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Officersyrket. 

Tids och nivårelaterade förändringar i officerares syn på framtida officersyrket. 

Officersyrket är föränderlig. Hur har de senaste årens förändringar i svenska försvarsmakten förändrat synen på 
officersyrket? Hur påverkar ökad ålder i kombination med nivåhöjande utbildning synen på officersyrket? Vad är 
konstant och vilka är trenderna i denna syn? Går det även att i materialet finna förklaringar till den eventuellt förändrade 
synen? Genom svaren på dessa frågor ges även en indikation på hur stabila svaren från respektive delområde i tidigare 
forskning är i dag. Slutligen vill jag veta vilka tecken som i det empiriska materialet går att finna på att det svenska 
försvaret följer de övriga europeiska makternas militära utveckling? Efter problemformulering valdes informanter bland 
elever vid Försvarshögskolan och Militärhögskolorna för att delta i enkätundersökning.  Svaren bearbetades och 
sammanställdes i ett antal delområden. En av B. Sundström år 1999/2000 gjord enskild undersökning har tjänat som 
referens för att kunna undersöka eventuella trender och konstanter i synen på den framtida Officersyrket. Vid analyserna 
har en komparativ metod används. Resultaten från analyserna sammanställdes för att ge svar på frågan om stabiliteten. 
Slutligen analyserades materialet för att ge svar på om Sverige följer de övriga europeiska ländernas militära utveckling. 
Vid analyserna användes dr Dänikers teorier om militärmakts nyttjande samt en trendteori av Haltiner/Klein.I studien 
har påvisats ett antal frågeställningar vars svar är beroende på tidsfaktorer respektive skillnader i ålder/utbildning. Till 
de tidsberoende svaren kan hänföras uppfattningar om hot från Ryssland, intresse för specialistutbildning, anslutning till 
NATO, införande av yrkesarmé och tron på totalförsvarsplikten. De svar som kan kopplas till skillnad i ålder/utbildning 
kan hänföras till uppfattningar om flerbefälssystem, följd av införande av studielån vid nivåhöjande utbildning, 
rimlighet av nedskärningar av Försvarsmakten samt benägenhet att flytta vid ändrad tjänstgöringsplats. Dessutom märks 
att de studerande vid chefsprogrammet över lag har mer bestämda uppfattningar i de enskilda frågorna. Vissa svar är 
dock påverkade av både tidsfaktorer och skillnader i ålder/utbildning t.ex. vid uppfattning om tvång i samband med 
internationell militär tjänstgöring. Det stora flertalet av svaren på de ställda frågorna har visat sig inte vara stabila, vare 
sig över tiden eller med skillnad i ålder/utbildning. De delområden som är något mer stabila har visat sig vara ledarskap 
och synen på internationell tjänstgöring. Slutligen går i materialet att finna flera tecken på att Sveriges försvar kan 
komma att följa de europeiska ländernas militära utveckling, såväl beträffande uppgifter som internationalisering och 
bemanning, samt samhällets demilitarisering om de studerandes åsikter om framtiden besannas. 

 
Sökord: Officersyrket, trender, konstanter,  hotbild, bemanning, säkerhetspolitik, utbild- 
ning, internationell tjänstgöring, ledarskap, förtroende, yrkesarmé, NATO, totalförsvarsplikt,  
flerbefälssystem, nedskärningar, pendling, försvarsbeslut, NBF, karriär och demilitarisering. 
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ABSTRACT 
 
The military profession is changing. In what way has the changes during 
the latest years changed the view of the military profession? In what way 
does ageing in combination with education change the view of the 
military profession? What is constant and which are the trends in this 
view? Is it, in this material, possible to find some explanations? By 
answering these questions I will get an indication concerning how stable 
the answers from different parts are today. Finally I want to know what 
signals that is possible to find concerning if the Swedish Defence is 
going in the same direction as the rest of the European armed forces. 
 
After presentation of the problem the informants were chosen among the 
students at the Swedish National Defence Academy and Collage to take 
part in an opinion poll.  The answers were worked up and compiled in 
different branches. An essay written by B.Sundström in 1999/2000 
served as a reference to find possible trends and constants in the view 
of the future military profession. During the analyses a comparative 
method were used. The results from the analyses were compiled to get 
answers concerning if the Swedish Defence is going in the same 
direction as the rest of the European Armed forces. During the analyses 
a theory about use of military power by Dr Däniker was used as well as a 
trend theory by Haltiner/Klain. 
 
A number of answers have been found to be connected to the time 
factor as well as difference in age/education. Among the answers 
connected to the time factor there is the threat from Russia, interest to 
be a specialist, introduction of a full time profession defence, and the 
view of the conscript system. Answers connected to the difference in 
age/education were found among the view of numbers of levels in the 
officer system, consequences if students are to pay for the education, 
cut downs in the defence budget and the will to move if getting a new 
job. Furthermore it was observed that the students at the defence 
academy knew for certain what to answer in different questions.  Some 
of the questions in fact are connected to booth the time factor as well as 
difference in age/education, like in the answer concerning the duress to 
take part in international operations.   
 
 Most of the answers appeared to be not stable whether the time fact or 
the fact that the students are different ages and have different education 
levels. Those parts in the study that are more stable are concerning 
leadership and the view of taking part in international operations.     
 
Finally there are a lot of signals showing that the Swedish defence is 
going in the same direction as the rest of the European Armed Forces 
concerning tasks, internationalisation, manning as well as 
demilitarisation of the society, if the students opinions of the future 
comes true.     
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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 
 

”Försvarsmakten står inför nya utmaningar i en dynamisk värld. 
Den Globala säkerhetspolitiska situationen efter kalla krigets slut har 
omvärderats radikalt. Detta gäller även hotbilden mot Sverige. Från ett tydligt 
och relativt stabilt läge under det kalla krigets dagar har hotbilden övergått till 
att bli svårförutsägbar och föränderlig. 
 
Den nya hotbilden innefattar även ett bredare spektrum av tänkbara risker, hot 
och påfrestningar som kan drabba samhället även i fredstid. En ökad 
medvetenhet om samhällets sårbarhet har vuxit fram. Detta har bidragit till att 
Regering och Riksdag har börjat använda ett vidgat säkerhetsbegrepp, som 
inkluderar såväl olika hot och risker som samhällets hantering av dessa. Detta 
har i sin tur medfört nya uppgifter och ansvarsförhållande inom totalförvaret”.1 
 

”Den internationella verksamheten är huvuduppgift för det nya 
försvaret. Enligt utredningen är det uppenbart att det bör vara en naturlig del av 
yrkesofficerens arbetsuppgifter att tjänstgöra i väpnad tjänst utomlands i både 
fredsbevarande sam fredsframtvingande verksamhet och att en sådan 
tjänstgöring bör vara en skyldighet för officeren. Utredningen föreslår därför att 
en sådan skyldighet införs för de officerare som anställs i fortsättningen.”2  
 
Sådan skyldighet infördes från och med årskursen studerande som påbörjade sin 
yrkesofficersutbildning på Militärhögskolans yrkesofficersprogram (hädanefter 
YOP) 2003. 
 
Angående det nya försvarsbeslutet så lämnade Försvarsmakten den 27 februari 
2004 ett underlag till Försvarsdepartementet. Huvudalternativet tycks bli en 
bantning av anslagen med på tre miljarder kronor.3 Försvarsbeslutet 2004 
(hädanefter FB-04) fattas i december och beslutar bl.a. om eventuella 
nedskärningar och förändringar som skall göras under perioden år 2005 till och 
med år 2007. 
 
Jag har valt att skriva om Officersyrket och officerarnas syn på dess förändring. 
 
Förändring, anpassning, utveckling, avveckling, förnyelse och stålbad, alla 
dessa åtgärder har gjort att Försvarsmakten inte är det den en gång var, och det 
är personalen som har fått ställa om sig till den nya verkligheten.  
 

                                                 
1 Weibull, Alise m.fl., kapitel 8: Försvaret möter en förändrad omvärld, Direkt ledarskap, 
Värnamo, Fälth & Hässler, 2003. 
2 Sammanfattning av betänkande SOU 2001:23 Personal för ett nytt försvar (Del av). Prop. 
2002/03:26 Bilaga 1. 
3 Haglund Sven-Åke, Försvarets forum, nummer 1, artikel ”Hårt och smärtsamt för alla 
anställda”,  JMS Rulloffset, Köping, 2004, sid. 21. 
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År 1999/2000 gjorde Björn Sundström4 en undersökning bland de studerande på 
Militärhögskolans yrkesofficersprogram (hädanefter YOP) som beskrev deras 
bakgrund och hur de såg på framtiden. Denna undersökning behandlade 
ämnesområden som idag, till största del, är relevanta och som frekvent 
diskuteras. Detta har inspirerat mig till att fortsätta denna undersökning och se 
på hur ser dagens aspiranter respektive officerare på väg mot nivå 3 ser på det 
nuvarande officersyrket jämfört med tidigare? 
 
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
Nedan beskrivs ett antal undersökningar som tidigare har gjorts, med hjälp av 
enkäter, för att få svar på vad yrkesofficerare anser om det framtida 
officersyrket.  
 
Vad inom synen på det framtida officersyrket är konstant och vad är trender? Är 
det så att vissa områden inom synen på det framtida officersyrket påverkas mer 
av skillnad i ålder/utbildning än det faktum att synen på yrket utvecklas med 
tiden. 
  
Hur har de senaste årens förändringar i Försvarsmakten (hädanefter FM) 
förändrat synen på officersyrket? Hur påverkar ökad ålder i kombination med 
nivåhöjande5 utbildning synen på officersyrket? Går det även att i materialet 
finna förklaringar till den eventuella förändrade synen? 
 
I denna uppsats avser jag, genom en komparativ metod undersöka och beskriva 
hur de svenska blivande officerarnas syn på professionen har förändrats under 
de senaste åren. Skiljer sig denna syn mellan de officerare som genomgått ett 
stort antal nivåhöjande utbildningar, från den syn på det officersyrket som de 
blivande officerarna i dag har respektive hade för ett antal år sedan.  
 
Genom denna undersökning får jag även en indikation på hur stabila svaren, i 
tidigare enkätundersökningar i ämnet, är i dag.  
 
Följer dessa svenska förändringar och synen på framtiden den allmänna 
utvecklingen inom de Europeiska försvarsmakterna? 
 

                                                 
4 Sundstöm, Björn, Mj, Enskild uppsats, Den framtida officersrollen, Försvarshögskolan, 2000-
05-01. 
5 Fortsättningsvis används påverkansbegreppet ”ålder/utbildning”. Med detta menas att 
informanter som faller inom detta påverkansbegrepp (ChP 03-05) har en annan, högre, 
medelålder än de övriga informantgrupperna samt att de dess utom har genomgått ett antal 
nivåhöjande utbildningar i Försvarsmakten. Vilka uppfattningar som präglats av åldern 
alternativt utbildningen tas ej hänsyn till i denna uppsats. En kommande undersökning skulle 
som jämförelse kunna undersöka en informantgrupp med motsvarande medelålder som ej har 
genom gått dessa nivåhöjande utbildningar för att få kunskap om vad som präglar uppfattningen 
mest. Att endast använda ”utbildning” som påverkansbegrepp på denna grupp skulle kunna 
missleda läsaren att tro att endast den nivåhöjande utbildningen är möjlig förklaring till 
eventuell avvikande syn på framtida officersrollen.  
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Den viktigaste resursen som FM har är personalen. Det är av synnerligen hög 
vikt att FM rekryterar rätt personal och i rätt antal för att lösa nuvarande och 
eventuella kommande uppgifter samt att skapa möjligheter att behålla och 
vidareutbilda de som redan finns inom systemet. Den här C-uppsatsen skall dels 
bidra med färskt forskningsunderlag till den kedja av undersökningar som gjorts 
inom ämnet tidigare men även att bidra med underlag, till kommande beslut, i 
form av insikt, kunskap och förståelse om officerarnas syn på sin roll i den 
nuvarande och den framtida svenska Försvarsmakten och hur denna syn 
eventuellt förändras med tiden och ålder/utbildning.   
 
Uppsatsen har med andra ord både ett inomvetenskapligt värde samt ett 
inomprofessionellt värde för Försvarsmakten. 
 
 
 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka: 
 

• Hur olika kategorier av officerarna idag ser på sin framtida profession. 
• Hur denna syn eventuellt förändrats. 
• Hur den svenska synen står sig mot ett europeiskt perspektiv. 

 
Uppsatsen avser att svara på följande övergripande, konkreta frågor: 
 

1) Hur skiljer sig de studerande vid YOP 03-05 i sin syn på framtida 
officersyrket i förhållande till den syn YOP 99-01 hade? 

 
2) Hur skiljer sig de studerande vid ChP 03-05 i sin syn på framtida 

officersyrket i förhållande till den syn YOP 03-05 har? 
 

3) Hur skiljer sig de studerande vid ChP 03-05 i sin syn på framtida 
officersyrket i förhållande till den syn YOP 99-01 hade? 

 
4) Hur stabila är svaren, från respektive delområde? 

 
5) Vilka möjligheter finns det att i detta material få svar på om de 

studerandes uppfattning om det framtida svenska försvaret följer övriga 
europeiska länders militära utveckling och där med går mot den ”tredje 
perioden”6 efter kalla kriget? 

 
 

  
 
 
 
 

                                                 
6 Tredje perioden se teoridelen nedan. 
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1.4 DISPOSITION 
 
I kapitel 1 ges en bakgrund, problemformulering, frågeställning och redogörelse 
för tidigare forskning. 
 
I kapitel 2 redogörs för var av teori samt teorins innehåll och nyckelord. 
 
I kapitel 3 redogörs för metoden. Ett allmänt flödesschema över metoden följs 
av en förklaring till hur komparativa delen genomförs samt vilka de valda 
informanterna är och varför de valdes. Slutligen redogörs för genomförandet 
samt hur det statistiska analysen genomfördes. 
 
I kapitel 4 redovisas framräknad data med analyser och slutsatser inom 
respektive huvudgrupp med undergrupper/delområden. Till att börja med 
redovisas det framräknade resultatet från samtliga frågor i huvudgrupp I, 
(bakgrundsfrågorna, se nedan). Därefter vidtar en analys och slutsatser av dessa 
frågor för att få svar på om årets informanter är likvärdiga de tidigare eller ej. 
Slutligen vidtar redovisning av framräknat resultat, analyser och slutsatser av 
respektive delområde bland frågorna i huvudgrupp II. Jag har här valt att 
medtaga tabellerna insprängda i texterna vilket kan medföra ett splittrat intryck 
men samtidigt medför det en möjlighet till snabb kontroll och möjlighet till att, 
vid läsning, snabbare kunna kontrollera och dra egna djupare slutsatser. Det gör 
det även lättare att stycka upp uppsatsen, vid de fall man endast är intresserad av 
någon eller några av de olika delområdena i det breda materialet. 
 
I kapitel 5 redovisas sammanfattande slutsatser från delområdena för att kunna 
ge en indikation på om vissa delområdens svar, från tidigare undersökningar, är 
mer eller mindre stabila med avseende på tidsmässiga och ålders-
/utbildningsmässiga förändringar. Så här långt i uppsatsen har de två första 
punkterna i uppsatsens syfte uppfyllts. 
 
I kapitel 6 och 7 görs en analys och slutsats av materialet mot den ställda teorin 
för att ge svar på fråga 5 i frågeställningen och därmed uppfylla den tredje 
punkten i uppsatsens syfte. 
 
Kapitel 8 innehåller en kort diskussion med förslag på fortsatt forskning. 
 
Slutligen ges i kapitel 9 en källförteckning och där efter bilagor. 
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1.5 TIDIGARE FORSKNING (Diskurs) 
1.5.1 Allmänt 

 
Del av problemet är delvis behandlat tidigare och med andra ord 
inomvetenskapligt.7 Den här analysen ger dock möjlighet att studera skillnader i 
syn mellan olika grupper inom FM. Då antagningskraven och uppgifterna till 
FM såväl som den civila arbetsmarknaden varierat genom åren kan man 
misstänka att uppfattningar, motiv till yrkesval, hotbildsuppfattning, utbildning 
m.m. kan skilja stort mellan olika grupper i FM.  Ofta framförs generaliserade 
uppfattningar när en yrkeskår beskrivs. Med en närmast replikerande delanalys, 
då det gäller de studerande vid YOP, ges stora möjligheter till slutsatser som 
tex. avskrivande eller ifrågasättande av kausala samband. 8 
 
 

1.5.2 Studier 
 
Inom ramen för forskning om europeiska officerares9 förutsättningar, uppgifter, 
bakgrund, hotbild och syn på yrket m.m. bedrivs sedan 1990 en gemensam 
forskning av en grupp benämnd ERGOMAS10.  Teorierna från denna forskning 
som publicerats i ett antal rapporter11 ligger som grund vid analysen för den 
nedan beskrivna enskilda uppsats (hädanefter EU) och därmed även för denna 
C-uppsats. 
 
Dessa teorier kan inte beskrivas som några fullt ut problematiserade utan bygger 
på en longitudinell accepterad undersökningstradition som anammats även i 
denna undersökning och som därmed får ses som ett ytterligare bidrag till denna 
tradition. Det är här inte frågan om en allmän yrkes-/professionsteori som t.ex. 
beskriver synen på yrkets etik eller kåranda. 
 
 

1.5.3 Uppsatser 
Med grund i forskningen vid ERGOMAS gjordes 1999/2000 en EU12 inom 
ramen för ChP T 98-00 vid Försvarshögskolan i Sverige.  
                                                 
7 När man hittar en lucka eller vit fläck inom tidigare forskning så kan man säga att problemet 
har uppstått inomvetenskapligt. Se Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H. och Wängnerud L., 
Metodpraktikan, Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2002, sid. 29f. 
8 Med en replikerande forskning ökar tilltron till resultatet. Upprepad forskning som kommer till 
samma resultat fast att variabler/förklaringsfaktorer ändrats kan även det föra forskningen 
framåt genom att tex. avskriva slutsatser om vissa kausala samband. Med kausala samband 
menas att faktorn A alltid påverkar faktor B på ett visst sätt. 
9 Forskningen grundar sig på uppgifter från 4500 officerare i Tjeckoslovakien, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, Storbritannien, Italien, Sverige och Schweiz.  
10 European Research Group on Military and Science, bildad 1989. 
11   - Ed Kuhlmann, J, The Present and Future of the military Profession- Views of European 
       officers, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, FORUM, International 
       volym 18, Strausberg, 1996. 

- Ed Caforio, G. The European Cadet – Profession Socialisation in Military Academeis: a  
   crossnational study, Nomos Verlagesgesgessschaft, Baden-baden 1998. 

12 Sundstöm, Björn, Mj, Enskild uppsats, Den framtida officersrollen, Försvarshögskolan, 2000-
05-01. 
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”Tyngdpunkten i uppsatsen är hur blivande yrkesofficerare uppfattar sin 
roll i perspektiven; hotbilder, yrkesval, karriärmöjligheter, internationell 
tjänstgöring samt framtidsutsikter och i fall detta stämmer överens mot bland 
annat Försvarsmaktens och statsmakternas officiella uppfattning.”13  
 

”Resultatet gav till handa att yrkesofficersaspiranten inte hade sökt till 
officersyrket på grund av rent militära motiv, utan att det var den enskilda 
personliga utvecklingen och utbildningsmöjligheterna som var ett tungt vägande 
motiv. Vidare ser inte dagens blivande yrkesofficerare yrket som ett 
livstidsyrke, utan snarare som ett led i just den personliga utvecklingen. Man 
ställes sig också tveksam till om internationell tjänstgöring skall vara 
obligatoriskt för officeren, vilket just kommer att vara huvuduppgiften för 
Försvarsmakten i framtiden”14 
 
De delområden som Sundström har använt i sin undersökning är områden som 
idag i allra högsta grad är aktuella och som diskuteras flitigt. Därmed är dessa 
delområden även centrala i denna undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Ibid. sid. 6. 
14 Ibid. sid. 2, abstrakt. 
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2 Teori 
 

2.1 Val av teori 
 
Vid val av teori har det varit av vikt att finna någon modern teori som bygger på 
studier av försvarsmakter i Europa för att möjliggöra analys mot synen på den 
svenska försvarsmakten och officersyrkets förändringar under de senaste åren. 
Då dessa tankar/teorier skall analyseras mot svar på frågeställningar byggande 
på ERGOMAS longitudinella forskningstradition, som ej är teoristyrd, så 
medför det att de inledande delanalyserna brister i övergripande 
teorianknytning, men bygger bl.a. på teorier av Dr Däniker15.  
 
