den är tung kan den  
                   stjälpa. Den skall normalt användas, men vid långa marscher  
                   alternativt hög höjd måste man göra övervägande om keram- 
                   plattorna skall lämnas i fordonen. 
 
Detta visar klimatets påverkan på den fysiska prestationsförmågan. 
 
Informanterna poängterar att sköter man vätskeintaget i kombination med att individen klarar 
de fysiska kraven innan rotation så är tjänsten genomförbar även om påfrestningarna stundtals 
är stora.    



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-08-08 FHS beteckning 679/6:1 
ChP 04-06  Sidan 29 av (44) 
Major Stefan Nordberg 
 
Övriga synpunkter av intervjuinformanterna! 
 
Majoriteten av informanterna påtalade vikten av att varje individ måste ha fysisk 
kapacitet att med stridsutrustning samtidigt förflytta sig själv och skadad kamrat i 
skydd. Det är den minsta gemensamma nämnaren för fysiska krav innan rotation. 
Risken med att låta personal rotera utan denna kapacitet/kompetens kan få katastrofala 
följder både för individen, men också för förbandet i sin helhet. 
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5 Analys och diskussion 
Detta kapitel omfattar analys och diskussion av resultat från föregående kapitel.  
Resultatet av den faktiska kompetensen och den kompetens arbetet kräver analyseras 
och diskuteras i förhållande till den efterfrågade kompetensen vilken redovisats på sidan 
5-6 i uppsatsen. I analysarbetet har jag valt att använda Ellströms teorimodell vilken jag 
utvecklat med ytterligare parametrar såsom tidigare internationell tjänstgöring, chefen, 
förståelse samt organisationsteori. Parametrarna hjälper till att tydliggöra resultatet i 
analysen och diskussionen.      
 
 

Figur 2 se kapitel 3 sidan 16 för närmare förklaring. 
 
En modell är aldrig perfekt och fullständig men kan vara till hjälp att förtydliga i ett 
analysarbete och ge en större förståelse för resultatet.  
 
Analys och diskussion utifrån grundnivå 
 
Resultatet av den faktiska kompetensen och grundnivån visar att knappt hälften av 
informanterna uppfyller FM FysS grundnivå. Relationen mellan faktisk kompetens och 
efterfrågad kompetens överensstämmer inte optimalt. Vad beror detta på? 
 
Resultatet kan analyseras ur flera perspektiv. Ur typförbandsperspektivet visar det sig att 
personalen på manöverförbanden i högre grad än övriga typförband uppfyller grundnivån. 
Detta kan bero på att de har insett vikten av regelbunden träning i och med att deras 
huvudtjänst är strid. Detta visar även Gustafssons studie.64 Det vill säga, manöverförbandet P7 
var ett av de bättre förbanden beträffande planlagd träning på arbetstid. 
 
 

                                                 
64 Gustafsson, T. (2004) Officerarnas fysiska aktivitet. Stockholm: Lärarhögskolan, sid 24. 
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Ur gradperspektivet visar resultatet att fänrikarna uppfyller grundnivån i lägre grad än 
löjtnanter, kaptener och majorer. En orsak till detta kan vara fänrikens möjligheter till 
påverkan. Ellström skriver att den faktiska kompetensen påverkas negativt i kombination med 
små eller inga möjligheter till kompetensutveckling.65 Min erfarenhet visar att 
påverkansmöjligheterna för en fänrik i många fall är mindre än för officerare med flera års 
tjänstgöring.  
 
Tidigare internationell tjänstgöring visar sig inte ha någon positiv inverkan på uppfyllnad av 
FM FysS grundnivå. Återkommer till betydelsen då faktorn tidigare internationell tjänstgöring 
och begreppet NBG-krav analyseras. 
 
Ur arbetsplatsaspekt är det intressant att personal på plutons och kompaninivå i minst 
utsträckning uppfyller grundnivån. Personal tjänstgörande på HKV samt FM skolor uppfyller 
grundnivån i högre grad än övriga arbetsplatser. Resultat styrks beträffande skolor av 
Gustafssons studie då personal på MHS Halmstad planlade träning på arbetstid i högre grad 
än övriga förband i studien.66 Med anledning av resultatet, är det kanske så att ett ökat avstånd 
till kaserngården och soldaterna påverkar uppfyllnad av grundnivå i positiv riktning och att 
det omvända förhållandet också råder.    
 
Resultatet i min studie visar på ett samband mellan chefers inverkan och den fysiska 
träningen. Informanterna som uppger att de uppfyller grundnivån har i 15% av fallen chefer 
som inte prioriterar fys. Informanter som uppger att de inte uppfyller grundnivån har chefer 
som inte prioriterar fysisk träning i 26% av fallen. En jämförelse mellan populationens 
uppfyllnad av grundnivå (knappt hälften) och i vilken omfattning chefen är föredöme/deltar 
vid fysisk träning visar att det råder samstämmighet. Samstämmigheten visar på att knappt 
hälften av cheferna agerade som föredömen eller deltog i fysisk träning. Innebär detta att om 
100% av cheferna agerade som föredöme/deltar vid fysisk träning skulle 100% av 
informanterna uppfylla grundnivån. Det är kanske ett väl stark påstående. Svaret är troligen 
nej men tidigare forskning visar på chefens betydelse. Ellström och säger  

 
En bra ledare är synlig i verksamheten. Att vara med där det händer och  
att vara ute i verksamheten för att bygga upp förtroende…67 
 

Ebbe Blomgren och Eva Johansson påtalar också vikten av att vara synlig  
 
 Att tydliggöra mål, att motivera människor och att ta ansvar för  
 verksamheten är tre fundamentala delar i en chefs ledarskaps- 

uppgifter….Detta fältnära ledarskap fyller flera funktioner…. 
Man blir som ledare synlig för personalen vilket har ett värde i sig.68  

 
 
 

                                                 
65 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: Norstedts Juridik AB, sid 
39. 
66 Gustafsson, T. (2004) Officerarnas fysiska aktivitet.  Stockholm: Lärarhögskolan, sid 24.  
67 Ellström, P-E. & Kock, H. (2003) Ledarskap i teamorganiserad verksamhet. Linköping: Linköping 
universitet, sid 117. 
68 Blomgren, E. & Johansson, E. (2004) Hemma övas man – borta prövas man. Vällingby: Elanders Gotab AB, 
sid 66-67. 
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Ett sätt att vara synlig och att vara med där det händer är att delta i den fysiska träningen 
vilket med stor sannolikhet skulle kunna påverka uppfyllnaden av FM FysS grundnivå hos 
individerna.  
 