Då denna uppsats till stor del ägnas åt trender föll det sig naturlig att välja en 
modell/teori som nyligen, 2003-10-26, presenterats av två forskare, Haltiner och 
Klein, som studerat reformtrender inom de europeiska krigs-/försvarsmakterna 
sedan 1990-talet16. Genom val av dessa teorier bör jag få svar på vilka tecken 
som, i enkätsvaren, går att finna på att den svenska försvarsmakten följer den 
allmänna trenden inom europeisk försvar. 
 
 

2.2 Redogörelse för teori 
Dr Däniker. 
 
Det strategiska syftet med militära insatser blir att skapa en gynnsam bas för den 
varaktiga freden vilket medför att militära segrar mer blir ett taktiskt mål. Rena 
stridsfunktioner kommer att vara av sekundär betydelse vilket gör att försvaret 
måste kunna åta sig funktioner som ligger inom ramen för fredsbevarande och 
fredsskapande uppgifter samt allmänt skapande av stabilitet. 
 
För att kunna bidra till denna förlikningsprocess så kan målet vara att bestraffa, 
underminera stridsmoral hos, neutralisera eller avväpna fienden. De militära 
doktrinernas yttersta mål blir då inte att utnöta eller tillintetgöra de fientliga 
styrkorna. Operationsplaner respektive taktiska planer måste därför anpassas till 
det övergripande målet så att fienden åsamkas ett minimum av förluster. 
Militära ledare kan därför inte längre tillåtas att tänka eller agera utifrån en 
renodlad militär kategorisering. Huvudmålet, att skapa en varaktig och utbredd 
fred, så väl nationellt som internationellt, måste korrespondera mot ett detaljerat 
militärt handlande. 
 
Lika viktigt som basfunktionerna eld och rörelse på stridsfältet, har varit genom 
tiderna, är nu förmågan till flexibilitet och möjligheten att kunna uppfylla flera 
funktioner. 
 

                                                 
15 Däniker, Gustav, Dr, Schweizisk försvarsstrateg. 
16 Haltiner, Karl W, Klein, Paul, The European Post-Cold War Militaly Reforms and Their 
Impact on Civil-Military Relations, Paper presented at the IUS conference 2003,24-26 October 
in Chicago, Ill, 23 sidor. 
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Ledande visionen under 2000-talet blir att ge ett allt mer målmedvetet och 
effektivt bidrag till bibehållande och återupprättande av fred samt att säkerställa 
ett liv värt att leva för alla nationer. Uppgiften för militären blir att skydda, 
hjälpa och rädda.17 
 
 
Haltiner/Klein 
 
Efter kalla krigets slut har vi i Europa sett ett antal vågor av reformer inom 
försvarssektorn och inom de väpnade styrkorna. I princip har de flesta länderna i 
Europa följts åt i dessa reformer. Tre tydliga vågor eller tidsperioder går att 
urskilja sedan 1990-talet. Den första perioden varade från 1990-1995. Den 
karaktäriserades av snabba och kostnadsmotiverade nedskärningar av de 
väpnade styrkorna. Militära etablissemang avvecklades utan att någon långsiktig 
strategisk vision låg bakom dessa beslut. Målet var att skära ned på personal, 
vapen och utrustning för att möjliggöra kostnadsbesparingar. Antalet 
värnpliktiga reducerades och värnpliktstiden, eller motsvarande, kortades.  Nu 
såg man möjligheter till att få ekonomisk ”återbäring” under denna fredstid. Det 
nationella försvaret kom i andra hand. Debatten, om vilka som behövde göra 
militär tjänstgöring och vilka som kunde bli befriade, startade.18 
 
Den andra perioden varade från cirka 1995-2000/01. Den framkallades av 
Gulfkriget, kriget på Balkan och frågeställningar om nya typer av militära 
uppdrag. Perioden karaktäriseras av förändringar och utveckling av de 
strategiska och konceptuella grundvalarna, ett utökat spektrum av uppgifter och 
förändringar av kompetensbehov och profiler på de nyanställda. De nationella 
försvarsstrategierna blev mindre signifikanta till förmån för säkerhetsstrategier 
inom alliansernas territorium i vidare bemärkelser.  Multinationella brigader 
bildades och inom ramen för NATO etablerades ”Partnership for Peace” (PfP). 
Det internationella samarbetet utökades utanför alliansernas gränser och blev i 
sig själv en drivkraft under den andra perioden. Engelskan blev 
kommandospråket och NATOs standard och terminologi spreds även till icke 
NATO-medlemsländer. Benchmaking av NATO-standard blev den nya 
modellen för både de ex-kommunistiska östeuropeiska, som för de neutrala, 
länderna. Interoperabilitet blev ett nyckelbegrepp. Det reducerade behovet av 
antalet värnpliktiga, uttagning till militär tjänstgöring och orättvisor vid dessa 
uttagningar gav upphov till omprövningar av dessa modeller.19  
 
Den tredje perioden av förändringar pågår just nu. Den karaktäriseras av 
behovssammansatta styrkor som är flexibla och mångsidiga. Behovet ökar av att 
korta reaktionstiden för snabbinsatsförband. Kraven ökar på förmåga till joint 
operations, att stationerna stora trupper utomlands under långa tider och ha 
tillgång till toppmodern militär teknologi. Det krävs även en ökad tillgänglighet 
                                                 
17 Däniker, Gustav., Non-Offensive Defence (United Nations Institute for Disarmament 
Research: UNIDIR-BRIEF 3/1998), 4 pp. och The Guardian Soldier: On the Nature and Use of 
Future Armed Forces, UNIDIR, Geneva. 
18 Haltiner, Karl W, Klein, Paul, The European Post-Cold War Militaly Reforms and Their 
Impact on Civil-Military Relations, Paper presented at the IUS conference 2003,24-26 October 
in Chicago, Ill, sid. 2. 
19 Ibid. sid. 3f. 
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av personal på kort sikt inom funktioner utanför operationsområdet samtidigt 
som behovet finns av kvalificerad utbytes-/ersättningspersonal på de långa 
missionerna, som kan pågå under flera år. Detta skall kunna genomföras i flera 
missioner på samma gång. Som en konsekvens av detta blir de värnpliktiga/de 
uttagna till militärtjänstgöring nedklassade till en andra klassens reserv-pool, 
alternativt att detta system helt förlorar sin funktion. Det finns en fara i att vi får 
ett försvar indelat i två klasser. En klass med välutbildade och välutrustade 
soldater med hög beredskap/redan insatta i mission samt ett försummat 
territorialförsvar som i bästa fall kan kompetensbehålla och i värsta fall blir en 
papperstiger.20 
 
Under den tredje perioden blir yrkesarméer en regel och länder med värnpliktiga 
ett undantag. Behovet av flexibilitet och behovssammansatta styrkor på 
brigadnivå kräver en högre interoperabel, teknologisk nivå på vapensystemens 
och utrustningens standard samt transportkapaciteten. Början till nationell 
specialisering inom olika kompetenser går att observera. För att detta skall bli 
effektivt är det nödvändigt med nyinvesteringar inom krigsmakterna. Den 
ökande militära produktiviteten kräver inte mer personal men ökat kapital. 
Under den första perioden var målet att minska kostnaderna medan det under 
den tredje perioden finns tecken på ökade utgifter. Under perioden accelererar 
reduceringen av de väpnade styrkorna. Till skillnad från de ekonomiska 
orsakerna under den första perioden så är reduceringarna nu ett uttryck för 
omfattande, målorienterade, militära omorganisationer. På grund av situationen 
på arbetsmarknaden är det svårt att täcka kraven av rätt militär personal, så väl 
kvantitativt som kvalitativt.21    
 
 
 
 Trenderna i de 30 europeiska länderna är i hög grad gemensamma. Gemensamt 
för alla är en demilitarisering av samhället, d.v.s. färre människor och resurser 
för militära ändamål, och därmed en minskning av militärens sociala relevans. 
Några tydliga trender pekar under den tredje perioden i denna riktning. 
 

1. En internationalisering och förskjutning mot uppgifter inom ramen för 
prevention/intervention och skapande av stabilitet. 

2. Demilitarisering av samhället. 
3. Feminisering av de väpnade styrkorna. 
4. Omorganisation och större mängd civilanställda. 
5. Ökat gap mellan civila och militära. 
6. Förändrad insyn och kontroll av de väpnade styrkorna med anledning av 

de minskande volymerna och antal värnpliktiga samt den ökande 
militära yrkesmässigheten/professionalismen. 

 
 
 

                                                 
20 Ibid. sid.4. 
21 Ibid. sid. 5f. 
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Sammanfattningsvis kan den tredje perioden karaktäriseras av följande 
stödord eller huvudområden vilka kommer att användas som verktyg vid 
analysen av den tredje punkten i uppsatsens syfte (frågeställning 5). 
 

• Behovssammansatta förband - d.v.s. utformade efter det tillfälliga 
behovet för en mission eller viss tidsbegränsad uppgift vilket kräver 
mångsidighet. 

• Flexibilitet - att kunna användas och utformas efter uppkomna lägen. 
• Yrkesarmé/värnplikt – diskussioner om behov, konsekvenser och 

kostnad för de olika alternativen. 
• Nationell specialisering – satsning och inriktning på vissa specifika 

kunskapsområden för att kunna tillföra spetskompetens. Ofta 
nödvändig prioritering med hänsyn till ekonomiska situationen. 

• Reducering – neddragningar av resurser i form av t.ex. ekonomi, 
personal, materiel och/eller utbildningsplattformar. 

• Omorganisation – förändring av strukturer. 
• Stabiliserande roll – Ökad tyngdpunkt på fredbevarande och 

fredsskapande uppgifter. 
• Demilitarisering – här i form av t.ex. färre orter, värnpliktiga och 

eller militär närvaro. 
• Feminisering – ökad volym kvinnliga medarbetare. 
• Politikerkontroll/insyn – krav på ökad insyn och/eller behov av tätare 

samarbete. 
 
 

2.3 Kritisk bedömning av Haltiner/Klain 
 
I denna uppsats har det varit svårt att hitta relevanta teorier som skulle kunna 
passa mot valda problem. Efter mycket sökande och slutliga tips från Alise 
Weibull på FHS i Karlstad fastnade författaren för de ovan beskrivna.  
 
Frågan är om det går det att tillämpa dessa teorier som används? Då det gäller 
Haltiner/Klein så har deras skrift passat utmärkt. Problemet är att denna 23 sidor 
långa skrift möjligen skall betraktas som en modell och inte en fullt utvecklad 
teori. Denna har dock valts i brist på lämpligare tillgänglig teori.  
Haltiner och Klein tycker sig enligt ovan kunna urskilja ett antal trender i 
Europas militära makter som utmärker den tredje perioden. Hur tydliga kan då 
dessa trender vara för Sveriges del? Vad beträffar frågan om yrkesarmé så har 
under de senaste åren denna fråga diskuterats flitigt. Den har koppling till frågan 
om användandet av värnpliktiga i utlandsmissioner men även koppling till 
frågan om ekonomin vilket medfört att denna fråga har en central roll inför 
försvarsbeslutet 2004. I delfrågorna om bemanning kommer de studerande att 
ge svar på sin nuvarande inställning i frågan. Begreppet yrkesarmé kan tyckas 
som en skarp kontrast till ett försvar med inslag av värnpliktiga och därmed en 
enkel sak att analysera om denna övergång har skett. I Haltiner/Kleins tes 
beskrivs en definitiv övergång och inget om eventuella övergångsvarianter. Det 
finns dock i Sverige diskussioner om varianter av lösningar som kan vara tecken 
på övergång mot en yrkesarmé. Haltiner/Klein säger vidare under kapitlet om 
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den tredje perioden (som började ungefär 2000/01) att det vid slutet av år 2002 
var hela 13 av 30 nationer som övergivit eller beslutat att överge systemet med 
någon typ av värnplikt. Detta säges utan att redogöra för om detta har skett inom 
nämnda korta period.   
 
Även punkten om demilitarisering behöver förtydligas. För att något skall kunna 
demilitariseras så krävs naturigt att det varit/är militariserat, vilket näppeligen 
har varit fallet med de västeuropeiska länderna under perioden efter kalla kriget. 
Författarna använder här ordet i meningen av minskad vardaglig militär närvaro 
på ett antal orter till följd av en accelererande neddragning av antal förband och 
en minskande andel av befolkningen som kommer i kontakt med ”det militära” 
till följd av minskat nyttjande av värnpliktssystem samt slutligen att de förband 
som finns till större del uppträder och verkar i operationer utanför och på stort 
avstånd från det egna landets gränser. Genom detta menar författarna att det blir 
ett ökat gap mellan civila och militära, den ”naturliga” kontakten och insynen 
minskar. Att militärens sociala relevans minskar tolkas här med att de 
vardagliga kontakterna minskar vilket möjligen bidrar till minskad förståelse 
och påverkan åt båda hållen. Här tolkas inte författarnas användande av orden 
demilitarisering respektive minskad social relevans i mening att militära yrket 
blir mer likt övriga civila yrken. Trots denna tolkning kan officersyrket med 
tiden t.ex. få en lägre status på grund av en minskat förståelse.  Med 
ovanstående tolkning av Haltiner/Kleins nyttjande av ordet demilitarisering i 
kombination med en ökad militär yrkesspecialisering ges en förståelse till de 
ökande kraven om insyn/kontroll från den politiska nivån. Nationell 
specialisering är dock något annat. Här har en nation gjort ett val att inte ha bred 
kompetens utan specialisera sig på något eller några områden. Detta har 
diskuterats i Sverige inför försvarsbeslutet 2004. Det är för Sveriges del en fråga 
om ekonomisk tilldelning som kommer att avgöra val av väg. Vid en sådan 
specialisering skulle försvarets verksamhet möjligen bli mindre 
svåröversiktlig/”bred” men samtidig möjligen ”djupare” och mer komplisserad 
så att förståelsen därmed minskar. Bakgrundsfrågorna samt delområderna 
nedskärningar och bemanning har frågor med koppling till demilitarisering, 
kontroll/insyn, nationell specialisering och reducering. 
 
Övriga karaktäriserande stödord torde vara tydliga i sig själv. Möjligen bör 
ordet feminisering kommenteras. Här tar inte författarna ansats i att försöka se 
tecken på att verksamhet, personal och innehåll blir mer feminina utan ser 
enbart till ökad volym av kvinnliga yrkesofficerare. Fråga om antal medarbetare 
av kvinnligt kön finns i bakgrundsfrågorna. I Haltiner/Kleins teser redogörs i 
kapitlet om den tredje perioden för andelen kvinnor i de europeiska ländernas 
militärmakter. Det som saknas är koppling till tiden så att läsaren kan övertygas 
om att denna ökande feminisering kan kopplas specifikt till den tredje perioden. 
 
Frågor med koppling till flexibilitet och FM roll finns i delområdet ”FM 
uppgifter” och frågor med koppling till omorganisation återfinns till viss del i 
delområde ”nedskärningar”.   
 
Synpunkterna ovan bör beaktas då läsaren tar del av slutsatserna av den femte 
frågeställningen. 
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3 METOD 
 

3.1 ALLMÄNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 Strukturen i uppsatsen 

Problemformulering och val av frågeställningar

Val av informanter mot problemformuleringen

Enkätundersökning bland de studerande på: 
• FHS ChP 03-05 
• MHS YOP 03-05 

- Halmstad 
- Karlberg 
- Östersund 

Stansning och datakörning i SPSS 

Sammanställning och redovisning av, för
problemformuleringen, relevant data 

Urval av data från 
enskild uppsats på 
FHS 1999/2000 

 
Analys av respektive delområde mot frågeställning 1-3. 

 
Slutsatser av respektive delområde för att besvara frågeställning 1-3. 

Sammanfattning 
och analys av  
slutsatser från 
delområden för att 
besvara fråga 4.

Val av teori för att 
besvara fråga 5. 

Analys mot fråga 5. 

Slutsatser för att besvara fråga 5. 
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3.2 KOMPARATIV METOD 
 
I analysen av delområden finns ett antal olika möjliga utfall som redovisas i 
tabellen nedan. 
 
Utfall av analysen Tolkning 
YOP 99-01 = YOP 03-05 = ChP 03-05 Här är uppfattningen konstant. Den har 

inte ändrat sig med tiden eller med 
ökad ålder/utbildning 

YOP 99-01 = YOP 03-05 ≠ ChP 03-05 Här är uppfattningen konstant mellan 
de två årskullarna på YOP medan 
trenden är att synen på frågan har 
ändrats med ökad ålder/utbildning 

YOP 99-01 ≠ YOP 03-05 = ChP 03-05 Här är det tidens förändring som 
påverkat.  Trenden är kopplad till tiden 
och inte till skillnad i ålder/utbildning. 

YOP 99-01 = ChP 03-05 ≠ YOP 03-05 Vid sådant utfall blir tolkningen 
svårare. Något i tiden har påverkat de 
studerande på YOP 03-05 men ej ChP 
03-05. Kanske kan förklaringar här 
hittas som är kopplade till denna 
årskulls specifika utbildningsbakgrund.  

YOP99-01≠ YOP 03-05 ≠ ChP 03-05 Vid sådant utfall kan uppfattningen ha 
förändrats med tiden men även ha 
förändrats med ålder/utbildning.  

 
 
Orden konstant/konstanter respektive trender/trenden m.m. går att använda på 
ett antal olika sätt. Här används de i meningen att trend/trender är något som 
förändrats medan en konstant uppfattning inte har förändrats. Det går ju att 
tänka sig att något som ständigt förändrar sig på samma sätt (t.ex. i samma 
hastighet eller riktning) upplevs som kontant alternativt att en trend är att något 
inte förändrar sig. På detta senare sätt skall det inte utläsas här. I användandet av 
ovanstående beskrivna metod måste även gränser dras för vad som menas med 
att resultaten är lika respektive inte lika. I analysen har endast okulärt mycket 
tydliga utfall medtagits. Vid eventuella tveksamheter har möjlighets funnits att 
genomföra datorbaserade signifikanttester (se nedan 3.6). Den grova sållningen 
som genomförts, för att ej dra tveksamma slutsatser, medför att det vid vidare 
forskning i materialet finns möjlighet att finna fler trender, konstanter och 
orsakssamband.  
 
I rubrik och problemformulering används ordet förändring. Användandet av 
detta ord behöver här förklaras och förtydligas. För det första är det inte 
nödvändigtvis en verklig förändring som framkommer. Här är det den 
subjektiva, upplevda skillnaden mot tidigare subjektiva uppfattning som avses 
mätas. Verklighen kan således vara en helt annan. Dock ser jag en nytta i att 
mäta denna subjektiva syn på yrket som informanterna ger svar på. Det kan ju 
vara den subjektiva verkligheten som ligger till grund för olika beslut och 
handlingar.  Vidare så måste här påpekas att fyra år, viket är det antal år som 
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skiljer mellan denna enkätundersökning och den som gjordes av B.Sundström, 
är en kort tid då det gäller att peka på tidsrelaterade förändringar. Det kan finnas 
en risk att undersökningen råkar peka på en tillfälligt subjektiv uppfattning hos 
en viss grupp. Dessa ovanstående synpunkter om ordet förändring måste 
beaktas vid läsning av uppsatsen. 
 
 

3.3 INFORMANTER 
Analysen är gjord på information som lämnats av studerande vid 
Försvarshögskolan respektive Militärhögskolan. 
 