Abrahamsson och Andersen (2005) definierar ledarskap på följande vis 
 

Ledarskap är ett beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk  
enhet eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de  
andra med avsikt att gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter  
och nå bestämda mål.69 

 
Chefen eller ledarens roll för att officeren skall uppfylla grundnivån är med utgångspunkt av 
ovanstående central. Detta styrks även av Gustafsson i sin avslutande kommentar 
 

Resultatet av undersökningen visar tydligt att problemet inte ligger i  
utformningen av grundkraven. Problemet ligger i vilket värde fysisk 
träning på arbetstid har i officerens ögon. För att nyordningen skall 
lyckas måste, att vara fysiskt tränad och att vara fysiskt aktiv på sin  
arbetstid, bli något som värdesätts av högre chefer och kollegor…70  

 
Även Lars Andersson påpekar chefens centrala roll. Andersson hänvisar i sin avhandling till 
ett citat i Pedagogiska grunder (1998) 
 
 Att leda betyder bland annat att få dem som leds att uppfatta uppgiften 
 som ett egenintresse. Detta är bara möjligt när ledningen lyckas ”tända” 
 gruppen för uppgiften.71  
 
Vikten av chefens förmåga att få de ledda att se uppgiften som ett egenintresse understryks 
ytterligare då informanterna i över 90% av fallen uppger att de tränar för egen personlig 
tillfredsställelse. Sammanfaller den egna personliga tillfredsställelsen med FM FysS krav 
torde det innebära en ökad faktisk kompetens. Det är inte bara chefen som har en central roll, 
även andra utgör så kallade rollmodeller. Sjöberg, Danielsson, Johansson och Larsson (2004) 
diskuterar förebilder och rollmodeller  
 

Högre officerare inom kompaniet, till exempel kaptener, blir  
modeller för fänrikar och löjtnanter. De unga officerarna strävar  
efter att göra som deras rollmodeller gör.72   

                                                 
69 Abrahamsson, B. & Andersen, J.A. (2005) Organisation –att beskriva och förstå organisationer. upplaga 4, 
Malmö: Liber AB, sid 78. 
70 Gustafsson, T. (2004) Officerarnas fysiska aktivitet.  Stockholm: Lärarhögskolan, sid 45. 
71 Andersson, L. (2001) Militärt ledarskap - när det gäller. Stockholm: Lärarhögskolan, sid 174. 
72 Sjöberg, Misa. & Danielsson, E. & Johansson, E. & Larsson, G. (2004) Unga officerares ledarutveckling: en 
kvalitativ studie. Stockholm: Gävle Offset AB, sid 22-23. 
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Författarna diskuterar vidare, att om resonemanget visar sig ha generell giltighet innebär det 
att det ställs stora krav på de högre officerarna inom kompaniets ram.73 Författarna betonar att 
studien inte medger några slutsatser av generell karaktär. Då studien är baserad på ett fåtal 
mer eller mindre handplockade informanter.74 Studien motsäger dock inte den betydelse 
chefen eller andra högre officerares har för den fysiska prestationsförmågan. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att chefen har en nyckelroll för att officerens faktiska 
kompetens i högre grad harmoniserar med den efterfrågade kompetensen.  
 
 
 
Analys och diskussion utifrån tilläggskrav i insatsorganisationen  
 
Innan analysen av tilläggskrav i insatsorganisationen startar krävs några klargöranden. För att 
uppfylla tilläggskraven krävs ett uppfyllande av FM FysS grundnivå. Analysen av begreppet 
grundnivån har visat att knappt hälften av informanterna rent teoretisk skulle kunna uppfylla 
tilläggskraven. Tilläggskraven är också kopplade till en befattning i insatsorganisationen. 
Utan vetskap om egen befattning i insatsorganisationen är det inte möjligt att besvara frågan 
om individen uppfyller tilläggskraven. Resultatet visar att endast en ¼ av informanterna 
kände till/hade kunskap om vilka tilläggskrav som de skulle uppfylla. Hur skall en individ 
uppfylla den efterfrågade kompetensen om individen inte har kunskap eller förståelse för 
vilken kompetens som är efterfrågad? Sandberg och Targama (1998) berör detta område de 
skriver  
 

En persons kunskaper, färdigheter och andra egenskaper som används i  
utförandet av ett arbete föregås av och baseras på personens förståelse  
av sitt arbete…. Det är med andra ord personers sätt att förstå sitt arbete  
som formar, organiserar och utvecklar deras kunskaper och färdigheter  
till en specifik kompetens… 75 
 

Analysen av kunskapen om tilläggskraven kan också göras utifrån Ellström modell. Har 
individen inte kunskap om den efterfrågade kompetensen för det arbete han eller hon söker 
skulle det kunna sluta med att en bageriutbildad söker arbete som revisor. Sannolikheten för 
att bagaren skulle uppfylla den efterfrågade kompetensen är synnerligen liten. Återkoppling 
kan göras till arméofficeren och hans eller hennes kunskapen om tilläggskraven. Har 
arméofficeren inte kunskap om den efterfrågade kompetensen är det mycket svårt för att inte 
säga omöjligt att träna upp sig till den efterfrågade kompetensen. Vilket leder till svårigheter 
att få faktiska kompetensen att harmonisera med den efterfrågade.  

                                                 
73 Ibid, sid 23. 
74 Ibid, sid 22. 
75 Sandberg, J. & Targama, A. (1998) Ledning och förståelse. Lund:  Studentlitteratur, sid 74. 
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54% av informanterna uppskattade att de uppfyller tilläggskraven. Det är inte glasklart utifrån 
FM FysS vilka förband som omfattas av tilläggskrav. FM FysS säger att tilläggskrav för 
markstridsförband gäller för förband med upprepade korta och/eller längre förflyttningar med 
full stridsutrustning skall kunna genomföras för att kunna lösa tänkt stridsuppgift.76 Gäller 
detta även personal placerad på exempelvis ett radiolänkkompani? Avsikten med detta 
resonemang är att det kan ifrågasättas om alla informanter verkligen vet vilket tilläggskrav 
som de uppskattat att de klarar. Vilket i sin tur skulle leda till att siffran 54% kan ifrågasättas.   
 