 De deltagande vid Försvarshögskolan är de studerande på Chefsprogrammet 
03-05 vilka genomför sitt första år av två med start i september 2003. Antal 
elever och fördelning redovisas i tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1 Antalet studerande vid Försvarshögskolan december 2003 
 
FHS ChP 03-05 75 
 
De deltagande vid Militärhögskolan är de studerande på 
Yrkesofficersprogrammet 03-05 vilka genomför sitt första år av två med start i 
augusti 2003. De studerande vid Militärhögskolan är fördelade på de tre 
skolorna i Östersund, Karlberg och Halmstad. Antal elever och fördelning 
redovisas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 Antalet studerande vid Militärhögskolan december 2003 
 
MHS YOP 03-05 Halmstad Karlberg Östersund Total 
Totalt 132 193 160 485 
 
 
 

3.4 ENKÄTFORMULÄRET 
 
För att erhålla en empirisk22 analys i valet av informanter och frågeställningar så 
redovisas här bakgrunden till dessa val. YOP 03-05 är valda för att erhålla 
likvärdig grupp, i form av utbildningsståndpunkt, med den som undersöktes 
99/00. Då försvarsgrenarna är fördelade olika vid de tre, geografiskt skilda, 
skolorna, så har samtliga förstaårsstuderande medtagits för att inte exkludera 
någon grupp i materialet. Att valet av referens grupp sedan föll på de studerande 
på ChP beror dels på att det genomför den sista nivåhöjande utbildningen inom 
FM vilket bör medföra största möjliga spridning i ålder och 
utbildningsståndpunkt man kan erhålla vid jämförelse mellan studerande inom 
FM. Dels finns dessa lättillgängliga på skolan. Att valet föll på ChP 03-05 och 
inte 02-04 beror på att de senare, vid tidpunkten för undersökningen, är spridda 
inom sina profileringar och då mycket svåra att samla vid ett och samma 
tillfälle.  
                                                 
22 I betydelsen att genomföra systematiska och hederliga undersökningar. 
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Många av frågorna i enkätformuläret är, av naturliga själ, de samma som 
användes i den EU som genomfördes 1999/200. Några är borttagna då de ej 
ansets som relevanta för denna analys eller redan är inaktuella i det framtida 
perspektivet. Några något anpassade för att kunna passa in på de olika 
informantgrupperna. Att t.ex. fråga en 50-åring om han tror sig sluta i FM inom 
10-20 år blir meningslöst. 
Ett antal frågor och ämnesområden är tillförda enkätformuläret för att dels få ett 
bredare täckningsområde med avseende frågeställningen om hur olika 
delområden eventuellt förändras olika mycket med tid eller ålder/utbildning, 
men del för att i framtiden möjliggöra jämförande undersökningar med, då 
förhoppningsvis, fortfarande aktuella framtidsfrågor. 
 
Frågorna är uppdelade i två huvudgrupper. Den första huvudgruppen består av 
bakgrundsfrågor (förklarande innehåll) och den andra huvudgruppen innehåller 
frågor om det framtida officersyrket (som bör förklaras). 
 

I. Bakgrundfrågorna är 24 stycken. Här erhålls bakgrundsvariabler. Dessa 
avses dels jämföras mellan de olika skolorna och tidigare undersökning för att 
få ett statikiskt underlag som kan visa på trender eller konstanter samt som 
underlag för att erhålla möjliga förklaringsbakgrunder till synen på det framtida 
officersyrket. Här har medtagits frågor om: 
 

• Nuvarande skola 
• Nuvarande nivå, ålder och utbildningsståndpunkt 
• Kön 
• Boende 
• Civilstånd 
• Färdigheter 
• Bakgrund 
• Yrkesvalsorsaker 

 
II. Den andra huvudgruppen, som frågar om synen på det framtida 

officersyrket, består av 43 frågor och är indelad i ett flertal undergrupper:  
 

• Personalfrågor     fråga 29-43 
- Bemanning    fråga 29-36 
- Utbildning    fråga 37-41 
- Boende     fråga 42-43 

• Försvarsmaktens uppgifter   fråga 44-45 
• Hotbilder    fråga 46-47 
• Karriären    fråga 48-49 
• Säkerhetspolitik    fråga 50-52 
• Internationell tjänst    fråga 53-54 
• Ledarskap (förmågor och förtroende)  fråga 55-60 
• Försvarsmaktens nedskärningar   fråga 61-65 
• Nätverksbaserat försvar   fråga 66-71 

Enkätformulär enligt bilaga 2.   
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3.5 GENOMFÖRANDE OCH BORTFALLSANALYS 
 
Undersökningen med enkäterna gjordes under november-december 2003. 
 
Underlaget skickades med post, mail och kurir till avdelningscheferna (motsv.) 
på respektive kurs och efter ifyllandet återlämnades de till undertecknad. Med 
underlaget för frågorna medskickades den information som krävdes före start av 
ifyllandet. Informationen lästes upp av avdelningscheferna (motsv.) före 
utdelandet av enkäterna och informationen var identiskt lika för alla deltagare. 
Informationen till de studerande vid Försvarshögskolans Chefsprogram delgavs 
av undertecknad. Informationsunderlag till informanterna finns bifogade i bilaga 
3. 
 
Beräknad och avdelad tid till ifyllande av enkätformuläret var en lektionstimma. 
 
86 % av de studerande år 03-05 ifyllde enkätformulären. Motsvarande siffra för 
de studerande på YOP 99-01 var 81 %. Så väl i denna undersökning som i 
undersökningen 99/00 medskickades formulär till kurschefer (motsvarande) där 
det påtalades vikten av att så många som möjligt bör svara på enkäterna samt att 
särskild redogörelse krävdes för de ej närvarande/ej deltagande i 
undersökningen. Vikten av att ingen specifik grupp (t.ex. flottisterna, kvinnorna 
eller skåningarna) fick utebli påtalades och om så skedde ställdes krav på 
redogörelse av detta. Inte vid något undersökningstillfälle uteblev någon 
specifik grupp. De som var frånvarande och där med ej svarade på enkäten hade 
sjuklig eller annan tillfällig anledning. 

 
21 enkätformulär inkom efter det att den avdelade tiden var passerad. Enkäterna 
skulle senast 2003-12-08 vara återsända. Resultaten från dessa, för sent 
inkomna, är ej medtagna i undersökningen och är ej heller medräknade i 
siffrorna ovan. Efter en särskild granskning av dessa, försent inkomna 
enkätformulär, konstaterades att exkluderingen inte påverkat resultaten och 
slutsatserna. Den särskilda undersökningen skedde okulärt genom att de både 
var för sig och sammanställd jämfördes med det tidigare givna resultatet.  
 
 

3.6 STATISTISK ANALYS 
 
För att bidra till en intersubjektiv23 analys så redovisas enkätformuläret i bilaga 
2 samt det datautfall som erhållits i bilaga 4.  
 
Steg ett i den statistiska analysen var att behandla de enkätformulär som ifyllts 
av de studerande vid Försvarshögskolans ChP 03-05 samt Militärhögskolans 
YOP 03-05. Detta gjordes genom att först läsa över enkätformulärens svar till 
Exel-filer.24 För att möjliggöra signifikanttester vid jämförelse mellan olika 
sammansatta grupper såsom olika skolor, försvarsgren, kön m.m. samt för att 

                                                 
23 I betydelsen forskaroberoende, genomskinlig och värderingsfri. 
24 Konverteringen till Exel-filer gjordes av skrivbyrån First Reserve, Sturegatan 46, Stockholm.  
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kunna få fram frekvenser (i procent), aritmetiska medelvärden (M)25, 
medianvärden (Md)26 och standardavvikelser (s)27 så bearbetades svaren med 
programmet SPSS28(version 11.5.1) Data Editor för Windows (november 2003). 
 
 

4 DATA OCH ANALYS  
 

4.1 BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

4.1.1 DATA OM BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
Se bilaga 1. 

 
4.1.2 ANALYS AV BAKGRUNDSFRÅGOR 

 
• Förvarsgrensfördelning 
 
Fördelningen av de studerande som ifyllde enkäterna utföll som följer. På 
YOP är fortfarande c:a 50 % arméofficerare. Fördelningen mellan marin- 
och flygvapenofficerare på YOP har dock ändrats. Marinofficerarnas antal 
på YOP har i år minskat till 22 % från 29 % medan antalet 
flygvapenofficerare har ökat från 21 % till 27 % sedan årskullen 99-01. 
 
På FHS ChP är fördelningen dock helt annorlunda. Här är fördelningen 
mellan försvarsgrenarna nästa lika. Marinofficerarna något färre (28 %).  

 
 

• Könsfördelning 
 
Redan år 1985-87 var det en stor mängd kvinnor på OHS (motsvarigheten till 
dagens MHS YOP). Ett stort antal av dem borde nu vara i åldern att läsa vid 
FHS ChP. På ChP 03-05 återfinnes dock endast två kvinnliga studerande. Här 
kan finnas flera möjliga orsaker. Har flertalet av dem redan slutat? Är det så att 
de kvinnliga officerarna har en långsammare karriär p.g.a. t.ex. barnafödande 
och större nyttjande av föräldraledighet? Föreligger det någon typ 
diskriminerade, eller är det så att färre antal av de kvinnliga officerarna är 
intresserande av högre studier? Intressanta frågor som dock inte besvaras i 
denna undersökning. En indikation kan man dock få genom att titta på hur 
många kvinnor ur YOP 03-05 som har målbild att studera på ChP och nå de 
högsta graderna? Resultatet visar att endast sju av dessa nu har denna målbild. 
Om detta skulle stämma med den framtida verkligheten skulle det innebära att 
                                                 
25 Summan av alla observationers värde delat med antalet observationer. 
26 Till vänster om Md  finns ena hälften (50%) av fördelningen(s yta), till höger den andra 
hälften. 
27 Roten av summan av alla kvadrerade avvikelser från medelvärdet delat med antal 
observationer. 
28 Statistical Package for the Social Sciences. 
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klart färre än 10 % av de studerande på ChP, inom de närmaste 15-20 åren, 
skulle bestå av kvinnliga studerande. Detta beräknat på dagens antal studerande 
på ChP samt att alla de kvinnor som idag har denna målbild verkligen stannar i 
FM och blir antagna till dessa studier.  

 
”I BU 03/SR (bilaga 10,SR 86) redovisades en målsättning för 
reduceringar av avgångar relaterade till arbetsmiljö på 50 %. Det 
kan dock konstateras att det totala förtida avgångarna hos 
kvinnliga officerare mellan år 2001 och 2002 reducerats med 47 % 
och inte är mer frekventa än hos manliga officerare.”29 

 
FM målsättning är att andelen kvinnliga officerare år 2007 skall vara 6,3 % och 
år 2012 vara 9,9 %.30 
  
Andelen kvinnor på YOP 03-05 har minskat sedan YOP 99-01. 
 
 

• Utländsk bakgrund 
 
Ur regleringsbrevet till Försvarsmakten för år 2004 framgår att åtgärder skall 
vidtas för att bättre spegla samhällets etniska och kulturella mångfald.31 
 
Enligt enkätsvaren var 8,5 % av de studerande 1:a eller 2:a generationens 
invandrare. År 2002 hade Sverige en befolkning på 8,94 miljoner invånare. Av 
dessa var 1,05 miljoner födda utomlands och 0,3 miljoner födda i Sverige med 
utlandsfödda föräldrar. Tillsammans utgör dessa grupper cirka 15,2 % av 
invånarna. Detta pekar på att andelen officerare med utländsk härkomst inte är 
representativt för befolkningen i allmänhet.32  
 
 

• Ålder och utbildning 
 
Medelålder på YOP har på fyra år ökat med ett år, från 21 till 22. Är detta en 
slump eller en trend vi ser? Möjligen kan man finna orsak till detta då vi ser att 
det bland YOP 03-05 fanns ett större civilt kompletteringsbehov än bland de 
studerande 99-01 samt att färre på YOP 03-05 än på YOP 99-01 påbörjade sin 
utbildning i direkt anslutning till värnpliktsutbildningen. Att efter värnplikten 
delta i utlandsstyrkan är en möjlighet som inte fanns 99. Kanske har detta lockat 
några fler att efter några civila år söka vidareutbildning inom Försvarsmakten. 
 
Medelåldern på 39 år på ChP ter sig rimlig då flertalet av de studerade här har 
gjort sin karriär i ett system, nya befälsordningen (NBO), där de mellan två till 
fem år efter officersutbildningen kunde påbörja studier på Krigshögskolans 
                                                 
29 Försvarsmakten, HKV, BU 04 Bilaga 10 Särskild redovisning rörande personalförsörjningen, 
2003-02-28, sid. 43  
30 Ibid. 
31 Försvarsmaktens artikel ur Försvarets forum nr1 februari 2004 – Negativ attityd inför 
lumpen, JMS Rulloffset, Köping AB, 2004, sid. 41. 
32 Engberg, Tobias, Demografisk analys och jämställdhet (DV/DJ), Statistiska centralbyrån, 
SCB. 
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allmänna (9 mån) samt högre kurs (9 mån) med minst två tjänstgöringsår i 
mellan kurserna alternativ den hopslagna ettåriga kursen vid krigshögskolan. 
Vid den senare kursen fanns en tid ett krav på två ”praktikår” efter kursen före 
utnämning till kapten. Efter dessa nivåhöjande utbildningar krävdes fyra år i 
tjänst före eventuell antagning till Militärhögskolans allmänna kurs, senare 
benämnd taktiska kursen och nu benämnd Försvarshögskolans stabsprogram. 
Utbildningstiden vid dessa kurser har dock genomgående varit 1 år. Först här 
efter, och vanligen efter ett antal år i tjänst som major/örlogskapten kunde 
studier vid ChP sökas. 
 
 

• Internationell tjänstgöring 
 
Andelen studerande vid YOP som har erfarenhet av internationell tjänstgöring 
ökar. 16 % kan tyckas vara lågt men med tanke på att väldigt få under sin 
värnplikt har denna möjlighet så får det anses vara en relativt stor andel. På ChP 
är andelen naturligt större. En av fyra har här erfarenhet av internationell 
tjänstgöring. Möjligen kunde man ha väntat sig att denna del var större. Här lär 
vi se en ökning med tiden. 
 
 

• Boplats och pendlande 
 

Hälften (de klart flesta) av de studerande på YOP 03-05 bor och är rekryterade 
från Götaland. Av de som nu, 03-05, studerar på ChP är 44 % rekryterade från 
Götaland men endast en av fyra bor där nu. Flyttlassen har gått till Svealand 
samt i viss mån Norrland. Se vidare resonemang om framtiden nedan i 3.4. 
 
När det gäller vilken ortstyp som officerarna bor på, så kan man se att inget 
skiljer mellan YOP 99-01 och 03-05. De flesta bor i större stad (med fler än 50 
000 invånare) och få i glesbygd. På ChP är andelen större som bor på mindre ort 
och färre (relativt YOP studerande) som bor i storstad eller i glesbygd. 
 
Försvarsmakten har under många år haft en strävan att lokalrekrytera de 
värnpliktiga i så stor utsträckning som möjligt. Detta bl.a. p.g.a. kostnadsskäl. 
Enkäten visar dock att utvecklingen går åt andra hållet. Det är idag fler som 
pendlar mer än tio mil under sin värnplikt. Detta möjligen en konsekvens av de 
stora förbandsnedläggningarna. 
 
 

• Civilstånd och föräldraskap 
 
Helt naturligt ökar antalet sambo/gifta, och de som har barn, med ökad ålder. 
Undersökningen visa på en markant procentuell ökning, av de studerande vid 
YOP, som är sambo/gifta och har barn. Detta kan möjligen sammanhänga med 
den ökade medelåldern (se ovan). Detta kan möjligen indikera att det är viktigt 
att tidigt få en långtidsplan för framtida tjänstgöringen samt att tidigt få klart för 
sig vilka framtida krav som ställs på rörlighet, då det naturligt krävs större 
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planering och vilja/motivation om hel familj skall flytta än om enstaka individer 
skall göra det samma. 
 
Motsvarande siffra för Sveriges samtliga 39-åriga män (medelåldern på de 
studerande på ChP) är 74,1 %. Det är med andra ord en större andel fäder bland 
befolkningen i allmänhet än bland de studerande på ChP.33 
 

• Utbildningsståndpunkt och civila studier 
 
Som ovan nämnts har kompletteringsbehovet av civila studier, för de studerande 
på YOP, ökat utan att kraven på civil bakgrund har ökat. Behov har funnits för 
både komplettering av ämnen som av betyg. 
 
För att bli antagen till ChP 03-05 har fler än fyra utav 10, vid något tillfälle 
under karriären, varit tvungna att komplettera med civila studier. 
 
Positivt är att utbildningsståndpunkten i engelska språket ökar med ökad 
ålder/utbildning. Här kan den interna utbildningen ha påverkat resultatet 
samtidigt som det måste påpekas att de med mycket låga kunskaper i engelska 
har gallrats bort vid antagningsprov. Här skulle en jämförande studie, med de 
åldersmässigt likvärdiga officerarna som ej går nivåhöjande utbildning, ge 
bättre besked. Bland de studerande på YOP syns en svag trend mot en mer 
segregerad engelskkunskap. Om inte ökad ålder/utbildning har påverkat 
kunskapen så kan resultatet tolkas som om medelkunskapen i engelska är bättre 
bland de som för 20-årsedan läste engelska alternativt att den är bättre bland 
dem som blir antagna till ChP. 
 
Några andra slutsatser, när det gäller idrott, än att möjlighet/vilja till att delta i 
idrottsföreningar och tävlingar avtar med ålder/utbildning, går inte att göra. 
 
Läsandet av skönlitteratur är konstant mellan YOP kurserna. Läsandet ökar med 
ålder/utbildning. 
 
De studerande vid ChP anser sig i medel ha både högre teoretisk, som praktiskt 
teknisk förståelse än de studerande på YOP.  
 
 

• Tidspress 
 
På frågan om hur de studerande anser sig arbeta under tidspress framkom inga 
större skillnader mellan informantgrupperna. Häften tycker om att arbeta under 
tidspress. Den tid av arbetet som upplevs tidspressad ser inte ut att påverkas av 
var i systemet man befinner sig. Frågan är hur nyttigt det är att cirka var tredje 
(på ChP mer än var tredje) upplever att mellan 60-100 % av arbetstiden (ej 
skoltid) är tidspressad.  
 
 
                                                 
33 Engberg, Tobias, Demografisk analys och jämställdhet (DV/DJ), Statistiska centralbyrån, 
SCB. 
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• Motiv till sökande till yrkesofficersutbildning 
 
Andelen som före värnpliktutbildningen deltagit i militär frivilligutbildning är 
högra bland de studerande på ChP. Här kan finnas flera förklaringar. Det kan 
vara färre totalt som nu deltar i frivilligutbildningar, det kan vara så att det är 
dessa som i högre grad stannar och söker vidare eller att det, på något här ej 
utrett sätt, är meriterande, för högre studier, med dessa typer av utbildningar. 
Det kan finnas en koppling mellan tidigt intresset för militär verksamhet och 
viljan att fortsätta och läsa vidare. 
Att var fjärde av de studerande har eller har haft en anhörig, släkting eller 
bekant anställd i Försvarsmakten måste anses som en stor andel. Med tanke på 
det procentuellt låga antalet Försvarsmaktanställda i Sverige (0,02 %) måste 
detta anses ha en viss påverkan på yrkesvalet. 
 
När de studerande själva fick markera vilka påståenden som bäst stämde med 
motivet till varför de sökte yrkesofficersutbildningen så visar det sig att viljan 
till att ha växlande arbetsuppgifter är det största motivet. De viktigaste motiven 
är ungefär de samma oavsett vilken kategori som studeras. Det är enbart 
rangordningen som skiftar något mellan de som anses vara viktigast. Man kan 
se en viss tendens till att kamratskapsmotivet faller något med de studerande på 
YOP-03-05 medan viljan att lära andra var något lägre rankat bland de som nu 
studerar på ChP. 
 
 

4.1.3 SLUTSATS AV BAKGRUNDSFRÅGOR 
Sundström ger i sin uppsats34 en sammanfattning på en genomsnittlig 
studerande på YOP 99-01. Vid jämförande studier med årets enkätundersökning 
framkommer en mängd trender (se ovan) men bakgrunden för den 
genomsnittliga studerande på YOP har inte ändrat sig nämnvärt utan ger en 
likvärdig plattform för de vidare studierna av trender eller konstanter i synen på 
den framtida professionen. 
 