En viktig slutsats utifrån analys och diskussionen beträffande tilläggskrav i 
insatsorganisationen är viktigheten att synliggöra, marknadsföra dels individers befattning i 
insatsorganisationen men också de tilläggskrav som hör till befattningen. Detta tolkar jag 
skulle leda till en ökad faktisk kompetens hos individen och därigenom skulle individen 
uppfylla den efterfrågade kompetensen i högre grad.        
 
 
Analys och diskussion utifrån NBG-krav 
 
Analysen av den faktiska kompetensen och NBG-krav görs i två steg. I steg ett analyseras i 
vilken utsträckning informanterna hade diskuterat eller genomfört NBG-krav. I steg två 
analyseras informanternas uppskattade uppfyllnad av NBG-krav. 
 
Resultatet visar att 4/5 av hela populationen inte hade diskuterat eller praktiskt genomfört 
NBG-kraven. En förklaring till detta resultat kan vara att det inte funnits utbildade testledare 
på förbanden. Att var testledare för tilläggskraven kräver en formell utbildning. Hösten 2005 
startade FM IF en utbildning för testledare. Detta i sig torde innebära att både medvetenheten 
och det praktiska genomförandet ökar på förbanden. I likhet med vad tidigare analys 
(förståelsens betydelse) visat ger en ökad kunskap och en ökad förståelse för NBG-kraven en 
utvecklad kompetens.  
 
Gustafssons studie visar också att på de förbanden där fysisk träning kom upp på agendan 
ökade också den fysiska aktiviteten. En av Gustafsson informanter säger 
 
 Det kompani jag varit på är känt för att inte vara så där fysiskt  

aktivt, även jag tillhör dom som inte fysat så där jättemycket.  
Vi har tagit oss ut och börjat träna helt enkelt… På de förband där 
implementeringen har fungerat bäst visar framförallt enkätsvaren  
att där har det också pratats mer om fysisk träning, där har direktiv  
på hur planering och uppföljning skall gå till varit klara och slutligen  
så visar dessa förband också på en ökning av aktiviteten bland dem  
som tidigare varit minst fysiskt aktiva.77   

 
Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie vikten av kopplingen mellan medvetenhet 
och förståelse hos individen och en ökad faktisk kompetens. 

                                                 
76 Försvarsmakten, Högkvarteret utgående skrivelse 2005-06-21, Regler FM Fysiska Standard. beteckning 19 
710:69356. sid 11. 
 
77 Gustafsson, T. (2004) Officerarnas fysiska aktivitet. Stockholm: Lärarhögskolan, sid 44. 
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Resultatet visar vidare att endast 10% av den undersökta populationen praktiskt hade 
genomfört tilläggskrav för NBG. Resultatet visar också att den uppskattade uppfyllnaden av 
NBG-krav visar på att drygt hälften (59%) av populationen uppskattar att de klarar kraven. 
Till viss del kan det 10% praktiska genomförandet förklaras med avsaknad av testledare. Ett 
annat sätt att se på detta är ur förbandschefsperspektiv. Informationen rörande de fysiska 
kraven för deltagande i NBG har varit fastslagna sedan senhösten 2005. Hade 
förbandscheferna prioriterat NBG och de fysiska kraven hade förbanden redan innan FM IF 
formellt utbildat testledare genomfört praktiska prov på förbanden. Bedömer då att 
enkätsvaren hade påverkats i positiv riktning så till vida att siffran 79% som inte hade 
genomfört något NBG-krav hade varit mindre. Detta kan också härledas till den betydelse 
som chefens påverkan har, vilket diskuterats under rubriken analys och diskussion utifrån 
grundnivå. 
 
Resultatet visar att fler informanter uppger att de klarar NBG-krav än de som uppfyller 
grundnivån. Detta skulle kunna tyda på att officeren har en bra grundfysik då NBG-krav 
uppfylls i högre grad än grundnivån. Essensen med FM FysS är den regelbundna träningen, 
vilket i sin tur i sämsta fall leder till en bibehållen prestationsförmåga. Poängen är dock att 
officerens prestationsförmåga skall öka tack vare den regelbundna träningen. Håller trenden i 
sig beträffande officerens uppfyllnaden av grundnivån kommer det på sikt att få negativa 
konsekvenser för uppfyllnad av NBG-krav. 
 
I tidigare analys har det framkommit att en förändrad förståelse ger en förändrad kompetens. 
Sandberg och Targama (1998) skriver också att förståelsen är i ständig förändring. Författarna 
tar upp SAS som exempel och säger att  
 

SAS-kollektivets förändring av sin förståelse av verksamheten som har  
inneburit en förändring från ”flygbolag” till ”resebolag” illustrerar en  
utveckling av förståelse som inneburit en förändring av befintlig mening.  
Genom sin förändrade förståelse fick människorna i SAS en ny syn på  
verksamheten som resulterade i annorlunda bedömningar och  
prioriteringar.78     
 

Byt ut SAS mot FM, flygbolag med invasionsförsvar och resebolag med insatt insatsförsvar. 
Har officerarna i FM förändrat sin förståelse för verksamheten? Med utgångspunkt från 
resultatet rörande uppfyllnad av NBG-krav kan det diskuteras om officerarna har förändrat sin 
förståelse. Detta skulle kunna vara en förklaring till att den faktiska kompetensen inte 
harmonierar med den efterfrågade kompetensen beträffande uppfyllnad av NBG-krav.    