Den tredje gruppen, de studerande på ChP 03-05, skiljer sig, i medeltal, så till 
vida att de är äldre, har genomgått ett stort antal nivåhöjande utbildningar, har 
barn och är sambo/gift samt har större internationell erfarenhet. 
 
I övrigt kan konstateras, med avseende på trender och konstanter att andelen 
marinofficerare på YOP har blivit mindre och andel flygvapenofficerare större. 
Ambition om ökad rekrytering av andel kvinnor på YOP har ej nåtts utan blivit 
sämre. Färre andel kvinnor läser på FHS ChP än vad som borde vara rimligt. 
Andelen studerande officerare med utländsk härkomst är konstant. 
Mångfaldsarbetet har ännu inte gett något resultat med avseende på ökad andel 
officerare med utländsk härkomst. Ökad medelålder på YOP går i motsatt 
riktning mot ambitioner om sänkt medelålder i Försvarsmakten.35 
 
                                                 
34Sundstöm, Björn, Mj, Enskild uppsats, Den framtida officersrollen, Försvarshögskolan, 2000-
05-01, sid. 34 (78). 
35 Sven-Åke Haglunds samtal med ÖB , artikel ur Försvarets forum nr1 februari 2004 – Hårt 
och smärtsamt för många anställda, JMS Rulloffset, Köping AB, 2004, sid. 22. 
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Erfarenhet av internationell militär tjänstgöring ökar med tiden samt ökad 
ålder/utbildning. Flyttlassen går mot Svealand samt mot boende på mindre ort 
med ökad ålder/utbildning. Pendlingsavstånden ökar för de värnpliktiga med 
tiden. 
 
De civila kompletteringsbehoven för de studerande på YOP ökar med tiden. 
Utbildningsståndpunkt i engelska språket ökar med ålder/utbildning. 
Möjlighet/vilja att delta i idrottsföreningar/tävlingar avtar med ökad 
ålder/utbildning. Läsning av skönlitterära böcker ökar med ålder/utbildning. Hur 
de studerande upplever att arbeta under tidspress har inte ändrats med tiden eller 
med ökad ålder/utbildning.  
 
Tidspressen upplevs inte som om den ökar med ökad ålder/utbildning. Viljan till 
att ha växlande arbetsuppgifter samt möjligheten till utbildningsmöjligheter är 
konstant stora motiv till att söka anställning inom Försvarsmakten. 
 
 

4.2 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN,  BEMANNING 
4.2.1 DATA  OM BEMANNING 

 
• Den första frågan på bemanning avser få svar på hur de studerandes 

framtidsplaner i försvarsmakten ser ut med avseende på om man 
kommer att stanna kvar till pension eller sluta innan. Resultatet 
redovisas i tabell 25 nedan. 

 
Tabell 25 Framtidsplaner i Försvarsmakten 
 ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01*
Jag tror mig (avser) sluta direkt efter skolan. 0 % 1 % 
Jag söker jobb nu (eller funderar på att söka) 
och  slutar så fort jag får  en anställning 

3 % 0 % 

Jag söker annan utbildning nu (eller funderar på
att söka) och slutar så fort jag blir antagen 

0 % 7 % 

 
 

4 % 

Jag tror jag slutar när jag ej kan gå vidare i 
karriären 

7 % 6 % 4 % 

Jag tror jag slutar när jag ej kan utvecklas 
längre 

54 % 57 % 26 % 

Jag kommer att stanna i Försvarsmakten 37 % 34 % 23 % 
Annat 51 % 
* YOP 99-01 är svår att jämföra med då frågan var ställd på annat sätt. Delar av 
tabell 25 och 26 besvarades i samma fråga. 
 

• Vidare undersöktes hur länge (tidsmässigt) de studerande tror sig 
jobba kvar i Försvarsmakten. Här skulle besvaras vid vilken ålder de 
studerande tror sig sluta, alternativ att de tror sig stanna kvar till pension 
vid 60 års ålder. Resultatet redovisas i tabell 26 nedan. 
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Tabell 26 vid vilken ålder de studerande tror sig sluta i Försvarsmakten. 
 
 ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01*
Jag tror jag slutar när jag är cirka 25 år - 5 % 15 % 
Jag tror jag slutar när jag är cirka 30 år - 17 % 17 % 
Jag tror jag slutar när jag är cirka 35 år - 15 % 
Jag tror jag slutar när jag är cirka 40 år 13 % 18 % 

 
11 % 

Jag tror jag slutar när jag är cirka 50 år 18 % 7 %  
Jag tror jag slutar när jag är cirka 55 år 31 % 7 %  
Jag tror jag slutar när jag pensioneras vid 60 år 35 % 30 % 23 % 
Annat 34 %* 
* YOP 99-01 är svår att jämföra med då frågan var ställd på annat sätt. Delar av 
tabell 25 och 26 besvarades i samma fråga. 
 

• De studerande som tror sig sluta före pensionering vid 60-års ålder 
fick även svara på en fråga om en sänkt pensionsålder skulle få dem att 
stanna längre. Alternativen var om de skulle stanna om pensionsåldern 
sänktes till 55 respektive 50 år, eller om de ändå inte skulle stanna kvar i 
Försvarsmakten. Enbart ett alternativ fick markeras. Resultatet redovisas 
i tabell 27. 

 
Tabell 27 Studerande som tror sig sluta före normal pensionsålder som skulle 
stanna i FM vid sänkt pensionsålder. 
 
 ChP 03-05 YOP 03-05 
Stannar om pensionsålder sänktes till 55 år 18 st, 47 % 60 st, 22 % 
Stannar om pensionsålder sänktes till 50 år 10 st, 26 % 52 st, 19 % 
Skulle ändå inte stanna kvar 10 st, 26 % 164 st, 60 %
  
 

• De studerande som tror sig kvarstanna till pensionering vid 60-år 
ålder fick även svara på en fråga om de tror sig stanna kvar i 
Försvarsmakten om pensionsåldern höjdes till 65 år. 

 
 Resultatet visar att ur denna grupp skulle: 
 

- drygt hälften av de studerande på FHS ChP 03-05 sluta i 
Försvarsmakten om pensionsåldern höjdes till 65 år 

 
- knappt en tredjedel av de studerande vid MHS YOP 03-05 sluta i 

Försvarsmakten om pensionsåldern höjdes till 65 år.   
 

 
• De studerande fick även svara på hur attraktivt de tror att officersyrket 

kommer att bli i framtiden. 
 

- På FHS ChP 03-05 tror 76 % inte att officersyrket kommer att bli 
mer attraktivt. 
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- På MHS YOP 03-05 tror 61 % inte att officersyrket kommer att 
bli mer attraktivt. 

 
- På MHS YOP 99-01 trodde 49 % inte att officersyrket kommer 

att bli mer attraktivt. 
 
 

• I nästa fråga skulle de studerande bedöma om yrkesofficerens sociala 
prestige i Sverige skulle öka, minska eller förbli lika i framtiden. 
Resultatet redovisas i tabell 27 nedan. 

 
 
Tabell 27 Bedömning om yrkesofficerens framtida sociala prestige. 
 
 Ökar Förblir lika Minskar 
FHS ChP 03-05 18 % 49 % 30 % 
MHS YOP 03-05 22 % 55 % 23 % 
MHS YOP 99-01 40 %  ? %  ? % 
   

• Nästa fråga behandlar ungdomars syn på att bli yrkesofficer. Här 
svarar de studerande på om de tror att unga människor kommer att 
lockas till Försvarsmakten i framtiden. Resultatet redovisas nedan i 
tabell 28. 

 
Tabell 28 Bedömning om ungdomar kommer att lockas till FM i framtiden 
  
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 52 % 25 % 21 % 
MHS YOP 03-05 44 % 18 % 37 % 
MHS YOP 99-01  47 %  19 %  34 % 
 
 

• Sista frågan på bemanning rör värnplikt och yrkesarmé. Här framför 
de studerande sin syn, utifrån sex givna påstående, på hur de tycker att 
Försvarsmakten skall bemannas i framtiden. Resultatet framgår av tabell 
29. 

 
Tabell 29 System för att bemanna Försvarsmakten i framtiden 
 
 ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01 
Behåll nuvarande system 0 % 19 % 24 % 
Kontraktsanställ efter allm.totalförsvarsplikt 38 % 25 % 20 % 
Annan utveckling av den allm.totalförsvarsp. 
men fortfarande med obligatorisk plikt 

11 % 26 % 36 % 

Avskaffa plikten och inför frivillighet 8 % 6 % 9 % 
Avskaffa plikten och inför lottning 0 % 0 % 1 % 
Införande av yrkesarmé (yrkessoldater) 39 % 24 % 9 % 
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4.2.2 ANALYS AV BEMANNING 

När det gäller synen på den framtida bemanningen så kan det konstateras att det 
är få som avser sluta direkt efter skolan eller som söker jobb nu (eller funderar 
på att söka) och slutar så fort de får en anställning. Möjligen avspeglar detta den 
allmänna lågkonjunkturen i samhället. Antalet var ej heller hög vid 
undersökningen 1999. Det går dock att, bland de studerande på YOP 03-05, se 
en ökning av antalet som söker annan utbildning. Hela 28 av 411 stycken går i 
sådana tankar. 
 
Att utvecklas inom yrkes ses som något mycket viktigt. Mer än hälften av de 
studerande 2003 tror sig sluta då de ej längre kan utvecklas. Detta framgick ej så 
tydligt bland de studerande på YOP 99-01.  
 
Den andel studerande vid YOP, som tror sig stanna i Försvarsmakten fram till 
pension, har ökat till en tredjedel från en knapp fjärdedel vid undersökningen 
1999. Samma andel (1/3) av de studerande vid ChP 03-05 avser stanna till 
pension. 
 
En intressant fråga är då när övriga avser sluta i FM. Av de som genomgått ChP 
tror sig en tredjedel sluta i FM vid 50 års ålder, en tredjedel vid 55 år ålder samt 
en tredjedel vid 60. Av de två tredjedelar ur YOP 03-05 som tror sig vara kvar i 
FM efter 35 års ålder så tror sig en cirka en tredjedel av dessa sluta vid 50 års 
ålder, en av tio vid 55 år ålder samt knappt hälften vid 60 år.  
 
Hur skulle de som avser sluta före pension vid 60 år reagera om pensionsåldern 
sänktes? I tabell 27 ovan framgår att ett stort antal anställda, bland både de 
studerande på ChP som på YOP, skulle kvarstanna om pensionsåldern sänktes. 
Från dessa skall dock avräknas de som ändå skulle ha slutat tidigare, se tabell 
26. Av tabell 27 framgår även att ett stort antal studerande vid YOP 03-05 ändå 
skulle sluta trots om pensionsåldern skulle komma att sänkas till 50 år. Bland de 
unga ligger kanske tanken på pension för långt bort och det är här helt andra, 
mer närliggande, orsaker som är mer avgörande för om man tänker stanna i 
yrket.  
 
En höjning av pensionsåldern till 65 år skulle enligt enkätsvaren medföra att en 
mycket stor andel, av dem som var beredda att jobba till dess att de var 60 år, 
inte skulle stanna i Försvarsmakten. Av enkätsvaren framgår dock inte när dessa 
skulle sluta, om det t.ex. skulle kunna innebära att mångt fler skulle sluta före 
60 års ålder. 
 
Det framgår vidare att få vid ChP 03-05 tror att yrkesofficersyrket i framtiden 
kommer att bli mer attraktivt än idag. Bland de studerande på YOP 03-05 är 
dock framtidstron på detta område mer positiv. 39 % av de studerande på YOP 
03-05 tror att yrket blir mer attraktivt. Vid YOP 99-01 var det dock hela 51 % 
som trodde att yrket skulle bli mer attraktivt. 
 
Få, cirka en av fem, tror att yrkets sociala prestige i Sverige kommer att öka. 
Något fler tror att det kommer att minska och särskilt pessimistiska är man 
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bland de studerande på ChP 03-05. 99-01 var det bland de studerande vid YOP 
hela 40 % som trodde att prestigen skulle komma att öka. 
 
Cirka hälften av de studerande tror att unga människor kommer att lockas till 
yrket i framtiden. De studerande på YOP 03-05 är något mer pessimistiska och 
det är även fler av dessa som är osäkra. Ungefär samma siffror erhölls vid 
undersökningen av YOP 99-01. 
 
På synen om det bemanningssystem som Sverige skall ha i framtiden framkom 
att inga, eller mycket få, av de studerande vill införa lottning för att bemanna 
organisationen med soldater/sjömän. Få, 6-9 %, tycker att Sverige skall avskaffa 
totalförsvarsplikten och samtidigt införa frivillighet. På ChP 03-05 var det heller 
ingen som ville behålla nuvarande system, medan det bland YOP 03-05 var en 
av fem och bland YOP 99-01 en av fyra som ville behålla det. På ChP 03-05 var 
de flesta uppdelade i två antalsmässigt jämbördiga block. De allra flesta ville 
införa en yrkesarmé alternativt införandet av kontraktsanställning efter allmän 
totalförsvarsplikt.  
 
De studerande på YOP 03-05 var i denna fråga mer splittrade och kan delas i 
fyra relativt jämbördiga block. Här förespråkades 1) Utveckling av 
totalförsvarsplikten med bibehållen obligatorisk plikt 2) Kontraktsanställning 3) 
Införande av yrkesarmé samt 4) Bibehållande av nuvarande system. Bland dem 
som var studerande på YOP 99-01 var endast en av 10 för en yrkesarmé. 
  
YOP 99-01 förespråkade först och främst en utveckling av totalförsvarsplikten, 
där efter behållande av nuvarande system och som tredje mest populärt kom 
kontraktsanställning. 50 % av de studerande på ChP 03-05 ville behålla den 
allmänna totalförsvarsplikten i någon form. Motsvarande grupp bland YOP 03-
05 var 70 % och bland YOP 99-01 var de 80 %. Vid folk och försvars årliga 
rikskonferens i Sälen föreslog den finske generalen Gustav Hägglund att 
Sverige skulle behålla sitt system med värnplikt. Detta motiverades med att det 
är ett billigt sätt att täcka behovet av soldater.36 I FM underlag till regeringen i 
mars 2004 framkom att värnpliktstiden bör maximeras till 11 månader (som 
exempel skulle arméns KB-elever därmed försvinna). De tjänster som i dag 
bemannas av dessa skulle i stället bemannas av befäl.37 
 
 

4.2.3 SLUTSATS AV BEMANNING 
Antalet som avser sluta direkt efter skolan eller som söker annat jobb under 
studierna är relativt lågt och konstant både vad avser tiden mellan 
undersökningarna som vad avser skillnader i ålder/utbildning. En trend i tiden är 
dock att fler på YOP nu söker annan utbildning än vad de studerande på YOP 
gjorde för fyra år sedan. En annan trend i tiden för de studerande på YOP är 
möjligen att en större andel stannar i FM till pension vid 60 års ålder av dem 
som är kvar efter att de fyllt 35. Detta resultat kan möjligen ha påverkats av hur 
frågan ställdes eller av att det för de studerande på YOP är långt fram i tiden 
                                                 
36 Lang, Sandra, redaktionssekreterare, ur Officerstidningen nr 1 – 2004, artikel: Sverige bör 
behålla värnplikten, Ljungbergs tryckeri, Klippan, 2004, sid. 4. 
37 Öv.1 Grunditz, HKV STRA, föredrag på FHS 2003-12-18 inför FB 04. 
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eller av att det möjligen är fler av de äldre anställda, vilka inte läser ChP, som 
stannar till pension vid 60 års ålder. Detta visar dock att vidare studier behövs 
och att svaren från en enkät kanske behöver kompletteras av färska studier 
alternativt, eller i kombination med frågor ställda ur andra synvinklar. 
 
Vid en sänkt pensionsålder till 55 år visar enkätsvaren att Försvarsmakten skulle 
tjäna ett stort antal manår i löner men samtidigt förlora ett ännu större antal 
manår i arbetskraft av de som var beredda att jobba fram till 60 års ålder. Det 
skulle vidare innebära en sänkt medelålder, ett färre antal anställda (kan nyttjas 
vid beslut om en minskad personalram) samt dyrare pensioner (som dock med 
råge skulle kompenseras av minskade lönekostnader). Vidare studier och 
beslutade ambitionsnivåer får klarlägga vilket som är det för Försvarsmakten 
mest optimala. 
 
De exakta konsekvenserna av en höjning av pensionsåldern är svåra att bedöma 
efter denna studie. Helt klart är att ett stort antal av informanterna inte skulle 
finna sig i detta. Det går att se en trend kopplad till ålder/utbildning som visar 
att en klart större del av de studerande vid ChP skulle sluta vid Försvarsmakten i 
förtid om pensionsåldern höjdes.  
 
När det gäller framtidstron på hur attraktivt yrket kommer att vara i framtiden så 
går det att finna en klar trend kopplad till ålder/utbildning. Det är en mycket 
större del av de studerande vid YOP 03-05, än de vid ChP 03-05, som tror att 
yrket kommer att bli mer attraktivt. Detta är kanske naturligt då de själv nyligen 
valt denna yrkesbana samtidigt som de studerande vid ChP 03-05, under se 
senaste åren, bevittnat det stora antalet förbandsnedläggningar som drabbat 
Försvarsmakten. Resultatet visar även att tiden påverkat uppfattningen. En 
uppfattning som dock inte skiljer sig åt beroende på ålder/utbildning är hur stor 
andel av de studerande som tror att yrkets prestige kommer att öka. Här visar i 
stället resultatet att trenden är knutet till tiden. Bedömningen av sociala 
prestigen visar att den minskar (har minskat) med tiden. 
 
När det gäller uppfattningar om vilket antagningssystem som Försvarsmakten 
bör nyttja, så är uppfattningen konstant så väl med ökad ålder/utbildning som 
med tiden, vad beträffar två givna system som inte bör användas. En trend 
kopplad till ålder/utbildning är dock att 19 % av de studerande på YOP vill 
behålla nuvarande system medan ingen av de på ChP 03-05 har valt att tro på 
detta. En annan trend kopplat till ålder/utbildning är att de på ChP 03-05 är 
mindre splittrade i sin uppfattning. Ytterligare två trender kopplade till tiden är: 
1) att tron på allmän totalförsvarsplikt, i någon form, minskar och 2) att tron på 
införandet av en yrkesarmé ökar. Dessa två senare trender förstärks med ökad 
ålder/utbildning. 
 
Inom detta delämne finns med andra ord uppfattningar som är konstanta, samt 
uppfattningar som det går att finna trender i, både tidsrelaterade och de som 
hänför sig till skillnad i ålder/utbildning. Det visar att resultatet från en enkät till 
stor del är färskvara men även att det krävs att alla typer av informanter deltar i 
enkätundersökningen för att få ett mer rättvisande resultat. Det krävs täta och 
breda undersökningar om de skall vara användbara. 
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4.3 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, UTBILDNING 
 

4.3.1 DATA OM UTBILDNING 

• De studerande skulle här svara på om de hade påbörjat sin 
yrkesofficersutbildning alternativt nivåhöjande utbildning, om de hade 
behövt ta studielån. Här skulle bara svaras ja eller nej. 

 
- Av de studerande på FHS ChP 03-05 svarade 78 % att de ej hade 

påbörjat utbildningen. 
 

- Av de studerande på MHS YOP 03-05 svarade 55 % att de ej 
hade påbörjat utbildningen. 

 
- I uppsatsen av B Sundström38 antas att de som skulle söka till 

officersutbildningen skulle vara betydligt färre om reglerna för 
betald utbildning skulle vara de samma som inom de civila 
högskole- och universitetsprogrammen.  

 
• Kraven på officerens utbildning och kvalifikationer i framtiden 

bedömdes om de skulle öka, förbli lika eller minska. Resultaten 
redovisas i tabell 30 nedan. 

 
Tabell 30 Framtida krav på officerens utbildning och kvalifikationer 
 
 Ökar Förblir lika Minskar 
FHS ChP 03-05 84 % 16 % 0 % 
MHS YOP 03-05 79 % 16 % 5 % 
MHS YOP 99-01 89 %  8 % 3 % 
 

• Vidare besvarades om de studerande anser att utbildningen är tidsenlig 
vid sin respektive skola, dvs. svarar mot nuvarande samhälls- och 
teknikutveckling. Resultatet redovisas i tabell 31 nedan. 