                                                 
78 Sandberg, J. & Targama, A. (1998) Ledning och förståelse. Lund: Studentlitteratur, sid 152-153. 
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Analys av resultatet och faktorn tidigare internationell tjänstgöring visar att nästan ¾ av dessa 
informanter uppskattar att de klarar NBG-kraven till skillnad mot genomsnittets 59%. Vad 
beror det på att tidigare internationell tjänstgöring verkar ha en positiv inverkan på uppfyllnad 
av NBG-krav. En förklaring kan vara slumpen. En annan förklaring kan vara att en officer 
som redan tjänstgjort utomlands har klarat liknande krav tidigare. En tredje förklaring kan 
vara förförståelse. Kanske är det så att tidigare internationell tjänstgöring ger en förförståelse. 
Officeren vet vilken fysisk prestationsförmåga som krävs i den internationella miljön och 
detta leder till bättre uppfyllnad av NBG-krav. Thurén (1991) beskriver förförståelse med en 
resa till Indien som exempel 
 
            Säg att jag reser till Indien. Jag är full av förutfattade meningar om  
            kastmärken, heliga kor…. Så konfronteras jag med den indiska verkligheten  
            och lär mig snabbt att kastmärken inte är några kastmärken och korna 

inte på långt när så heliga som jag trodde. Jag reviderar då min förförståelse  
efter mina nya  erfarenheter… Nästa år reser jag till Indien igen. Återigen  
visar det sig att jag hade en mängd felaktiga föreställningar. Än en gång  
får jag revidera min förförståelse efter mina nya erfarenheter.79 
 

Detta styrks även av Olstedt och Linds beskrivning att professionell praktisk kompetens är 
förmågan att reflektera över själva spelreglerna. Mitt resultat i studien visar på den 
beskrivning som Olstedt och Lind gör. För att illustrera detta har jag skapat nedanstående 
modell. 

 
Figur 7 utvisande egenkomponerad modell utifrån Olstedt och Lind se kapitel 2 sidan 11. 
 
Jag tolkar modellen som att en individ som får erfarenhet av ett agerande (internationell 
tjänstgöring) erhåller know how och i kombination med reflektion utvecklar sitt know how 
och därmed sitt yrkeskunnande eller sin fysiska prestationsförmåga. Även detta styrker den 
tredje förklaringen.    

                                                 
79 Thyrén, T. (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB, sid 59. 
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Sjöberg, Danielsson, Johansson och Larsson (2004) pekar indirekt på förförståelsens 
betydelse. Studien beskriver bland annat hur en utlandstjänstgöring påverkar officerens attityd 
och förhållningssätt   
 
                Ja, det är väl attityden till det man gör. På nåt sätt har man sett 
                vad vi utbildar för…. Folk visste vad som gällde och man träffade  
                folk som hade varit ute på utlandstjänst innan.80  

 
Detta tolkar jag som förförståelse. Denna förförståelse torde även inbegripa fysisk 
prestationsförmåga vilket ytterligare skulle styrka tredje förklaringen. Som tidigare nämnts så 
medger studien inte att några generella slutsatser kan dras. Studien visar dock inte på resultat i 
motsatt riktning beträffande tidigare internationell tjänstgöring och dess betydelse för den 
fysiska prestationsförmågan. 
 
Sammanfattningsvis visar min studie att förförståelse sannolikt har betydelse, hur stor 
betydelse är svårt att säga. Officerare med tidigare erfarenheter av utlandstjänstgöring har 
andra erfarenheter. Min egen tjänstgöring i utlandsstyrkan påverkade mig som officer på flera 
plan, exempelvis att inse vikten av kompetens i engelska språket.81 En möjlig slutsats är att 
officeren reviderar sin föreställning om den fysiska prestationsförmågans relevans efter 
utlandstjänstgöring. Förförståelsen omsätts till ökad fysisk prestationsförmåga vilket har 
avspeglat sig i empirikapitlet.   

                                                 
80 Sjöberg, Misa. & Danielsson, E. & Johansson, E. & Larsson, G. (2004) Unga officerares ledarutveckling: en 
kvalitativ studie. Stockholm: Gävle Offset AB, sid 18-19. 
81 Tjänstgjorde i Bosnien 1997, DB 04 nordisk polska brigadstaben. 
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Analys och diskussion utifrån den kompetens som arbetet kräver. 
 
Resultatet visar att den kompetens som arbetet egentligen kräver är generellt lägre än den 
efterfrågade kompetensen beroende på att förbanden är mekaniserade eller fordonsburna. Det 
generella utnyttjandet av efterfrågad kompetens beror också på vilken typ av mission 
förbandet har. En lågintensiv konflikt typ Kosovo idag ställer generellt lägre krav än en 
mission som har uppgiften att separera stridande parter, så kallad högintensiv. Vilken uppgift 
som EU ställer till NBG vid eventuellt insättande är idag inte möjligt att förutsäga. Vilket är 
det geografiska området för insättande är inte heller möjligt att förutsäga. Det beror på den 
politiska viljan, det är dock inte orealistiskt att tänka sig att insättande av NBG blir i en 
högintensiv konflikt i exempelvis Afrika eller Asien.   
 
Ellström skriver att det inte är ovanligt att arbetsgivarens krav på efterfrågad kompetens inte 
överensstämmer med vad arbetet egentligen kräver. Detta har också framkommit i 
intervjuresultatet. Det kan bero på flera olika orsaker, en anledning är arbetsgivaren har 
bristfälliga kunskaper om vilken kompetens som arbetet faktiskt kräver, en annan orsak är att  
situationer med överskott på arbetskraft leder till att efterfrågade kompetenskrav ”skjuter” i 
höjden. En tredje orsak är att arbetsgivaren strävar efter att påverka arbetets status. Ellström 
skriver att dessa brister inte är förvånande med tanke på de svårigheter som är förknippade 
med att göra adekvata analyser.82 Det är dock intressant att samtliga intervjuade läkare påtalar 
att den efterfrågade kompetensen är relevant. De baserar sin uppfattning på ”worst case 
scenario”. ”Worst case scenario” beskriver informanterna som stridskontakt med skador som 
följd vilket skulle innebära förflyttning av sig själv och skadad kamrat till en skyddsställning.  
 