 
Tabell 31 Tidsenlig utbildning vid de militära skolorna 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 82 % 17 % 1 % 
MHS YOP 03-05 64 % 20 % 16 % 
MHS YOP 99-01  74 % 16 % 10 % 
 

• De studerande bedömde vilket befälssystem, enbefälssystem eller 
flerbefälssystem, som skulle gynna Försvarsmakten bäst i framtiden. 
Resultatet redovisas i tabell 32 nedan. 

 
 

                                                 
38 Sundstöm, Björn, Mj, Enskild uppsats, Den framtida officersrollen, Försvarshögskolan, 2000-
05-01, sid. 47 (78). 
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Tabell 32  Typ av befälssystem som i framtiden gynnar Försvarsmakten 
 
 Enbefälssystem Flerbefälssystem Vet ej 
FHS ChP 03-05 10 % 84 % 6 % 
MHS YOP 03-05 41 % 39 % 19 % 
 

• På den sista frågan om utbildning valde de studerande vem som borde 
göra bedömningen av lämplighet att antas till skola i Försvarsmakten. 
Resultatet redovisas i tabell 33 nedan. 

Tabell 33 Vem som skall bedöma lämplighet att antas till skola 
 
 FHS ChP 03-05 MHS YOP 03-05 
Chefen 11 % 11 % 
Sidoordnad 1 % 2 % 
Underordnad 0 % 1 % 
Kombination av de ovan 86 % 81 % 
Vet ej 0 % 5 % 
 
 

4.3.2 ANALYS AV UTBILDNING 
 
Det spekuleras ibland om hur ansökningsviljan till utbildning inom 
Försvarsmakten skulle påverkas om utbildningen inte skulle vara betald eller 
likna de regler som tillämpas på de civila högskolorna eller universiteten.39 
 
1998 säger riksrevisionsverket följande i en rapport: 
  

”Om den grundläggande utbildningen och de nivåhöjande 
utbildningarna blir jämställda med övriga universitetsutbildningar 
talar rättviseskäl för att en övergång sker till studiefinansiering av 
utbildningarna.”40 

 
Skolreformutredningen säger i sitt betänkande att de inte anser sig ha tillräckligt 
underlag för att ta ställning i denna fråga. Största osäkerheten ligger i 
bedömningen av hur detta skulle inverka på rekryteringen.41 
 
Här finner vi att nära åtta av 10 elever vid Chp 03-05 inte hade påbörjat sin 
utbildning om de hade behövt ta studielån. Det skulle i praktiken innebära att 
endast 16 elever (av 71) skulle ha påbörjat utbildningen alternativt att man hade 
antagit andra, kanske mindre lämpliga, än de idag antagna. Ibland de studerande 
på YOP 03-05 svarade drygt hälften att de under dessa omständigheter ej hade 
påbörjat sin utbildning.  
 

                                                 
39 Som exempel se: Sundstöm, Björn, Mj, Enskild uppsats, Den framtida officersrollen, 
Försvarshögskolan, 2000-05-01, sid. 47 (78). 
40 RRV, Officerarna i försvaret – utbildning, utnyttjande och kompetens, rapport RRV, 1998:47  
41 Regeringskansliet, SOU 2003:43, Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten, XBS 
Grafisk Sevice, Stockholm, 2003, sid. 112. 
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Flertalet av de studerande vid YOP och ChP var överens om att kraven på 
officerens utbildning kommer att öka. Ingen på ChP och endast ett fåtal på YOP 
trodde att kraven kommer att minska. Orsak till detta står ej att finna i 
materialet. Uppfattningen är även konstant över tiden. 
 
Vid FHS ChP var de flesta överens om att utbildningen vid skolan är tidsenlig 
och svarar mot nuvarande samhälls- och teknikutveckling. Vid MHS YOP var 
det bara knappt två tredjedelar som tyckte detta. Vid YOP 03-05 på Karlberg 
tyckte nära hälften av de studerande att utbildningen var otidsenlig. Vid YOP 
99-01 var det tre fjärdedelar som höll med om att utbildningen var tidsenlig. På 
YOP var det dock många som inte hade en uppfattning i frågan vilket möjligen 
kan förklaras med att de studerande vid YOP har mindre att jämföra med. 
 
Skillnaderna i uppfattning var större vid bedömningen av vilket typ av 
befälssystem som skulle gynna Försvarsmakten. Vid FHS ChP var den endast 
en av tio som trodde att den nuvarande enbefälssystemet var det bästa medan 
drygt åtta av 10 trodde att ett flerbefälssystem skulle gynna Försvarsmakten. 
Bland de studerande på YOP 01-03 trodde lika stora delar på de båda systemen 
medan en större grupp, än bland de vid ChP 03-05, var osäkra. Det sistnämnda 
är naturligt då de är nya i systemet medan det övriga är mer svårförklarligt. Med 
tanke på åldersstrukturen och tiden för påbörjandet av värnplikten är det få av 
informanterna som har egna erfarenheter av det svenska flerbefälssystemet.42 
Dock är det många på ChP som haft möjlighet till internationell militär 
tjänstgöring eller på annat sätt kunnat ta del av erfarenheter i andra länder.  
 
På frågan om vem som bör göra bedömningen av lämplighet att antas till skola 
så blev utfallet lika mellan grupperna. De allra flesta anser att det bör vara en 
bedömning som tar hänsyn till vad både chef, sidoordnad som underställd 
tycker. Idag är det chef som fattar beslutet med rätt att även göra större delen av 
bedömningen även om andra åsikter ofta tas hänsyn till. 
 
Den nivåhöjande utbildningen ser idag annorlunda ut än vad som beskrivits i 
bakgrundsfrågorna ovan, och en större flexibilitet i kraven på antal år i tjänst 
mellan skolstegen har införts. Vi kommer troligen att se en sänkning av 
medelåldern på de studerande vid ChP inom de närmaste åren. FM har nu en 
mer flexibel skolutbildning med möjlighet att snabbt matcha fram lämpliga 
officerare till högre nivåer. Risken är dock att för många gör en snabb karriär 
vilket visserligen skulle innebära att vi får en föryngring på de olika nivåerna 
men samtidigt en praktiskt oerfaren officerskår. Möjligen skulle detta kunna 
uppvägas av ett flerbefälssystem med en kategori äldre specialister (se mer om 
detta nedan). Här ser vi då en tillbakagång till det Svenska försvarsmakten hade 
före 1980-talet med de problem som denna typ av system hade. Här krävs en 
särskild studie för att inte bara hamna i pendelrörelse utan att ur denna tes och 
antites hamna i en för framtida kraven lämplig syntes. 
 
Ur skolreformutredningens betänkande går att läsa följande: 
  
                                                 
42 1983 infördes den nya befälsordningen. Den tidigare, äldre befälsordningen, med 
flerbefälssystem var från 1972. 
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”Den föreskrivna relativt långa tjänstgöringstid som 
Försvarsmakten regelmässigt tillämpat mellan de nivåhöjande 
skolstegen har medfört att medelåldern på de studerande på den 
högre utbildningen ökar, jämfört med tidigare. Detta är en nackdel 
bl.a. därför att kort tid i karriären återstår efter denna 
utbildning.”43 
 

Till detta stycke finns i betänkandet inga fotnoter eller vidare förklaringar. Om 
det med detta menas att medelåldern har höjts sedan elever från den nya 
befälsordningen (NBO) påbörjat utbildning vid Försvarshögskolans 
chefprogram, så är det säkert ett riktigt konstaterande. Detta kan dock inte vara 
någon överraskning då detta gick att förutse när NBO infördes för över tjugo år 
sedan och då säkert var motiverat på något klokt sätt. Om man ser den ökade 
ålder som ett problem så är detta, enligt mitt ovanstående resonemang, ett i 
närtid övergående problem. Att nu genomdriva ytterligare beslut i syfte att 
sänka medelåldern på ChP, innan tidigare beslut har hunnit få verkan, kan ses 
som något märkligt.  
 
Att sedan påstå att ”kort tid i karriären återstår efter denna utbildning” kan 
diskuteras. I medel har officeren halva sin yrkesverksamma tid kvar i 
Försvarsmakten efter utbildningen vid ChP, cirka tjugo år. Det är av vikt för 
kompetensbehållning och utvecklingen att Försvarsmakten kan dra nytta av sina 
dugliga officerare under de år de tjänstgör på förbanden. Med en medelålder på 
21 år vid påbörjande av studier vid MHS YOP så har en person i medel funnits i 
Försvarsmakten i arton år vid medelålder på 39 vid påbörjande av studier vid 
FHS ChP. Av dessa arton år har sex år ägnats åt militära studier. För många har 
ytterligare, civila, studieår krävts under dessa år (se tabell 13 ovan).  
 
Till den just nu ”höga” medelåldern finns även andra förklaringar. Införandet av 
NBO medförde att befälskategorier från den tidigare befälsordningen fick 
möjlighet att göra en generalistkarriär. Denna karriär påbörjades för många 
något senare i ålder vilket nu medför en ökad medelålder på ChP. Velandet 
med, och den sena starten med, specialistutbildning inom NBO medförde att 
många som gick denna utbildning tröttnade. Dessa återgick till en 
generalistutbildning vilket fått till följd att dessa nu har mer än sex års militär 
utbildning för start vid FHS ChP. 
  
Det kan tyckas märkligt att det inte går att finna ett utbildningssystem som 
långsiktigt passar Försvarsmakten generella behov men samtidigt är så flexibelt 
att det kan medge nödvändiga ”blixtkarriärer” för att täcka vissa specifika 
behov. 
 

”Den egna personalen måste också medges förutsättningar för 
utveckling och kompetensutveckling och kompetensuppbyggnad. 

                                                 
43 Regeringskansliet, SOU 2003:43, Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten, XBS 
Grafisk Sevice, Stockholm, 2003, sid. 23. 
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Detta kan bl.a. ske genom en rationell organisationsstruktur för 
myndighetens skol- och utbildningsverksamhet.”44 
 

 
4.3.3  SLUTSATSER AV UTBILDNING 

 
Enkätundersökningen visar att betald utbildning har mycket stor påverkan på 
vilka och hur många som söker till nivåhöjande utbildning. I materialet går att 
se en tydlig trend i att viljan till all söka till nivåhöjande utbildning skulle avta 
drastiskt med åldern om det var så att de studerande själva skulle bekosta sina 
studier. Redan antalet sökande till YOP skulle minska radikalt med ett sådant 
system vilket härmed visar att Sundström hade rätt i sitt antagande. 
 
De studerande vid de olika skolorna var helt överens när det gäller de ökande 
kraven på officerens framtida utbildning och kvalifikationer. Här är med andra 
ord framtidstron konstant mellan de olika åldersgrupperna. Framtida studier får 
utröna varför denna uppfattning finns och vad de ökande kraven består i. 
 
Frågeställningen om hur vida utbildningen vid skolan är tidsenlig visar dock på 
stora skillnader.  Trenden visar att tidsenligheten bedöms som bättre med ökad 
ålder/utbildning. Vi ser här att val av informanter utifrån ålder/utbildning spelar 
en stor roll i utfallet. Här går inte utbildningen, med avseende på tidsenlighet, i 
takt mellan skolorna. Frågor att ställa sig är om FHS har större och bättre 
resurser eller om den nya generationens studerande är mer kritiska eller 
möjligen kanske vana vid en modern och tidsenlig gymnasieskola?  
 
En annan klar trend kopplad till ålder/utbildning framkom i svaren på frågan om 
vilket befälssystem som förordades. Här är det viktigt att reda ur varför det är så 
stor skillnad i uppfattning. Vid eventuella förändringar av systemet fattas 
besluten på hög nivå medan det är de unga som kommer att få ta 
konsekvenserna av dessa beslut.  
 
Slutligen är uppfattningen konstant mellan utbildning/åldersgrupperna vad 
beträffar uppfattningen om vem/vilka som bör göra bedömningen av 
lämpligheten att antas till skolutbildning.  I denna fråga pågår ett arbete på HKV 
som går i den riktning som förordas av de studerande. 
 
 

4.4 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, BOENDE 
 

4.4.1 DATA OM BOENDE 

• De studerande svarade först på om de tror att de, de närmaste åren (2-3 
år) efter skolan, till största del kommer att arbeta mer än sex (6) mil 
från där de då bor. 

 

                                                 
44 Arméns tekniska skola, AT Nytt, nr 2-03, artikel Försvarsbeslut 2004- Arbetsgruppen 
Grundorganisation (Ag GRO), Edita Västra Aros AB, Västerås, 2003, sid. 10f. 
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- Vid FHS ChP 03-05 trodde 49 % att så blir fallet. 7 % sade sig ej 
veta. 

- Vid MHS YOP 03-05 trodde 28 % att så blir fallet. 14 % sade sig 
ej veta. 

 
 

• På frågan om de studerande i framtiden trodde sig behöva flytta för att 
kunna fortsätta att jobba kvar inom Försvarsmakten, så fanns fyra olika 
möjlighet att svara: ”Ja”, ”Nej – jag bor där jag tror att jag kommer att 
jobba”, ”Nej – Jag är beredd att pendla eller distansarbeta”  samt 
slutligen ”vet ej”. Resultatet redovisas nedan i tabell 34. 

 
 
Tabell 34 Behov av att flytta för att kunna jobba kvar inom Försvarsmakten. 
 
 FHS ChP 03-05 MHS YOP 03-05 
Ja 28 % 11 % 
Nej, jag bor där jag tror 
att jag kommer att jobba 

28 % 2 % 

Nej, jag är beredd att 
pendla eller distansarbeta 

41 % 1 % 

Vet ej 3 % 81 % 
 
 

4.4.2 ANALYS AV BOENDE 
Försvarsmaktens strävan är att så få som möjligt skall behöva långpendla till sitt 
arbete. En översyn i frågan och nytt avtal mellan arbetsgivaren och 
arbetstagarorganisationerna har nyligen tecknats.45 Det är därför 
anmärkningsvärt att hälften av de studerande vid ChP tror sig behöva 
långpendla till sin arbetsplats under de närmaste åren efter skolutbildningen. Det 
är färre på YOP som tror sig behöva pendla de närmaste åren efter 
skolutbildningen. Dock är det ett känt faktum att det just efter studier på ChP 
blir en kraftig koncentration av tjänstgöringsplatserna till Mälardalen. Det är 
även oroande att så många är osäkra på hur framtiden kommer att te sig med 
tanke på pendling. Detta går stick i stäv med Försvarsmaktens ambition på 
långsiktig planering men kan kanske just nu förklaras med det närstående 
försvarsbeslutet.46  
 
Behöver då de studerande att flytta för att kunna jobba kvar? Bland de 
studerande på ChP så tror (hoppas?) så många som 4 av 10 att de ej behöver 
flytta då de är beredda att pendla eller distansarbeta47. Om denna möjlighet (!) 
finns i framtiden är omöjligt att säga med tanke på ekonomin och 
Försvarsmaktens ambitioner om ett minskat pendlande. Enkätsvaren visar dock 
på att många vid ChP räknar med att pendla för att kunna jobba kvar. 3 av 10 
räknar med att de har ett behov av att flytta för att kunna jobba kvar. Om de 

                                                 
45 Nytt rörlighetsavtal 2003-12-12 , HKV beteckning 16 327:787 42. 
46 Försvarsbeslut 2004 (FB 04) tas i December 2004. 
47 HKV skrivelse 2002-08-14, 16 323:67746 – Försvarsmaktens riktlinjer för distansarbete. 
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kommer att jobba kvar eller sluta går. Anmärkningsvärt är att endast 28 % av de 
studerande på ChP bor där de tror att de kommer att tjänstgöra. Bland de 
studerande på YOP 03-05 är osäkerheten total om huruvida de i framtiden 
kommer att behöva flytta för att kunna jobba kvar. Det är endast 2 % som har 
den uppfattningen att de nu bor så att de ej skall behöva flytta för att kunna 
jobba kvar i Försvarsmakten. 
 
Enligt tabell 9 och 10 ovan visar historien att de studerande på ChP före sin 
värnplikt bodde till lika delar i Göta- och Svealand medan en mindre del bodde i 
Norrland. Numer bor en majoritet i Svealand medan antal norrlänningar har 
ökat något. Rimligen borde, i denna aspekt, rekryteringen förändras alternativt 
tjänstgöringsplatserna förflyttas för att minska behovet av flytt eller pendling. 
Om man då ser på dagens studerande på YOP så bor en klar majoritet i 
Götaland. 
 
 

4.4.3 SLUTSATSER AV BOENDE 
Man frestas att se en trendbrytning i det att färre på YOP än på ChP tror sig 
behöva pendla de närmaste åren efter skolan. Det vi ser här har säkerligen andra 
förklaringar än att de går att koppla till en ny generation. Det kan i stället 
konstateras att boendet går åt fel håll. Något måste göras. Att styra 
rekryteringen geografiskt är en olycklig lösning då rekryteringsunderlaget skulle 
komma att minska. Detta underlättas inte heller av trenden (i detta material) 
pekar mot ett förmodat minskat intresse för anställning inom försvarsmakten. 
Att låta personalen pendla motsäges av försvarsmaktens ambitioner och 
ekonomiska situation. Distansarbete ses i många fall som en kostsam eller 
splittrande lösning. Kvar finns då alternativet att sprida och fördela 
tjänstgöringsplatserna geografiskt i riket. Kanske skulle en uppdelning 
geografisk av t.ex. Högkvarterets avdelningar och sektioner till Norrland, 
Västkusten och Skåne vara en framkomlig väg. Det skulle i alla fall minska 
behovet av flytt samt även pendling, då enbart avd-/sektionschef skulle behöva 
göra ett antal resor för centrala aktiviteter. Möjligen kan även dessa resor 
reduceras till ett minimum i det framtida nätverksbaserade försvaret. 
 
En enstaka enkätundersökning på en specifik grupp ger inom detta område inte 
den hela bilden av problemet. Här krävs ett flertal breda undersökningar över 
lång tid som ser på problemet ut flera aspekter. 
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4.5 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, FM UPPGIFTER 
 

4.5.1 DATA OM FM UPPGIFTER 
 

• Från den schweiziske försvarsstrategen Dr Gustav Däniker har lånats sju 
(7) påståenden som de studerande har markerat om de anser att dessa 
stämmer med deras värderingar eller ej. Resultatet redovisas i tabell 
35 nedan. 

 
Tabell 35 Procentuell fördelning av om Dr Dänikers påståenden stämmer med 
de studerandes värderingar eller ej.( S = Stämmer och E = Ej ) 
 

ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01 Dr Dänikers påstående 
S E S E S E 

Försvaret måste kunna åta sig de funktioner som 
ligger inom ramen för prevention 
(fredsbevarandeuppgifter), intervention 
(fredskapande uppgifter) och allmänt skapande av 
stabilitet. Rena stridsfunktioner  kommer att vara 
av sekundär betydelse. 
 

 
 
 
 
 

68 %

 
 
 
 
 

32 %

 
 
 
 
 

73 % 

 
 
 
 
 

25 % 

 
 
 
 
 

77 %

 
 
 
 
 

 23%

Militär seger blir mer och mer ett taktiskt mål, 
medan det strategiska syftet är att skapa en så 
gynnsam bas som möjligt för en varaktig fred.. 
 

 
 

87 %
 

 
 

13 %

 
 

92 % 

 
 

5 % 

 
 

93 %

 
 

7 % 

Det yttersta målet för den militära doktrinen är inte 
vare sig tillintetgörelse eller utnötning. Målet kan 
vara bestraffning, underminering av fiendens 
stridsmoral, neutralisering och avväpning. Allt 
detta bara som ett led i en förlikningsprocess.  
 

 
 
 
 

79% 

 
 
 
 

20 %

 
 
 
 

74 % 

 
 
 
 

23 % 

 
 
 
 

 68 %

 
 
 
 

31 %

(Därför) måste varje insatsplan vara adekvat i 
förhållande till sina syften, och bland annat 
anpassad så, att även fienden åsamkas ett minimum 
av förluster. 

 
 

79 %

 
 

21 %

 
 

65 % 

 
 

32 % 

 
 

64 %

 
 

35 %

Militära ledare kan inte längre tillåtas att tänka 
eller agera utifrån en renodlad militär 
kategorisering. Även i detaljer måste handlandet 
korrespondera med huvudmålet att skapa en 
utbredd och varaktig fred. 

 
 
 

84 %

 
 
 

14 %

 
 
 

76 % 

 
 
 

20 % 

 
 
 

87 %

 
 
 

13 %

Flexibilitet och uppfyllande av flera funktioner är 
lika viktigt som eld, styrka och rörlighet på 
stridsfältet. 

 
89 %

 

 
11 %

 
90 % 

 
7 % 

 
91 %

 
9 % 

Uppgiften för militär personal blir att skydda, 
hjälpa och rädda. Ledstjärnan är att ge ett allt mer 
målmedvetet och effektivt bidrag till bibehållande 
och återupprättande av fred och att säkerställa ett 
liv värt att leva för all nationer. 

 
 
 

70 %

 
 
 

27 %

 
 
 

87 % 

 
 
 

10 % 

 
 
 

92 %

 
 
 

7 % 
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• Vidare uppmanades de studerande att rangordna Försvarsmaktens 
fyra uppgifter i prioriteringsordning från ett (1) till fyra (4), där 1 = 
mest viktig. Resultatet redovisas nedan i tabell 36. 

 
 
Tabell 36 Prioriteringsordning av Försvarsmaktens uppgifter 
 
Uppgift ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01 
Försvar mot väpnat angrepp. 1 1 1 
Stöd till samhället vid svåra påfrestningar. 4 4 3 
Internationella insatser. 2 2 4 
Territoriell integritet 3 3 2 
    
 
 

4.5.2 ANALYS AV FM UPPGIFTER 
Resultaten från tabell 35 visar att uppfattningen om att ”rena stridsfunktioner 
kommer att vara av sekundär betydelse” och att ”militär seger blir mer och mer 
ett taktiskt mål” är mer utbredd bland de unga än bland de studerande på ChP, 
även om det är den klart vanligaste uppfattningen. Uppfattningarna om målen i 
doktrinen visar på ett ökat överensstämmande med Dänikers påståenden med 
ökad ålder/utbildning. Överlag är de flesta överens med Dänikers påståenden, 
vilket särskilt framkommer i påståendet om att flexibilitet och uppfyllande av 
flera funktioner är lika viktigt som eld, styrka och rörlighet på stridsfältet. Man 
kan dock finna en något större tveksamhet bland de studerande på ChP 02-04 
vad beträffar viljan att hålla med i det sista påståendet i tabell 35 om att 
”uppgiften för militär personal blir att skydda, hjälpa…”  
 
Resultatet från hur de studerande rangordnade Försvarsmaktens uppgifter är 
intressant. Det visar sig att de studerande på YOP 03-05 har samma prioritering 
som ChP 03-05. De studerande på ChP och YOP är överens om att försvar mot 
väpnat angrepp är den viktigaste uppgiften men sedan skiljer det åt beroende på 
vilken YOP-kurs som jämförs med. Näst viktigast ses territoriell integritet vara 
av studerande på YOP 99-01, medan studerande år 03-05 ser internationella 
insatser som näst viktigast. De studerande på YOP 99-01 såg de internationella 
insatser som de minst viktiga av de fyra valbara. Här syns en tydlig 
trendbrytning i uppfattningar som är kopplad till tiden. 
 
 

4.5.3 SLUTSATSER AV FM UPPGIFTER 
 
Resultatet från undersökningen av Dr Dänikers påstående visar att flertalet 
håller med i dessa. Några trender går dock att läsa ut. De studerande på ChP 
visar en något mindre vilja i att hålla med om påståenden som har att göra med 
nedtonande av stridsfunktioners betydelse, målen med militär seger och de rena 
uppgifterna för militär personal. Ökad ålder/utbildning synes även påverka 
medhållandegraden i de doktrinära påståendena. Hög och konstant 
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medhållandegrad, oavsett ålder/utbildning eller tidspåverkan, har dock 
påståendet om betydelsen av flexibilitet.  
 
Vid rangordningen av försvarsmaktens uppgifter framkom en tydlig 
trendbrytning i uppfattningen som är kopplad till tiden. Viktförskjutningen mot 
de internationella uppgifterna har under de senaste åren fått ett stort genomslag. 
 
 

4.6 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, HOTBILDER 
 

4.6.1 DATA  OM HOTBILDER 
 

• Dagens och framtidens hotbildssituation bedömdes enligt en skala från 
ett (1) till fem (5), där 1 = mycket liten risk och 5 = mycket stor risk. 
Medeltalen redovisas i tabell 37 nedan. 

 
Tabell 37 Bedömning av dagens och framtidens hotbildssituation. D = Dagens, 
F = Framtidens. Högsta medelvärde i varje kolumn markerad med fet stil 
 

ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01 Hotbildssituation 
D F D F D* F* 

Krig mellan tredje världens länder 3,9 4,0 3,4 3,7 3,5  
Utpressning, med hjälp av kärnvapen 
från tredje världens länder. 

 
2,2 

 
3,2 

 
2,7 

 
3,0 

 
2,2 

 
3,1 

Kärnvapenkrig mellan tredje världens 
länder som får globala konsekvenser 

 
1,3 

 
2,5 

 
2,1 

 
2,7 

 
2,2 

 

Dold krigföring (terrorism) 4,0 4,4 4,0 4,5 3,4** 4,0 
Krig som resultat av konflikter mellan 
nationalitet, etniska/religiösa grupper 
inom samma land 

 
3,8 

 
4,0 

 
3,5 

 

 
3,7 

 
3,8 

 
3,8 

Krig som resultat av konflikter mellan 
två självständiga stater 

 
2,3 

 
2,3 

 
2,5 

 
2,7 

 
2,6 

 

Militarisering av rymden 2,3 3,2 2,0 2,9 2,0 2,9 
Massinvandring från främmande länder 2,4 2,9 2,5 3,0 2,5 3,0 
Naturkatastrofer som följd av 
miljöutsläpp och föroreningar 

 
3,0 

 
3,3 

 
3,1 

 
3,8 

  

Kärnkraftsolyckor 2,5 2,8 2,5 2,7   
Ekonomisk brottslighet 3,5 3,9 3,4 3,9 3,6 4,0 
*Vissa uppgifter saknas från YOP 99-01 men de högsta, lägsta samt de som ökat mest är med. 
**Framräknat värde. Det var lägre än 3,5 samt hade ökat med mindre än 19,2% vilket medför 
att det måste ha varit 3,4. 
 

 

• Om Ryssland kommer att vara ett hot mot Sverige i framtiden (10-20 
år) kunde besvaras med: ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  Resultatet redovisas 
nedan i tabell 38. 
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Tabell 38 Om Ryssland kommer att vara ett framtida hot mot Sverige 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 18 % 66 % 16 % 
MHS YOP 03-05 19 % 51 % 27 % 
MHS YOP 99-01 43 % 19 % 38 % 
 
 

4.6.2 ANALYS AV HOTBILDER 
 
Hur ser då de studerande på den förändrade framtida hotbilden? I 
undersökningen 1999 så sågs risk för krig som ett resultat av konflikter mellan 
nationaliteter och etniska/religiösa grupper inom samma land som det största 
hotet. Detta resultat var rimligt med tanke på bl.a. konflikterna på Balkan i 
färskt minne. Det största framtida hotrisken sågs då som dold krigföring 
(terrorism) respektive ekonomisk brottslighet. 
 
Dagens studerande, oavsett program, ser i dag mycket riktigt risk för dold 
krigföring (terrorism) som det största hotet, vilket bör ha sin förklaring i bl.a. 11 
september attentaten år 2001 och den följande al-Qaida-problematiken. Risker i 
samband med ekonomisk brottslighet ses dock som ett medelhögt hot. Stora 
risker ses idag även för krig mellan tredje värdens länder samt krig som ett 
resultat av konflikter mellan nationalitet och etniska/religiösa grupper inom 
samma land. Riskerna vid ekonomisk brottlighet bedöms idag inte så stora som 
de studerande vid YOP 99-01 trodde att de skulle bli i framtiden.  
 
Största risken ses i framtiden med en hotbildssituation med dold krigföring 
(terrorism). De studerande på ChP ser vidare dagens risker som de risker som 
även i framtiden kommer att finnas medan de studerande på YOP 03-05 ser de 
främsta framtida riskerna, efter terrorism, i ekonomisk brottslighet samt i 
naturkatastrofer som följd av miljöutsläpp och föroreningar. Det sistnämnda 
möjligen ett resultat av den ökade miljömedvetenheten i dagens 
skolutbildningar. Överlag ses en framtida ökad risk i samtliga valbara 
hotbildssituationer.  
 
Hur ser då de studerande på hotet från Ryssland?  År 1999 bedömde nära 
hälften av de studerande på YOP 99-01 att Ryssland skulle komma att vara ett 
framtida hot mot Sverige samtidigt som många var osäkra (38 %). Idag ges en 
helt annan bild i undersökningen. Nu ser endast två av tio Ryssland som ett 
framtida hot medan mer än hälften inte anser Ryssland som något framtida hot. 
På ChP är andelen som inte tror på ett hot från Ryssland något högre medan 
något fler osäkra finns på YOP 03-05. 
 
 

4.6.3 SLUTSATS AV HOTBILDER 
 
Vi ser en trend kopplad till utvecklingen som medfört att dagens studerande, 
oavsett skola/program ser de största riskerna kopplad till dold krigföring 
(terrorism). Här har en stor svängning skett då detta, i undersökningen 1999, 
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inte sågs som en av de tre största riskerna, även om det då sågs som en stor 
framtida risk. I övriga hotbildsituationer är dagens riskbedömning konstant, 
både till tiden som med ålder/utbildning. I de framtida riskerna ses en trend i 
YOP 03-05 bedömning av en högre risk för naturkatastrofer som följd av 
miljöutsläpp och föroreningar. Konstant är att de studerande överlag ser en ökad 
framtida risk i de bedömda hotbildssituationerna.  
 
 Trenden visar klart på att mycket färre i dag anser att Ryssland kommer att vara 
ett framtida hot mot Sverige. 
 
Undersökningen visar att uppfattningen om hotbilder svänger snabbt. 
Hotbildsanalyser och bedömningar om hot är en färskvara, vilket kräver ständig 
bevakning och färska analyser. 
 
 

4.7 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, KARRIÄREN 
 

4.7.1 DATA OM KARRIÄREN 
 

• De studerande frågades om sin målbild med avseende på grad/nivå de 
vill uppnå. Resultatet redovisas nedan i tabell 39. 

 
Tabell 39 Real och procentuell fördelning med avseende på måbild grad/nivå 
 
Nivå / Grad ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01* 
Nivå 6 Löjtnant - 26 / 6 % 
Nivå 5 Kapten - 160 / 39 % 

 
25 % 

Nivå 4 Major, Örlogskapten - 118 / 29 % 16 % 
Nivå 3 Överstelöjtnant, Kommendörkapten 42 / 59 % 42 / 10 % 8 % 
Nivå 1 Överste, Kommendör 19 / 27 % 31 / 8 % 
Nivå G General, Amiral 5 / 7 % 24 / 6 % 

 
11 % 

Fackprogram utan 
koppling till nivå  

20 % 

Vet ej 18 % 
                    *Frågan ställd annorlunda48

     
 

• De studerande tillfrågades även om de har som mål att bli specialist (gå 
fackprogram) på någon nivå eller om de förblir generalister. Resultatet 
redovisas nedan i tabell 40. 

 
 
 
 
                                                 
48 I undersökningen 1999 ställdes en frågan om målbild med karriären. Då dagens möjlighet 
med fackprogram (motsv.) på olika nivåer (grader) då inte var utvecklat som idag, så ställdes 
frågan på ett sätt som inte är relevant i dag. I årets undersökning delades frågan i två för att dels 
ge svar på målbilden med avseende på grad/nivå, och dels på om de avsåg bli generalist eller ej. 
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Tabell 40 Procentuell fördelning av målet att bli specialist kontra generalist 
 
 Specialist Generalist Ej valt 
FHS ChP 03-05 16 % 82 % 3 % 
MHS YOP 03-05 71 % 27 % 2 % 
MHS YOP 99-01* 20 % 80 % 38 % 
*Frågan ställd annorlunda49 
 
 

4.7.2 ANALYS AV KARRIÄREN 
 
Vid en snabb överblick ser den givna fördelningen, med avseende på målbild 
grad/nivå respektive generalist och specialist, ut att kunna spegla de framtida 
behoven. Vid en djupare analys uppenbarar sig vissa bekymmer. Av de 
studerande på YOP 03-05 avser 24 % nå nivå tre eller högre. Inom denna grupp 
finns få specialister varvid flertalet av dessa får räknas som generalister. Detta 
återspeglar sig i resultatet i tabell 40, där 27 % av de studerande på YOP 03-05 
har som målbild att bli generalist. Vid en jämförelse med hur många som 
kommer att stanna kvar till pension (tabell 26 ovan) så ses att endast 30 % av de 
studerande på YOP 03-05 har för avsikt att göra detta. Även om det är många av 
generalisterna som slutar för pension, så ges här en farlig tendens till att det kan 
bli få specialister som stannar länge i FM och får en fördjupad kompetens, 
vilket är något som FM har stort behov utav.50 
 
 

4.7.3 SLUTSATS AV KARRIÄREN 
 
En mycket tydlig trend, som är kopplad till tiden och utvecklingen, går att se i 
det antal YOP-studerande som avser bli specialister. ÅR 1999 var dessa endast 
2 av tio medan det bland de studerande på YOP 03-05 nu är sju av 10 som avser 
bli specialist (motsv).51 Det stora intresset för specialistutbildning kan ligga i 
möjligheter att erhålla akademisk utbildning som även är efterfrågar på den 
civila arbetsmarknaden. Utbildningsmöjligheten är, som visats ovan (tabell 
21,22 och 23), redan idag ett starkt motiv till valet att bli yrkesofficer.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Ibid. 
50 Bilaga 10 till BU 04, HKV skrivelse, 2003-02-28, 23 383:63305, sid.25 (58). 
51 Här används enbart benämningen specialist i motsats till generalist. För en mer korrekt 
benämning och differentiering se: Bilaga 10 till BU 04, HKV skrivelse, 2003-02-28, 23 
383:63305, sid.28f (58). 
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4.8 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, 
SÄKERHETSPOLITIK 

 
4.8.1 DATA OM SÄKERHETSPOLITIK 

 
• De studerande svarade på om de anser att Sverige bör gå med i NATO. 

Alternativen var: ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  Resultatet redovisas i tabell 
41 nedan. 

 
Tabell 41 Procentuell fördelning av om de studerande anser att Sverige bör gå 
med i NATO 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 46 % 27 % 25 % 
MHS YOP 03-05 66 % 24 % 9 % 
MHS YOP 99-01 34 % 43 % 22 % 
 
 

• De studerande svarade på om de anser att det är rimligt att skära ned 
det Svenska försvaret, med hänsyn till den säkerhetspolitiska 
utvecklingen i närområdet. Alternativen var: ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  
Resultatet redovisas i tabell 42 nedan. 

 
Tabell 42 Procentuell fördelning av om de studerande anser att det är rimligt 
att nu göra nedskärningar 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 68 % 30 % 1 % 
MHS YOP 03-05 15 % 74 % 9 % 
MHS YOP 99-01  42 % 50 % 8 % 
 
 

• På den sista frågan om säkerhetspolitik frågades de studerande om de 
anser all Sverige skall vara alliansfritt syftande till neutralitet i krig. 
Alternativen var även här: ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  Resultatet 
redovisas i tabell 42 nedan.  

 
Tabell 42 Procentuell fördelning av om de studerande anser att Sverige skall 
vara alliansfritt syftande till neutralitet i krig 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 13 % 79 % 7 % 
MHS YOP 03-05 27 % 47 % 24 % 
MHS YOP 99-01  47 % 33 % 19 % 
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4.8.2 ANALYS AV SÄKERHETSPOLITIK 
År 1999 ansåg majoriteten av de studerande på YOP 99-01 att Sverige inte 
skulle gå med i NATO samtidigt som många var osäkra. En stor andel osäkra 
går idag att återfinna bland de studerande på ChP 03-05 men i övrigt är 
majoriteten av 2003 år informanter för en anslutning till NATO. Klart tydligast 
är resultatet bland de studerande på YOP 03-05. Två av tre bland dessa anser att 
Sverige bör gå med i NATO. 
 
Hur ser då informanterna på nedskärningarna i det Svenska Försvaret med tanke 
på den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet? 1999 rådde bland de 
studerande på YOP 99-01 delade meningar. En knapp majoritet ansåg då att 
nedskärningarna inte var rimliga. I dag finner vi en segregering i åsikterna om 
denna fråga. Ibland dagen studerande på YOP finns hela tre av fyra som inte 
anser att nedskärningarna är rimliga medan det bland de studerande på ChP 03-
05 är två av tre som tycker att nedskärningarna är rimliga. Troligt är att de 
studerande, på dagens YOP, själva drabbats negativt av de tidigare 
nedskärningarna under sin värnpliktsutbildning och nu ser ytterligare 
nedskärningar som ett hot i deras kommande yrkesverksamma liv inom 
Försvarsmakten. Den stora skillnaden, i åsikter i denna fråga, är särskilt svår att 
förklara då bedömningen av riskerna, med avseende på framtida 
hotbildssituationer, var relativt samstämmig. Här krävs vidare studier för att 
förklara skillnaden. 
 
Sveriges alliansfrihet har debatterats flitigt under senare år. Åsikten om Sveriges 
alliansfrihet har bland informanterna svängt från att Sverige skall vara 
alliansfritt, till att majoriteten nu inte anser att Sverige skall vara alliansfritt. 
Många på YOP 03-05 är osäkra medan nära åtta av tio på ChP 03-05 anser att 
Sverige inte skall vara alliansfritt. 
 
 

4.8.3 SLUTSATS AV SÄKERHETSPOLITIK 
En tydlig trend visar att åsikten om att Sverige bör ansluta sig till NATO ökar 
med tiden. Tydligast är trenden bland du unga. På bara fyra år har åsikterna 
svängt så att nu flertalet anser att Sverige bör gå med i NATO. 
 
På frågan om rimligheten i nedskärningarna, med tanke på säkerhetspolitiken, 
så visar denna undersökning på helt annorlunda resultat mot tidigare. Trenden 
visar på en ökad förståelse med ålder/utbildning, medan dagens studerande på 
YOP visar på en klart minskad förståelse för nedskärningarna jämfört med vad 
de studerande på YOP 99-01 gjorde. Här bör man möjligen flagga för ett stort 
(kommande?) förtroendeproblem, då fortsatta nedskärningar i dag ses som 
oundvikliga. Då Försvarsmakten, för politikerna, är ett säkerhetspolitiskt 
verktyg är det av stor vikt att bättre förståelse skapas i denna fråga. Möjligen ser 
vi här ett resultat av en icke gränslös organisation i vertikala ledet.52 
 

                                                 
52 Ashkenas, Ron et al, The Boundaryless Organization, Breaking the Chains of Organizational 
Structure. Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1995, sid. 10 och 43f. 
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Trenden visar även att åsikten om att Sverige inte skall vara alliansfritt har ökat 
kraftigt med tiden och extra kraftigt med ålder/utbildning. 
 
Inom detta delområde skiftar åsikterna snabbt med tiden men även med vilken 
informantgrupp i Försvarsmakten som man undersöker. 
 
 
 

4.9 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, INTERNATIONELL 
TJÄNST 

 
4.9.1 DATA  OM INTERNATIONELL TJÄNST 

 
• De studerande tillfrågades om de kan tänka sig göra internationell 

militär tjänstgöring. Alternativen var: ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  
Resultatet redovisas i tabell 43 nedan. 