Ett insättande i en högintensiv konflikt ställer högre krav på den fysiska prestationsförmågan. 
Förflyttningen med stridsutrustning ställer sådana fysiska kompetenskrav på individen att 
läkarna anser att efterfrågad kompetens i detta läge harmoniserar med den kompetens som 
arbetet egentligen kräver. Ett annat intressant resultat är att huvuddelen av informanterna har 
erfarit att personal har tillåtits rotera med förbandet trots att de fysiska kraven inte har 
uppfyllts. Detta skulle kunna tyda på motsatsen till vad Ellström beskriver som följden av att 
ett överskott på arbetskraft leder till inflation beträffande efterfrågad kompetens.83  
 
Sammanfattar vi relationen mellan efterfrågad kompetens och den kompetens som arbetet 
kräver råder det generellt inte harmoni. Åtminstone om konflikten är lågintensiv. 
Informanterna är samstämmiga rörande den efterfrågad kompetensen. Den är rätt i förhållande 
till ”worst case scenario”.   
 
 

                                                 
82 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: Norstedts Juridik AB, sid 
41. 
83 Ibid, sid 41. 
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6 Slutdiskussion 
Inledning  
 
Detta kapitel omfattar dragna slutsatser, svar på frågeställningarna och slutdiskussion. 
Kapitlet innehåller också förslag på fortsatt forskning. 
 
Politikernas vilja att använda insatsförsvaret i internationella insatser ställer större krav 
på FM avseende operativ förmåga. Sverige har inte bara att prioritera NGB utan även 
andra förbandsmissioner exempelvis Kosovo. Till detta kommer även 
observatörsmissioner. Min tolkning av uppsatsen resultat rörande fysisk 
prestationsförmåga innebär att det både på kort och lång sikt kan uppstå 
rekryteringsproblem till de internationella insatserna. Resultatet visar att 59% av 
arméofficerarna uppskattar att de uppfyller kraven för internationell tjänstgöring. Ingen 
hänsyn är tagen till om dessa arméofficerare är lämpliga ur andra aspekter exempelvis 
värdegrund, missbruk eller problematisk familjesituation. Återkommer till följderna av 
dessa begränsningar längre fram i diskussionen.    
 
De viktigaste slutsatserna som studien resulterat till är  

• Vikten av medvetenhet och förståelse för målen  
• Synliggöra, marknadsföra befattningar och krav 
• Chefens nyckelroll 

 
Uppsatsens resultat visar att knappt hälften av officerarna uppfyller FM FysS krav på 
regelbunden träning. Resultatet visar också att en minoritet av officerarna känner till 
egen befattning i insatsorganisationen och därigenom inte känner till vilka tilläggskrav 
som gäller för officeren. Resultat visar också att en majoritet av officerarna uppfyller de 
kvalifikationer/krav som ställs på fysisk prestationsförmåga ur NBG-perspektiv.  
 
Resultatet kan å ena sidan tolkas positivt, lite mer än hälften av FM officerare 
uppskattar att de uppfyller NBG-krav på fysisk prestationsförmåga. Å andra sidan kan 
resultatet tolkas negativt, knappt hälften av officerskadern har inte den fysiska 
prestationsförmågan som krävs för deltagande i NBG. Oavsett tolkning innebär detta att 
den efterfrågade kompetensen inte uppfylls till fullo. Vilket i sin tur innebär att det finns 
mer att göra avseende officerens faktiska kompetens i förhållande till efterfrågad 
kompetens.  
 
I föregående kapitel diskuterades vilken betydelse tidigare anställning i utlandsstyrkan 
har för den fysiska prestationsförmågan. Det framkom att förförståelsen och 
erfarenheter har en stor inverkan. Förförståelsen är viktig för officeren för att veta vad 
han/hon ger sig in på.  Jag delar den uppfattningen baserat på egen erfarenhet.   
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Det föreligger skillnader i fysisk prestationsförmåga beroende på grad, arbetsplats och 
typförbandstillhörighet framförallt beträffande uppfyllnad av FM FysS grundnivå. 
Analysen av de skillnader som upptäckts har varit av den karaktären att några generella 
slutsatser inte varit möjliga att dra. Några tendenser har framkommit och det är att det 
finns tecken som tyder på att ju längre det organisatoriska avståndet till 
soldaten/kaserngården är desto större uppfyllnad av grundnivån. Det finns också tecken 
som visar att begränsningar av officerens möjlighet till påverkan har en negativ 
inverkan på uppfyllnad av  FM FysS grundnivå. Det finns också tecken som tyder på att 
manöverförbanden i större utsträckning uppfyller FM FysS grundnivå. 
 

Makronivån Försvarsmakten FM FysS grundnivå 
Makronivån Försvarsmakten Tilläggskrav för befattning i 

insatsorganisationen 
Mezzonivån Nordic Battle 

Group (NBG) 
FM FysS tilläggskrav 

Mikronivån Officeren själv Egen målsättning 
Tabell 2 från kapitel 2 sidan 12 utvisar ett sätt att rangera relationen mellan efterfrågad kompetens och 
armeofficerens faktiska kompetens. 
 
Resultatet kan också redovisas som en återkoppling till relationstabellen mellan mikro-, 
mezzo- och makronivån. Resultatet visar att mikronivåns kompetens inte harmoniserar 
med makro- eller mezzonivåns krav på fysisk prestationsförmåga. Konsekvensen av 
detta kan bli att det är samma individer som gång på gång tas i anspråk för exempelvis 
internationell tjänst. Detta skulle kunna leda till oönskad påverkan på det personliga 
planet för individen.  
 
En berättigad fråga är om NBG-kraven är relevanta? Ellström pekar på flera orsaker till 
att kompetenskrav ofta inte är relevanta.84 Denna studie visar också att arbetet generellt 
inte krävde den efterfrågade kompetensen utifrån intervjuresultatet. Med stöd av den 
medicinska expertisen hävdar jag ändå att kraven är relevanta främst med hänsyn till 
”worst case scenario”.    
 
Analysen visar på ett flertal olika orsaker till att officerens faktiska kompetens inte i alla 
stycken sammanfaller med efterfrågad kompetens. Hur skall FM agera för att öka 
officerens faktiska kompetens? Resultatet i studien visar vilken betydelse chefen har i 
detta sammanhang. Exempelvis som föredöme ute i verksamheten med fyskläderna 
påtagna, som inspirationskälla för officeren att identifiera sig med de efterfrågade 
kraven, eller som pådrivare för officeren att träna regelbundet för att denne skall uppnå 
ställda krav.     
 
Resultatet visar att chefen bör ha en aktiv roll för att officeren skall kunna nå upp till 
erforderlig fysisk prestationsförmåga. För detta krävs sannolikt att den fysiska 
prestationsförmågan kommer upp på agendan i större utsträckning än idag. Sannolikt 
krävs det ett nytt förhållningssätt till fysisk träning. Fysisk prestationsförmåga måste bli 
något som värdesätts, kanske som en urvalsfaktor vid befordran. En urvalsfaktor med 
lika stort inflytande som ”godkänt på en C-uppsats”.    

                                                 
84 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet.  Stockholm: Norstedts Juridik AB, sid 
41. 
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Resultatet kan kritisera utifrån att alla inte svarat på enkäten. Svaren bygger i vissa fall 
på uppskattningar av den egna prestationsförmåga vilket har diskuterats tidigare. Alla 
har inte heller besvarat alla frågor. Orsakerna till detta kan vara flera. Professor 
Carlstedt har sin uppfattning som redan är nämnd, informanter som inte svarar är 
informanter som inte svarar upp mot det efterfrågade. Om detta är korrekt eller inte är 
svårt att säga.   
 
Analysen visar också hur viktig det är att känna till målet med fysisk träning. Ur 
perspektivet fysisk prestationsförmåga var målet för invasionsförsvaret inte detsamma 
som det är för insatsförsvaret. Detta framkommer tydligt i regeringsbeslut och 
propositioner och det kräver en aktivare informationskampanj från FM sida. 
Information måste omfatta befattning i insatsorganisationen vilket klarlägger officerens 
tilläggskrav. Informationen måste också omfatta de krav som ställs på deltagande i 
NBG. Min uppfattning är att det idag inte bedrivs någon målmedveten 
informationskampanj som berör fysisk prestationsförmåga. Det kan inte bara vara de 
”närmast sörjande” exempelvis FM IF och C NBG samt förbandens idrottsbefäl som 
vurmar för fysisk prestationsförmåga.  
 
Om FM inte agerar i positiv riktning beträffande fysisk prestationsförmåga kan det få 
katastrofala konsekvenser. Ett scenario skulle kunna vara motsatsen till Ellströms 
resonemang om inflation beträffande efterfrågad kompetens.85 Ponera att officerare utan 
adekvat prestationsförmåga tillåts rotera med förbandet och förbandet därigenom 
drabbas av förluster. Detta leder fram till frågan, kommer FM klara att klara av att öka 
officerens prestationsförmåga i syfte att klara NBG-krav? Min egen erfarenhet säger 
mig att en normalviktig och frisk människa med målmedveten träning uppfyller kraven 
inom några månader.  
 
Förslag på vidare forskning: 
Uppsatsen har fokuserat på arméofficerare med en koppling till befattningar i 
manöverbataljonen i NBG. Förslag på vidare forskning är att göra samma typ av arbete 
men med flyg- respektive marinofficerare i syfte att på detta sätt få en helhetsbild av 
officerarnas fysiska prestationsförmåga kopplat till andra befattningar än 
manöverbataljonen i NBG.  
 
En annan intressant aspekt är att genomföra samma undersökning ur ett 
genusperspektiv. Att få svar på om det föreligger skillnad mellan män och kvinnors 
fysiska prestationsförmåga och i så fall vilken skillnad som föreligger. Har förändringen 
i och med FM FysS och tilläggskraven påverkat kvinnors möjlighet att delta i 
internationell tjänst på ett positivt eller negativt sätt?  
 
Ett tredje förslag på fortsatt forskning är att titta på vilken betydelse åldern har kopplat 
till fysisk prestationsförmåga och NBG-krav.  
 
Uppsatsen utgår från Ellström och hans modell som definierar yrkeskunnande i form av 
kompetens och kvalifikation. Uppsatsen har svarat på officerens faktiska kompetens i 
relation till efterfrågad kompetens. Uppsatsen har inte omfattat den utnyttjade  

                                                 
85 Ibid, sid 41. 
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kompetensen vilket inte heller har varit syftet. Ett förslag på fortsatt forskning är att 
genom intervjuer eller enkäter få kunskap om i vilken utsträckning den fysiska 
prestationsförmågan har utnyttjats vid tjänstgöring i utlandsstyrkan. Resultatet av en 
sådan undersökning skulle kunna ytterligare synliggöra relevansen i kraven. Uppsatsen 
har också svarat på frågan vilken kompetens som arbetet kräver med underlag från 
läkarintervjuer. Tillförlitligheten till läkarnas svar kan diskuteras. Ytterligare ett förslag 
på fortsatt forskning kan vara att genomföra intervjuer med antingen fler läkare eller 
med officerare som tjänstgjort i utlandsstyrkan. Kombinera detta med en studie av 
officerens vitsord/tjänstgöringsomdöme (vilket visar den formella kompetensen) skulle 
en helhetsbild av Ellströms modell för yrkeskunnande framträda.  
 
En annan fråga man kan ställa sig är hur relevanta de fysiska kraven för NBG är. Hur 
har man kommit fram till kraven på personalen i NBG. Finns det en koppling till kravet 
i missionsområdet? Inledningsvis sattes kraven utifrån teoretiska beräkningar. De 
teoretiska beräkningarnas viktigaste parameter var syreupptagningsförmågan. Vilken 
syreupptagningsförmåga måste en individ ha för att långsiktigt klara snabba 
förflyttningar i ett stridsområde. Min bedömning är att ett av nyckelorden är 
långsiktighet, man skall klara detta arbetet i missionsområdet under många veckor i 
streck. Med det perspektivet så ter sig kraven relevanta. Ur hemmaperspektivet kan å 
andra sidan kraven uppfattas som höga. Under 2005 och 2006 har FM IF genomfört 
tester med soldater i syfte att verifiera om de teoretiska beräkningarna är relevanta. De 
inledande testerna har visat att beräkningarna är relevanta kopplat till soldaternas 
fysiska prestationsförmåga. Skall det vara samma krav på officeren kan man fråga sig? 
FM IF framhåller att en officer inte skall vara sämre än soldaten (dock behöver 
officeren inte vara bäst), även om officerens arbete i många fall inte kräver denna 
faktiska prestationsförmåga.86 
 

                                                 
86 Telefonsamtal med Johan Salen FM IF 2006-04-11 klockan 09.50. 
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Enkätundersökning avseende fysisk prestationsförmåga.  
 