 
 
Tabell 43 Procentuell fördelning av om de studerande kan tänka sig att göra 
internationell militär tjänstgöring 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 90 % 6 % 3 % 
MHS YOP 03-05 93 % 3 % 2 % 
MHS YOP 99-01  88 % ? % ? % 

 
 

• De tillfrågades även om de ansåg att det skall vara ett formellt tvång för 
en officer att genomföra internationell militär tjänstgöring. Alternativen 
var: ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  Resultatet redovisas i tabell 44 nedan. 

 
Tabell 44 Procentuell fördelning av om de studerande anser att det skall vara 
ett formellt tvång att göra internationell militär tjänstgöring 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 49 % 46 % 4 % 
MHS YOP 03-05 32 % 59 % 7 % 
MHS YOP 99-01   ? % 78 % ? % 
 
 

4.9.2 ANALYS AV INTERNATIONELL TJÄNST 
Andelen studerande som har deltagit i internationell militär tjänstgöring har med 
tiden ökat (se bakgrundfrågorna ovan). Undersökningen visar att intresset för 
detta är mycket stort och till och med har ökat ytterligare något under senaste 
åren. De allra flesta kan tänka sig att göra internationell militär tjänstgöring. 
 
För de studerande på YOP 03-05 är det idag ett formellt tvång att genomföra 
beordrad internationell militär tjänstgöring. För de studerande på YOP 99-01 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN         2004-06-03                        Sidan 48 av 74 
 
 
fanns inte detta tvång men diskussionen fanns redan då. 1999 ansåg hela 78 % 
av de studerande på YOP 99-01 att det inte skulle vara ett tvång. Bland dagens 
studerande på YOP anser fortfarande en klar majoritet att det inte skall vara ett 
tvång. Bland de studerande på ChP är meningarna delade, med en liten övervikt 
för de som anser att det skall vara ett tvång. 
 
 

4.9.3 SLUTSATS AV INTERNATIONELL TJÄNST 
Intresset för att göra internationell militär tjänstgöring är konstant högt och 
skillnaderna är marginella i resultatet mellan de olika informantgrupperna.  I 
detta avseende har Försvarsmakten lyckats med att rekrytera rätt personal 
alternativt lyckats med att motivera sin personal. Dock anser majoriteten av 
informanterna fortfarande att det inte skall vara ett tvång. De går att se en trend i 
att motståndet mot tvånget har avtagit med tiden samt att det avtar med ökad 
ålder/utbildning.  
 
Då intresset för internationell tjänstgöring redan idag är mycket stort så kan 
motivet till införandet av det formella tvånget diskuteras. Kommande 
undersökningar bör titta på om det finns en förtroendeklyfta mellan den 
politiska/högsta militära ledningen och de unga officerarna som bygger på 
missuppfattningar eller möjligen tidigare erfarenheter/studier som visar att 
intresset avtar då det behöver bli verklighet. Möjligen kan orsaken till tvånget 
ha organisatoriska, tidsmässiga eller ekonomiska orsaker.53 
 
 

4.10 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, LEDARSKAP 
                        (Förmågor och förtroende) 
 

4.10.1  DATA OM LEDARSKAP 

• Det första de studerande fick ta ställning till inom ledarskapfrågorna var 
vilka karakteristika som överensstämde med deras bild av en god officer. 
De skulle här markera fem (5) karakteristika utav arton (18) möjliga. 
Resultatet samt de valbara alternativen framgår av tabell 45 nedan. 

 
Tabell 45 Procentuell fördelning av vilka karakteristika som kännetecknar en 
god officer. De fem mest valda markerade med fet stil. 
 
Karakteristika ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01 
Allmänbildning 42 % 30 % 41 % 
Ansvarskänsla 72 % 48 % 73 % 
Beredd på uppoffringar 6 % 13 % 16 % 
Beslutsamhet 40 % 34 % 43 % 
Disciplin 6 % 29 % 24 % 
Expertkunnande 11 % 21 % 18 % 
Fasthet 8 % 3 % 4 % 

                                                 
53 Vid föredragning av stf C Plan HKV Stra inför FB 04 på FHS 2003-12-18 antyddes att många 
av dem som stod i beredskap i Armén insatsstyrka 2004 ej fullföljde kontraktet när de utlöstes. 
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Fysisk uthållighet 10 % 37 % 24 % 
Inlevelseförmåga 16 % 6 % 5 % 
Ledarskap 87 % 84 % 88 % 
Lojal mot staten 16 % 8 % 6 % 
Lydnad 1 % 1 % 1 % 
Mental styrka 42 % 46 % 37 % 
Patriotism 0 % 3 % 5 % 
Samarbetsförmåga 81 % 68 % 70 % 
Vill satsa 4 % 6 % 9 % 
Vänner 4 % 4 % 8 % 
Öppenhet 44 % 24 % 26 % 
 
 

• De studerande bedömde vad de ansåg vara det viktigaste i det framtida 
ledarskapet. Ett av fyra givna alternativ var valbart. Alternativen och 
resultatet redovisas nedan i tabell 46. 

 
Tabell 46 Procentuell fördelning av vad som ansågs vara det viktigaste i det 
framtida ledarskapet 
 
 ChP 03-05 YOP 03-05 
Vem och vad ledaren är 7 % 11 % 
Vad ledaren gör 28 % 31 % 
Hur ledaren eller 
ledarskapet uppfattas 

 
61 % 

 
51 % 

Vet ej 4 % 6 % 
 
 

• Det personliga intresset för ett antal områden, bl.a. ledarskap skulle 
värderas på en skala från ett (1) till fyra (4). Ett (1) = ”Inte alls 
intresserad” till fyra (4) = ”mycket intresserad”. Med en femma (5) 
fanns det möjligt att markera att frågan ej kunde besvaras. Områden som 
skulle värderas samt resultat redovisas nedan i tabell 48. 

 
Tabell 48 Procentuell fördelning av intresseområden markerade med en trea 
(3:a) eller fyra (4:a). 
 

ChP 03-05 YOP 03-05 YOP 99-01 Intresseområden 
3 4 3 4 3 4 

Ledarskap 42 % 44 % 40 % 52 % 34 % 60 % 
Materielkännedom 56 % 13 % 46 % 36 % 46 % 40 % 
Systemkännedom 61 % 31 % 46 % 26 % 44 % 36 % 
Analysera, kritiskt granska och 
värdera information 

 
61 %

 
28 %

 
43 %

 
20 %

 
36 % 

 
25 % 

Internationella doktriner, system 
och metoder 

 
37 %

 
24 %

 
38 %

 
8 % 

 
39 % 

 
1 % 

Sveriges säkerhetspolitiska grunder  
52 %

 
31 %

 
41 %

 
15 %

 
44 % 

 
17 % 
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Organisationers 
verksamhetsområden (ex FN, 
NATO, OSSE) 

 
48 %

 

 
14 %

 
47 %

 
14 %

 
46 % 

 
16 % 

Svenska samhällsfunktioners 
organisationer och uppgifter (ex 
Räddningstjänsten, Polisen och 
Kustbevakningen) 

 
 

41 %

 
 

7 % 

 
 

44 %

 
 

17 %

 
 

41 % 

 
 

24 % 

Utbildning av värnpliktiga 44 % 11 % 36 % 50 % 28 % 56 % 
Informationsteknik 56 % 20 % 37 % 19 % 36 % 31 % 
Miljöfrågor 32 % 3 % 30 % 6 % 36 % 11 % 
 
 

• Tidspressen under arbetstid bedömdes med avseende på om den 
kommer att öka, minska eller kommer att vara som idag. Resultatet 
redovisas nedan i tabell 49. 

 
Tabell 49 Procentuell fördelning av hur tidspressen under arbetstid bedömes att 
den kommer att förändras 
 
 ChP 03-05 YOP 03-05 
Tidspressen kommer att minska 3 % 7 % 
Tidspressen kommer att vara som idag 39 % 44 % 
Tidspressen kommer att öka 55 % 43 % 
Vet ej 4 % 4 % 
 
 

• Förtroendet för högsta militärledningen redovisades om det fanns 
eller ej. Resultatet redovisas nedan i tabell 50. 

 
Tabell 50 Procentuell fördelning av om de studerande har förtroende för den 
högsta militära ledningen eller ej. 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 45 % 48 % 7 % 
MHS YOP 03-05 51 % 18 % 29 % 
MHS YOP 99-01   71 % 9 % 20 % 
 
 

•  Förtroendet för högsta politiska ledningen, avseende 
försvarspolitiken, redovisades om det fanns eller ej. Resultatet redovisas 
nedan i tabell 51. 

 
Tabell 51 Procentuell fördelning av om de studerande har förtroende för den 
högsta politiska ledningen, avseende försvarspolitik, eller ej. 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 31 % 66 % 3 % 
MHS YOP 03-05 12 % 68 % 19 % 
MHS YOP 99-01   15 % 62 % 22 % 
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4.10.2  ANALYS AV LEDARSKAP 
Ledarskapsforskningen inriktade sig under första halvan på 1900-talet på att 
finna samband mellan en kombination av karaktäristika och en god ledare.  
 
Undersökningen visar att de studerandes bild av en god officer i första hand 
karaktäriseras av en person med ledarskapsförmåga. Denna karaktäristik är 
åtminstone den som flest valde då fem av arton karaktäristika skulle markeras. 
Övriga karaktäristika som anses som mer lämpliga är: samarbetsförmåga, 
ansvarskänsla, allmänbildning, mentalstyrka och beslutsamhet. Något avvikande 
är att ChP 03-05, i jämförelse med övriga informantgrupper, då de något 
tydligare pekar på öppenhet, inlevelse och lydnad mot staten medan de nedtonar 
disciplin. YOP 03-05 nedtonar betydelsen av ansvarskänsla och markerar i 
stället fysisk uthållighet tydligare än de övriga informantgrupperna. 
 
Lydnad och patriotism är karaktäristika som överlag är markerat av få som en 
av de fem viktigaste av de valbara alternativen. 
 
Vad är då viktigast i det framtida ledarskapet? Få ansåg att det var av vikt vem 
eller vad ledaren är. En knapp tredjedel ansåg det viktigaste blir vad ledaren gör 
medan en klar majoritet anser att det är hur ledaren eller ledarskapet uppfattas 
som är det viktigaste i det framtida ledarskapet. 
 
Hur ser intresset för ledarskap ut i jämförelse med ett antal andra 
intresseområden inom officersyrket? Undersökningen visar att ledarskap är det 
intresseområde som har det största antalet ”mycket intresserade”, oavsett 
informantgrupp. Vid en sammanslagning av dem som markerade ”mycket 
intresserade” eller ”intresserade” så är det bland de studerade på YOP (oavsett 
undersökt årskurs) fortfarande ledarskap som röner det största intresset. På ChP 
03-05, är vid en sådan räkning, ledarskapsintresset högt men än mer intressant 
ses då, systemkännedom samt att analysera, kritiskt granska och värdera 
information, vara. Mycket intressant ses på ChP 03-05, efter ledarskap, vara just 
systemkännedom följt av Sveriges säkerhetspolitiska grunder. Bland 
informanterna på de två YOP-utbildningarna, följs intresset av ledarskap av, i 
ordning, utbildning av värnpliktiga samt materielkännedom. Detta oavsett 
vilket, av ovan angivna, räknesätt som används. 
 
Ledarskapet sätts på prov i olika situationer. Särskilt tydligt blir det testat under 
pressande situationer. En pressande faktor kan vara bristen på tid. 
Undersökningen visar att mycket få tror att tidspressen under arbetet i 
Försvarsmakten kommer att minska. Många tror snarare att tidspressen kommer 
att öka. Särskilt på ChP har många den uppfattningen, vilket är 
anmärkningsvärd då det ovan (i bakgrundsfrågorna) konstaterades att mer än 
var tredje redan nu upplever att 60-100 % av arbetstiden är tidspressad. Hönan 
eller ägget? För liten personalram eller för många uppgifter?   
 
Ovan tangerades förtroendefrågan som är en central del inom ledarskapet. 
Flertalet ansåg att det var av högsta vikt hur ledarskapet och ledaren uppfattas. 
Hur ser då förtroendet för den högsta politiska och militära ledningen ut? Finns 
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detta förtroende eller ej? Resultatet visar att förtroendet över lag är lågt och att 
andelen som inte har förtroende har ökat. 
 
I Försvarets forum nr 1 – 2004 hänvisas till en färsk intern undersökning som 
visar att mer än var tredje anställd i Försvarsmakten har litet eller inget 
förtroende för den högsta militära ledningen.54 
 
Förtroende, insyn och transparent ledarskap55 är viktiga frågor som diskuterats 
under senaste året. Försvarsberedningens ordförande har vid ett flertal tillfällen 
under året pekat på möjligheten till en civil ÖB. I senaste utspelet56 föreslogs en 
civil stf ÖB från och med hösten 2004 (då nuvarande stf ÖB förordnande utgår). 
 
 

4.10.3  SLUTSATS AV LEDARSKAP 
Uppfattningen om vilka viktiga karaktäristika som stämmer med informanternas 
bild av en god officer är relativt konstant med tiden och ålder/utbildning. Ett 
antal trender kan dock ses inom olika karaktäristika. Fysisk uthållighet anses av 
studerande på YOP som allt mer viktigt för en god officer medan öppenheten är 
något som värderas högre med ökad utbildning/ålder. 
 
Inga tydliga trender kopplade till ålder/utbildning går att utläsa i uppfattningen 
om det viktigaste i det framtida ledarskapet. 
 
Det höga intresset för ledarskap är konstant genom alla informantgrupper. En 
trend är att ledarskapsintresset på ChP får konkurrens av intresset för 
systemkännedom och analyser av information, medan ledarskapsintresset på 
YOP följs av intresset för materiel och utbildning av värnpliktiga. 
Intresseförskjutningen är mer kopplad till ålder/utbildning än till allmänna 
utvecklingen i försvarsmakten.  
 
Informanterna är överens om att tidspressen inte kommer att minska utan 
snarare öka med tiden. Trenden visar att denna uppfattning förstärks något med 
ökad utbildning/ålder. Underlag saknas för att se om trenden ökar med tiden. Då 
tidspressen redan idag är hög, och ”utbrändhet” är något som har 
uppmärksammats mer och mer, så är det av vikt att ledarskap under tidspress 
utbildas i och om på de militära skolorna. 
 
När det gäller förtroendefrågan så är trenden att förtroendet för högsta militära 
ledningen minskat med tiden och att det minskade förtroendet förstärkts med 
ålder/utbildning så att majoriteten på ChP 03-05 nu inte har förtroende för den 
högsta militära ledningen. En svag trend visar att andelen som inte har 
förtroende för högsta politiska ledningen har ökar något och är nu cirka 2 av 3. 
Trenden visar även att andelen osäkra minskar med ålder/utbildning vilket 

                                                 
54 Försvarsmakten, artikel ur Försvarets forum nr1februari 2004 – Hårt och smärtsamt för 
många anställda, JMS Rulloffset, Köping AB, 2004, sid. 20. 
55 Begrepp som presenterades vid HKV GRO vid FHS ChP 02-04 Managementkurs besök 
2004-04-01. 
56 SVT, Text-TV, 2004-04-05, sid. 118. 
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medför att ett större andel studerande på ChP, än på YOP, anser sig ha 
förtroende för högsta politiska ledningen. 
 
Då det var en låg andel, som vid enkätundersöknings tidpunkt, visste att deras 
förband skulle komma att läggas ned så går det inte att dra några slutsatser om 
ifall detta påverkat förtroendet. 
 
 

4.11 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, NEDSKÄRNINGAR 
 

4.11.1  DATA OM NEDSKÄRNINGAR 
 

• De studerande svarade på om de tillhör ett förband som skall läggas ned 
enligt nuvarande förslag från den militära och politiska arbetsgruppen. 
Resultatet redovisas nedan enligt tabell 52. 

 
Tabell 52 Procentuell fördelning av de studerande som tillhör ett förband, som 
enligt förslag, skall läggas ned. 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 9 % 46 % 44 % 
MHS YOP 03-05 5 % 57 % 39 % 
MHS YOP 99-01   34 % 66 % 0 % 
 

• Samtliga svarade på om de avser fortsätta att arbeta inom 
Försvarsmakten, samt om de avser flytta till ny ort, om deras förband 
skulle komma att läggas ned. Resultaten redovisas nedan enligt tabell 
53-54.  

 
Tabell 53 Procentuell fördelning av om de studerande som avser fortsätta att 
arbeta inom Förvarsmakten om deras förband skulle komma att läggas ned. 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 70 % 4 % 25 % 
MHS YOP 03-05 64 % 8 % 27 % 
 
 
Tabell 54 Procentuell fördelning av de studerande som avser flytta till ny ort om 
deras förband skulle komma att läggas ned. 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 24 % 59 % 16 % 
MHS YOP 03-05 58 % 13 % 28 % 
 

• Samtliga svarade även på om de skulle ha startat sin nuvarande 
utbildning om de visste vad de nu vet om nedläggningarna. Resultatet 
redovisas i tabell 55 nedan. 
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Tabell 55 Procentuell fördelning av om de studerande skulle ha startat sin 
nuvarande utbildning om de visste vad de nu vet om nedläggningarna. 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 24 % 59 % 16 % 
MHS YOP 03-05 58 % 13 % 28 % 
 
 

• På sista frågan om nedskärningar skulle de studerande välja ett (1) av 
fem (5) alternativ om hur Försvarsmakten bör prioritera vid 
eventuellt fortsatta ekonomiska nedskärningar. Alternativen och 
resultaten enligt tabell 56 nedan.  

 
Tabell 56 Procentuell fördelning av vilket alternativ som förespråkas vid 
eventuella fortsatta ekonomiska nedskärningar för Försvarsmakten 
 
Alternativ ChP 03-05 YOP 03-05 
Bibehåll nuvarande organisation men minska 
volymen på alla ställen 

 
1 % 

 
10 % 

Förändra nuvarande organisation, slå 
samman verksamheter men behåll alla 
kompetenser 

 
30 % 

 
43 % 

Prioritera vissa förmågor/system, avveckla 
andra helt 

 
48 % 

 
16 % 

FM bör prioritera på annat sätt 18 % 14 % 
Vet ej 3 % 16 % 
 
 

4.11.2  ANALYS AV NEDSKÄRNINGAR 
Denna enkätundersökning visar att få (5-9 %) har kunskap om deras förband, 
enligt nuvarande förslag, kommer att läggas ned i nästa försvarsbeslut. Vid 
enkätundersökningen bland YOP 99-01 var hela 34 % medvetna om detta vid 
samma tid på året. Tabell 52 är naturligtvis kopplat till hur många förband som 
kommer att nedläggas, men här att det troligen mer kopplat till att färre vid 
denna tidpunkt vet om de kommer att bli drabbade eller ej. Detta bekräftas även 
av den stora andelen osäkra i underökningen bland de studerande år 03-05. 
Orsakerna kan vara flera. Processen kan vara långsammare inför FB-04 än inför 
förra beslutet. Försvarsmakten kan denna gång ha valt att inte gå ut med tidiga 
spekulationer om organisatoriska förändringar. De studerande kan i dag vara 
mer medvetna om att de slutgiltiga politiska besluten kan bli helt annorlunda än 
de beslutsunderlag som förordas av Försvarsmakten under processen. Om detta 
är en från Försvarsmakten vald strategi så skall det bli mycket spännande att 
under hösten 2004 få ta del av reaktionerna när besluten blir kända. Bland dem 
som inför förra försvarsbeslutet, i ett sent skede, blev medvetna om att deras 
förband skulle läggas ned, var känslorna heta. 
Hur kommer då de som drabbas av förbandsnedläggningar att reagera? I 
undersökningen framgår att endast en mindre andel (4-8 %) av de studerande 
åren 03-05 skulle sluta arbeta i Försvarsmakten samtidigt som endast var fjärde 
av de studerande på ChP 03-05 under dessa omständigheter avser att flytta. 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN         2004-06-03                        Sidan 55 av 74 
 
 
Bland de studerande på YOP 03-05 är hela 58 % beredda att flytta om deras 
förband skulle komma att nedläggas. Det senare resultatet visa att många av de 
unga i Försvarsmakten, i alla fall kortsiktigt, är beredda till uppoffringar för att 
kvarstanna i Försvarsmakten, samtidigt som en jämförelse med tabell 34 ovan 
indikerar att dessa typer av ställningstagande är något som man är mycket 
osäker på att behöva göra. 
 