Vem är jag? 
Jag heter Stefan Nordberg och är elev på FHS chefsprogram 04-06. Jag går det andra året som 
omfattar profilering och C-uppsats. Jag är och har varit intresserad av fysisk träning under 
många år. C-uppsatsen handlar följaktligen om fysisk prestationsförmåga. 
 
I vilket syfte? 
C-uppsats syftar till att få insikt om dagens officerare uppfyller de fysiska prestationskrav som 
ställs på personal ingående i Nordic Battle Group (NBG) ur ett fysiskt- och hälsoperspektiv.  
 
Varför du? 
Du är en av 150 stycken officerare med graden fänrik, löjtnant, kapten eller major som denna 
enkät skickas till. Jag riktar mig till fänrikar, löjtnanter, kaptener och majorer då ni är de mest 
representerade officersgraderna i manöverbataljonen i NBG. Ditt namn har slumpmässigt 
tagits fram ur Försvarsmaktens centrala stödsystem (CSS) och det finns ingen koppling 
mellan enkätutskicket och ditt eventuella intresse (eller ointresse) av att ingå i NBG. 
Uppsatsens resultatdel fokuserar på eventuella generella mönster inom de undersökta 
graderna. Dina enskilda svar kommer inte att kunna kopplas ihop med ditt namn. 
 
Allmänt om Försvarsmaktens fysiska krav! 
Förvarsmakten har sedan 2005-07-01 ett nytt regelverk avseende fysisk standard, 
Försvarsmaktens Fysiska Standard (FM FysS). I nuläget finns det inga erfarenheter av detta 
regelverk. Det centrala i FM FysS är regelbunden träning. Träningen är en arbetsuppgift som 
vilken annan. FM FysS består av en grundnivå vilket innebär att alla i FM skall ha personliga 
mål, alla skall planera sin träning, alla skall genomföra sin träning och vi skall följa upp 
träningen i linjeorganisationen minst månadsvis. Vi skall också träna minst två pass i veckan. 
FM FysS innebär också tilläggskrav som varierar efter vilken befattning i insatsorganisationen 
man har. Exempelvis om man är placerad i befattning som innebär tjänstgöring på fartyg eller 
båtar, om man är rök- eller kemdykare, eller placerad i markstridsbefattningar med mera. För 
detaljinformation eller om du vill veta mer om FM FysS så finns hela skrivelsen på 
www.fmif.mil.se. På nästa sida beskrivs vilka krav som ställs på personal ingående i NBG 
och hur de genomförs. Är du redan idag väl insatt i FM FysS och genomförande av 
tilläggskrav för NBG kan du starta ifyllandet av enkäten direkt. 
 
Tackar på förhand för din medverkan och anhåller om svar senast den 22/12 i bifogat 
svarskuvert!  
 
Ps  

Ditt svar gör skillnad, du är en viktig del! God Jul 
                                                                                         Ds 
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Vilka specifika krav för personal ingående i NBG? 
Vilka krav ställs på officeren ingående i manöverbataljonen i NBG? Det pågår en kontinuerlig 
dialog mellan Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet (FM IF) och chefen för NBG 
överste Engelbrektsson med stab? Jag beskriver (samt bifogar exempel på utförande) de krav 
som gäller för NBG i dagsläget. Förutom godkänd grundnivå så gäller tilläggskrav markstrid, 
enligt nivåindelning B, prov/kravtabell nivå B samt multitestets poängtabell kolumn 2. 
 
Utdrag ur FMFysS, nivåindelning sidan 11. 

Nivå B 
(Strid) 

Markstridsförband huvudgrupp. 

 
Utdrag ur FM FysS Prov/Kravtabell sidan 11. 

Nivå Prov Krav/Godkänd Utförande 
B • Kondition/Spjälkning; Fälttest 2 

km 
• Styrka; Multitest 

• 11 min 15 sek 
 
• Kolumn 2, 25 poäng 

Enl ubil 2:1 
Enl ubil 2:2 

 
Konditionsprovet genomförs i form av fälttest 2 kilometer med stridsutrustning, maxtid 11 
minuter och 15 sekunder. Förändringen från Försvarsmaktens baskrav är att sträckan har 
dubblats jämfört med tidigare 1 kilometer. Tidskravet på 1 kilometers fälttest varierade från 5 
minuter upp till 7 minuter beroende på förbandstillhörighet.   
 
Multitest omfattar fem olika övningar, armhävningar, sit-ups, vertikalt upphopp, back-ups 
samt bom-/räckhäng. Den tidigare nämnda nivå B innebär att man skall uppnå en sammanlagd 
poängsumma på 25 poäng enligt kolumn 2 i poängtabellen nedan, även minimiantalet i varje 
övning skall uppnås. Exempelperson representeras i de två högra kolumnerna.  
 
Utdrag ur FM FysS sidan 18 poängtabellen. 

Kolumn 2 Övning Enhet 
Min     Max 

Poäng= över min.nivå Exempel- 
person 

Poäng 

Push-ups stycken 12 32 1 poäng/upprepning 19 st 7 poäng 
Sit-ups stycken 25 45 1 poäng/upprepning 30 st 5 poäng 
Vertikalt 
upphopp 

cm 35 55 1 poäng/cm 50 cm 15 poäng 

Back-ups stycken 30 50 1 poäng/upprepning 32 st 2 poäng 
Bom-
/räckhäng 

sekunder 10 50 ½  poäng/sekund 14 sek 2 poäng 

     Summa: 31 poäng 
Exempelpersonen har genomfört ett godkänt multitest, då den sammanlagda poängsumman är 
mer än 25 poäng.  
 
Du behöver inte ha genomfört proven för att besvara enkäten, men enkätens resultat blir mer 
tillförlitligt om du gjort det. Detta skulle kunna vara innehållet i ett av veckans träningspass, 
inte bara för dig själv utan också för din enhet att tillsammans prova på tilläggskraven. FM IF 
genomför under hösten en testledarutbildning för idrotts- och friskvårdspersonal på våra 
organisationsenheter. Är övertygad att idrotts- och friskvårdspersonalen på din 
organisationsenhet kan hjälpa till vid ett praktiskt genomförande. 
Tack på förhand och lycka till med ifyllandet. 
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Enkätnummer……… 
 
Det är tillåtet att markera fler än ett svarsalternativ. 
 
Grunddata! 
1.a Vilken nivå arbetar du på?  
 
Plutonsnivå eller motsvarande,      Kompaninivå eller motsvarande,  
 
Bataljonsnivå eller motsvarande,      Regementsnivå eller motsvarande.  
 
Högkvartersnivå eller motsvarande.      FM skolor 
 
1b. Vilken grad har du?  
 
Fänrik      Löjtnant      Kapten        Major 
 
1c. Vilket år föddes du? 19….. 
 
1d. Har du tjänstgjort i utlandsstyrkan?   
 
Ja      Nej 
 
1e. Om ja på föregående fråga ange din senaste befattning?  
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
1.f Vilket typförband tillhör du? 
 
Manöverförband (ex inf, kav, mek)  Understödsförband (ex art, lv, ing)   
 
Underhållsförband (ex träng)   Ledningsförband (ex sign, staber) 
 
 
2. Hur ofta tränar du på arbetstid under en normal arbetsvecka?  
 
0 ggr i veckan   1-2 ggr i veckan  Kvällar, helger, luncher  
 
2-3ggr i veckan   fler än 3 ggr i veckan 
 
3. Vilket är din yrkesmässiga målsättning med den regelbundna fysiska träningen?  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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4. Vilken form av träning är mest förekommande för dig? 
 
Gym/styrketräning   Löpning   Orientering   
 
Friskis och svettis/motsv  Bollsport   Simning   
 
Cirkelträning    Spinning/cykling  Yoga  
 
5. Varför tränar du? 
 
Egen personlig tillfredsställelse       Klara av mina normala arbetsuppgifter  
 
Uppfylla FM grundnivå        Uppfylla krav för internationella insatser  
 
6. Hur uppfyller du de fysiska grundkraven i FM FysS med regelbunden träning på 
årsbasis?  
 
Jag tränar; varje arbetsvecka      under hälften av arbetsveckorna        
       
under ¾ av arbetsveckorna                     under mindre än hälften av arbetsveckorna.  
  
 
7. Känner du till vilken befattning du har i insatsorganisationen?  
 
Ja  Nej     
 
8. Känner du till vilka tilläggskrav som är gällande för din befattning i 
insatsorganisationen? 
 
Ja  Nej 
 
9. Har du genomfört godkänt fälttest och multitestet enligt din befattnings tilläggskrav i 
praktiken?  
 
Ja godkänt fälttest          Ja godkänt multitest           Inga tilläggskrav genomförda    
 
Ja båda två testen godkända   Nej inget av testen godkända 
 
 
10. Även om du inte genomfört fälttest eller multitest i praktiken, anser du ändå att du 
uppfyller din befattnings tilläggskrav?  
 
Ja men bara fälttest      Ja men bara multitest 
 
Ja båda två testen     Nej inget av testerna 
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11. I vilka arbetsrelaterade situationer sett under ett arbetsår utnyttjar du din fysiska 
prestationsförmåga?  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
12. I vilka andra situationer anser du att din fysiska prestationsförmåga kommer till 
användning? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
13. Visste du att det fanns tilläggskrav för NBG i form av fälttest och multitest?  
 
Ja fälttestet      Ja multitestet  Ja jag kände till båda kraven 
 
Nej kände inte till att det fanns tilläggskrav för NBG 
 
 
14. Om du svarade ja på förra frågan, hur har du fått denna kunskap? 
 
Underställda arbetskamrater   Sidoordnade arbetskamrater    
 
Överordnade arbetskamrater    Annan arbetskamrat i chefsbefattning 
 
 
15. Har du praktiskt genomfört tilläggskrav för NBG (markstrid nivå B och kolumn 2 i 
poängtabellen)?  
 
Nej          Ja genomfört fälttest och godkänd Ja genomfört multitest och godkänd 
 
Ja men uppfyllde ej fälttestkravet   Ja men uppfyllde ej multitestkraven 
 
16. Har din pluton, kompani, avdelning, sektion, enhet genomfört eller diskuterat att 
genomföra proven för NBG tilläggskrav? 
 
Ja genomfört              Nej inte genomfört men diskuterat 
          
Nej ej genomfört eller diskuterat 
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17. Självskatta om du uppfyller tilläggskraven för NBG vilket är tilläggskrav för 
markstrid nivå B och kolumn 2 enligt tidigare beskrivning? (2 kilometer med 
stridsutrustning på maxtiden 11 minuter och 15 sekunder) 
 
Jag uppfyller fälttest     Jag uppfyller multitest 
 
Jag uppfyller båda två,    Jag uppfyller inget av dem,  
 
 
18. Vad motiverar dig att bibehålla eller öka din fysiska prestationsförmåga?  
 
FM FysS bestämmelser    Eget välbefinnande   Min befattnings tilläggskrav 
 
Möjligheten att tjänstgöra i NBG eller annan internationell insats  
 
19. Vad gör din chef för att du skall uppfylla de krav som finns för din fysiska 
prestationsförmåga? 
 
Chefen planerar in och deltar i gemensamma träningspass på arbetstid. 
 
Chefen följer upp att jag tränar.  
 
Chefen möjliggör att jag kan träna på ordinarie arbetstid, men deltar ej själv. 
 
Chefen prioriterar inte träning under arbetstid varken för sig själv eller mig. 
 
Chefen föregår med gott exempel och tränar själv.  
    
 
20. Vem/vilka har störst inflytande på att du bibehåller eller ökar din fysiska 
prestationsförmåga? 
 
Arbetskamrater  Närmaste chef   Annan chef   
 
Jag själv med min personliga målsättning   Andra 
 
21. Har du svarat andra på föregående fråga var vänlig utveckla. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
22. Hur agerar din chef för att du skall bibehålla eller öka din fysiska 
prestationsförmåga? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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23. Har du ytterligare synpunkter på denna enkät och dess frågor så skriv dem gärna 
här eller på separat ark. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Än en gång tack för din medverkan och hjälp, återsänd i bifogat svarskuvert före 22/12!  
 

 
God Jul 

 
 
   
 
 