Då det var få som vid tiden för enkätundersökningen 2003 var medvetna om att 
de tillhörde ett förband som skulle komma att nedläggas så är det kanske rimligt 
att endast en mindre del av de studerande på YOP 03-05 inte skulle ha påbörjat 
sina studier om de haft den vetskap som de hade i december 2003. Mer 
förvånande är att hela 59 % av de studerande på ChP redan i december ångrade 
att de påbörjat sina studier med tanke på de kommande nedskärningarna 
samtidigt som bara 9 % av dem då trodde sig veta att deras förband skulle 
komma att läggas ned. Än mer förvånande blir det vid en jämförelse med tabell 
42 ovan där hela 68 % av de studerande vid ChP 03-05 anser att det är rimligt 
att göra nedskärningar i det svenska försvaret med tanke på den 
säkerhetspolitiska utvecklingen. Kan det möjligen förklaras med att 
nedskärningarna görs på ett, enligt dem, felaktigt sätt? 
 
På vilket sätt vill då de studerande att nedskärningarna görs? Av de fyra givna 
alternativen var det minst förespråkade alternativet att försvarsmakten skulle 
bibehålla nuvarande organisation men minska volymen på alla ställen. 
Majoriteten av de studerande på ChP 03-05 ville prioritera vissa 
förmågor/system och samtidigt avveckla andra helt medan en majoritet av de 
studerande på YOP 03-05 vill slå samman verksamhet men behålla alla 
kompetenser. Vid försök till förklaring till detta utfall bör beaktas att de 
studerande på ChP är mindre beroende av sina ursprungliga systemkunskaper i 
sin kommande närmaste yrkesutövning än vad de studerande vid YOP möjligen 
tror sig vara. I Försvarsmaktens skrivelse 2004-02-37 angående 
budgetunderlaget57 framgår att grundorganisationen bör utvecklas mot större 
integrerade garnisoner på färre platser vilket ligger i linjen med vad majoriteten 
av de studerande på YOP 03-05 anser. Samtliga förmågor kommer att 
bibehållas vid en nedskärning med minus tre miljarder. Vid större besparingar 
(minus 6 miljarder) kommer vissa förband/förmågor att helt avvecklas för att 
kunna behålla förmåga inom vissa områden.  
 
 

4.11.3  SLUTSATS AV NEDSKÄRNINGAR  
En tydlig trend kopplat till tiden pekar på att de studerande inför 
Försvarsbeslutet 2004 har mycket sämre kunskap i om deras förband kommer 
att drabbas av nedskärningar än vad de studerande hade inför förra 
försvarsbeslutet.  
 
En trend kopplat till ålder/utbildning är att ChP 03-05 har mindre benägenhet att 
vara beredda att flytta vid nedläggningar. Detta indikerar att behov av 
personalflyttningar noggrant måste analyseras så att en långsiktighet och tidig 

                                                 
57 HKV skrivelse, BU/05 SR bilaga 2, 2004-02-27, Kapitel 3.2.1. 
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inriktning i karriären kan ges till den anställde. Om försvarsmakten vill behålla 
den majoritet på ChP 03-05 som vill jobba kvar men inte är beredda att flytta så 
måste åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
 
 

4.12 DEN FRAMTIDA PROFESSIONEN, 
NÄTVERKSBASERAT FÖRSVAR (NBF) 

 
4.12.1  DATA OM NBF 

 
• De studerande svarade på om de fått, eller tagit del av information om 

Försvarsmaktens avsikter med nätverksbaserat försvar (NBF). Utfallet 
redovisas i tabell 57 nedan. 

 
Tabell 57 Tagit del av information om NBF 
 
 Ja Nej Vet ej 
FHS ChP 03-05 97 % 3 % 0 % 
MHS YOP 03-05 82 % 13 % 4 % 
 
 

• Här besvarades ”om” och ”när” de tror att NBF kommer att införas i 
Försvarsmakten utifrån fem (5) givna alternativ. Ett alternativ skulle 
markeras. Alternativ och resultat nedan enligt tabell 58. 

 
Tabell 58 Procentuell fördelning av ”om” och ”när” NBF införs i 
Försvarsmakten 
Alternativ ChP 03-05 YOP 03-05 
Ja inom 10 år 44 % 40 % 
Ja om 10-20 år 39 % 36 % 
Ja men senare än 20 år 7 % 7 % 
Nej 3 % 2 % 
Vet ej 7 % 14 % 
 

• Mest använt användningsområde bedömdes utifrån fyra (4) alternativ. 
Endast ett alternativ skulle markeras. Alternativ och resultat enligt tabell 
59 nedan. 

 
Tabell 59 Procentuell fördelning av bedömt mest frekvent användningsområde. 
 
Alternativ ChP 03-05 YOP 03-05 
Informationsutbyte 66 % 62 % 
Beslutsdelgivning 11 % 16 % 
Annat 16 % 8 % 
Vet ej 7 % 14 % 
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• Vidare bedömdes vad ett infört NBF skulle innebära för styrningen. 
Här skulle ett (1) alternativ av fyra (4) markeras. Alternativ och resultat 
enligt tabell 60 nedan. 

 
 
Tabell 60 Procentuell fördelning av innebörden av ett infört NBF med avseende 
på styrningen 
 
Alternativ ChP 03-05 YOP 03-05 
Kommer att medge mer uppdragstaktik 24 % 52 % 
Kommer att medge mer kommandostyrning 51 % 19 % 
Kommer inte att påverka styrningen 10 % 6 % 
Vet ej 16 % 23 % 
 
 

• Vilka som kommer att nyttja ett infört NBF bedömdes. Här skulle ett 
(1) alternativ av fem (5) markeras. Alternativ och resultat enligt tabell 61 
nedan. 

 
Tabell 61 Procentuell fördelning av bedömt nyttjande av ett infört NBF 
 
Alternativ ChP 03-05 YOP 03-05 
FM inom Sveriges gränser 21 % 8 % 
Hela totalförsvaret (inkl. Polis, kustbev., tull, 
räddningsverk etc.) inom Sverige 

25 % 36 % 

FM – även internationellt 41 % 32 % 
På annat sätt 6 % 6 % 
Vet ej 7 % 16 % 
 

• Vilken typ av information som ett infört NBF kommer att ge, 
markerades med ett (1) kryss utifrån fyra (4) givna alternativ. Alternativ 
och resultat redovisas nedan i tabell 62. 

 
Tabell 63 Procentuell fördelning av valt alternativ med avseende på bedömd 
informations typ som infört NBF kommer att ge 
 
Alternativ ChP 03-05 YOP 03-05 
Gemensam lägesbild 38 % 30 % 
Gemensam lägesuppfattning 35 % 40 % 
Annat 22 % 8 % 
Vet ej 4 % 21 % 
 
 

4.12.2  ANALYS AV NBF 
Frågor om nätverksbaserat försvar var, av naturliga skäl, ej med i Sundströms 
undersökning. NBF är ett nytt och nu mycket flitigt diskuterat ämne inom 
Försvarsmakten. Frågorna om NBF är medtagna, dels för att möjliggöra 
kommande undersökningar inom delämnet, men även för att kunna se om det 
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finns fler eller färre trender kopplat till ålder/utbildning inom ett helt färskt 
delämne inom försvaret. 
 
Till att börja med kan konstateras att de allra flesta hade fått eller tagit del av 
information om Försvarsmaktens avsikter med det nätverksbaserade försvaret 
även om något färre andel studerande på YOP hade tagit del av denna 
information. 
 
De allra flesta bedömer att Försvarsmakten kommer att införa ett 
nätverksbaserat försvar. Detta bedöms av de flest vara infört inom 20 år, varav 
41 % tror att ett sådant är inför redan inom tio år. 
 
Majoriteten bedömer att det nätverksbaserade försvaret kommer att användas till 
informationsutbyte. 
 
Kommer då ett infört NBF att påverka styrningen av Försvarsmakten? En klar 
majoritet tror att så kommer att ske. De studerande på ChP tror att det kommer 
att medge mer kommandostyrning, medan de studerande på YOP tror att det 
kommer att medge mer uppdragstaktik. Tendensen är här mycket klar och man 
ställer sig frågan hur uppfattningen kan vara så olika. Är det så att man har olika 
uppfattning om vilken typ av information som kommer att utbytas och ges i 
detta nät? Enkätundersökningen visar att majoriteten av de studerande på ChP 
tror att NBF kommer att medge en gemensam lägesbild medan majoriteten på 
YOP tror att NBF kommer att ge en gemensam lägesuppfattning. Tendensen är 
här inte lika klar men dock så finns den. Enligt mig borde rimligen en 
gemensam uppfattning av lägen, med andra ord att man uppfattar läget på precis 
samma sätt oavsett var i systemets nivåer man befinner sig, innebära att det 
medför bättre möjligheter till kommandostyrning och inte tvärt om, samtidigt 
som endast en gemensam bild fortsatt borde innebära att uppdragstaktiken borde 
nyttjas mer. Om detta så blir fallet är idag dock helt omöjligt att svara på. 
Utfallet i resultatet är i alla fall svårförklarat. Man måste vara på det klara över 
att utfallet inte ger svar på hur de studerande hoppas och vill att NBF skall 
komma att innebära utan endast vad de idag tror att det kommer att innebära 
med den information som delgivits. 
 
Sista frågan inom detta delområde berörde frågan om var NBF kommer att 
nyttjas och av vilka. Majoriteten av de studerande tror att NBF kommer att 
nyttjas inom Sveriges gränser. På ChP är meningarna delade om ifall det enbart 
kommer att nyttjas av FM eller om det kommer att nyttjas även av övriga 
totalförsvaret samt polis, kustbevakning, tull, räddningsverk etc. På YOP tror de 
flesta att hela totalförsvaret kommer att nyttja det nätverksbaserade försvaret. 
Större andel av de studerande på ChP, än de på YOP, tror att NBF kommer att 
nyttjas även internationellt. 
 
Statskontoret, som av regeringen fått i uppdrag att granska utvecklingen av 
NBF, påstår att Försvarsmaktens rapport till regeringen inte berör samordningen 
med de civila myndigheterna.58 
                                                 
58 Widman  Allan, Berg Heli (i försvarsutskottet) Försvaretsforum, artikel ”Stora risker med 
NBF-satsning”, JMS Rulloffset, Köping, 2004, sid. 11 
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”Det är inte, och har aldrig varit, tänkt som en unik svensk metod. 
Vi och inte minst industrin utvecklar metoden i samarbete med 
andra länder och vår vision är att vi efter hand ska kunna integrera 
hela det svenska samhället i NBF, men till en början åtminstone de 
så kallade ”blåljusmyndigheterna””.59 

 
 

4.12.3 SLUTSATS AV NBF 
 
Information om det nätverksbaserade försvaret har nått de allra flesta. Skillnad i 
ålder i kombination med nivåhöjande utbildning påverkar inte resultatet i frågan 
om ifall Försvarsmakten kommer att införa ett nätverksbaserat försvar. Bilden är 
även klar för de flesta att NBF i första hand mest kommer att nyttjas till 
informationsutbyte. 
 
En mycket tydlig trend är dock att ålder/utbildning påverkar hur man ser på vad 
det kommer att innebära för Försvarsmakten med avseende på styrningen av 
förbanden. Bilden är även mycket splittrad över vilka som är tänkta att använda 
systemet samt var det är tänkt att kunna nyttjas. 
 
Försvarsmakten behöver vara mycket tydligare i sitt budskap om hur det 
nätverksbaserade försvaret skall komma att nyttjas. En tydligt delgiven och 
förstådd vision och målbild saknas både bland de anställda, som bland våra 
politiker, vilket kan ge upphov till onödig kraftsplittring, till missförstånd, 
förseningar, fördyrad utveckling, tappat förtroende och kunskapsutveckling/-
förnyelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Fant, Claes-Göran, Försvaretsforum, artikel ”Stora risker med NBF-satsning”, JMS 
Rulloffset, Köping, 2004, sid. 11 
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5 Sammanfattande  slutsatser från delanalyserna. 
 
Kapitel fyra, ovan, har redovisat uppgifterna som matchar de två första 
punkterna i syftet med uppsatsen. I ovanstående slutsatser inom respektive 
delområde framgår därmed svaren på frågeställningarna ett till tre med försök 
till förklaringar till dessa skillnader och hur de senaste årens förändringar har 
förändrat synen på officersyrket. 
 
Nedan ges en sammanfattande genomgång av dessa frågors svar, vilket även ger 
svaret på frågeställning nummer fyra. Denna uppsats visar att enskilda resultat 
från frågorna inom detta område bör betraktas som färskvara. Dock påvisas att 
vissa delområden påverkas snabbare än andra över tiden medan andra är mer 
känsliga för hur informanterna är fördelade med avseende på ålder/utbildning. 
Detta bör beaktas noga i kommande undersökningar eller tolkning av gjorda 
undersökningar inom Försvarsmakten. Åsikter och syn på  officersyrket skiljer 
stort mellan olika grupper inom Försvarsmakten. I några fall har det, som 
redovisats ovan i kapitel 4, gått det att finna förklaringar till dessa skillnader. 
 
Inom delområdet bemanning kan konstateras att mycket få av de 
uppfattningarna som framkom i den enskilda uppsatsen som gjordes 1999/2000 
är konstanta eller stabila över tiden. Ett stort antal trender går att finna inom 
delområdet, både kopplade till tiden och till ålder/utbildning. De uppfattningar 
som är konstanta är sådana som ger uttryck för hur man inte tänker göra eller 
system som man inte önskar sig i ett framtida perspektiv. Undersökningen visar 
att trenden går mot att de stora avgångarna sker före 35 år ålder, varefter det 
största antalet kvarstannar. Detta visar att FM redan före det att de anställda nått 
denna ålder bör ha en klar målsättning med den fortsatta anställningen kopplad 
till de givna ramarna med avseende på antalet möjliga anställda i FM. Sänkt 
pensionsålder är i nuläget det verktyg som effektivt skulle kunna reglera 
personalramar och budget på ett effektivt sätt. Höjd pensionsålder skulle 
medföra stora förtida avgångar bland de högutbildade officerarna. Vidare visar 
analysen att det är bland de unga som den största tron finns på att yrket kommer 
att bli mer attraktivt medan tron på allmän värnplikt minskat till förmån för 
införande av yrkesarmé. Särskilt markant är den senast nämnda uppfattning 
bland de studerande på ChP. 
 
I Sundströms uppsats 1999/2000 gjordes ett antagande inom delområdet 
utbildning som i denna uppsats har kunnat beläggas. I övrigt konstateras att stor 
vikt bör läggas vid att kontrollera vilken typ av informanter som besvarat frågor 
inom detta delområde. Svaren och uppfattningarna skiljer, ibland mycket, 
beroende på vilken grupp som svarat. De är ej stabila, varken med tiden eller de 
undersökta grupperna. Tydligt framkommer dock att ett borttagande av betald 
nivåhöjande utbildning skulle bli förödande för Försvarsmaktens 
kompetensförsörjningssystem samtidigt som tron är att kraven på utbildningen 
kommer att öka. Detta medför vidare att signalerna om att utbildningen på YOP 
anses som neråtgående, med avseende på tidsenligheten, måste ses över. När det 
gäller bedömning av antagande till utbildningar så visar analysen att det nu 
förberedda förslaget om 360 graders bedömningssystem förordas. 
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Inom synen på framtida boendet finns inget tidigare jämförelsematerial. Inom 
delområdet finns dock stora skillnader i synen på framtida behov och krav 
kopplat till skillnad i ålder/utbildning. Den stora osäkerhet som i dag råder 
bland de unga kan medföra att framtida undersökningar inom detta delområde 
kan få helt andra utfall. Uppenbart är att ett stort antal av officerarna bor på 
”fel” plats i landet alternativt att förbanden och militära stabernas lokalisation är 
fel i förhållande till var personalen rekryteras och är boende. 
 
Synen på Försvarsmaktens uppgifter har till stora delar ändrats sedan 
undersökningen 1999/2000. Inom detta delområde visar uppsatsen att den 
gångna tiden mellan undersökningarna har större påverkan på resultatet än vad 
skillnader i ålder/utbildning har. De internationella insatserna får en ökad 
betydelse och vikt bland försvarsmaktens uppgifter. De studerande har med 
tiden samt med ökad ålder/utbildning fått en ökad andel som menar att 
utnötningskrigets betydelse i doktrinen minskat och att insatsplaner bör 
anpassas så att även fienden åsamkas ett minimum av förluster. Dock ansågs 
idag behovet av flexibilitet och uppfyllande av flera funktioner redan som 
tidigare viktigt oavsett ålder/utbildning. 
 
Undersökningen visar att uppfattningen om hotbilder svänger snabbt. 
Uppfattningar om dagens och framtida hotbilder påverkas till viss del av 
ålder/utbildning men till största del av när frågorna ställdes. Hotbildsanalyser 
och bedömningar om hot är en färskvara, vilket kräver ständig bevakning och 
färska analyser. Terrorhoten har med tiden fått en ökad betydelse medan hotet 
från Ryssland nu har tonats ned. Bland de unga går att se ett befarat ökat hot 
med koppling till miljön. 
 
Även frågor kopplade till karriären och dess inriktning visar sig vara starkt 
påverkade av tiden och utvecklingen av karriärmöjligheter. För att kunna få 
rättvisande, nutida resultat krävs även här färska undersökningar. För att sedan 
kunna göra prognoser och rimliga styrningar av kompetensbehov för framtida 
krav så krävs bl.a. att förutsättningar för olika karriärmöjligheter är konstanta 
över en längre tidsperiod än vad som varit fallet under de senaste decennierna. 
En mycket markant skillnad mot tidigare resultat är att en mycket stor andel av 
de studerande på YOP nu säger sig vilja satsa på en specialistkarriär.  
 
Synen på den svenska säkerhetspolitiken har även den ändrat sig radikalt sedan 
den förra undersökningen. Till skillnad mot förra gången anser nu en majoritet 
att Sverige bör ansluta sig till NATO och överge neutralitetspolitiken. Inom 
detta delområde finns även exempel på skilda uppfattning vilka hänför sig till 
skillnad i ålder/utbildning. När det gäller förståelse för nedskärningar så ökar 
den med ålder/utbildning medan den har minskat med tiden vid jämförelse 
mellan YOP 99-01 och YOP 03-05. Resultaten från den enskilda uppsatsen 
1999/2000 är ej längre rättvisande för den nuvarande uppfattningen. 
 
När det gäller synen på internationell tjänstgöring så är Sundströms empiriska 
resultat i denna del fortfarande någorlunda stabilt. En tydlig trend visar dock på 
att åsikter även här förändras med tiden samt med ökad ålder/utbildning. 
Intresset för internationell tjänstgöring är fortsatt stort och åsikten om att 
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internationell tjänst ej skall vara tvingande har fortsatt flest anhängare även om 
den sistnämnda åsikten avtar med ökad ålder/utbildning. 
 
Inom delområdet som behandlar ledarskap och förtroende så kan de studerandes 
syn på området generellt beskrivas som konstant. Resultat inom detta område 
har med andra ord en större stabilitet. Detta måste ses som märkligt då det inom 
detta område finns allvarliga och för Försvarsmakten känsliga åsikter som borde 
ges en hög prioritet för att snabbt komma till rätta med. Här framkommer att ett 
stort antal av informanterna fortsatt har ett lågt förtroende för den högsta 
militära och politiska ledningen med avseende på försvarspolitiken. 
Ledarskapsintresset är fortsatt högt. Utmärkande bland de olika grupperna är 
bl.a. att de unga pekar på fysisk uthållighet som en karaktäristika för en god 
officer medan förmågan till öppenhet betonas mer med ökad ålder/utbildning. 
Vidare framkommer under analysen att det finns ett behov av utbildning i 
ledarskap under tidspress.  
 
Frågor om synen på NBF behandlades ej i uppsatsen 1999/2000 varvid någon 
åsikt om stabilitet i åsikter ej kan ges. Trots att information om NBF erhållits så 
framkommer att bilden av NBF är oklar och slittrad. Här krävs en bättre dialog 
för en ökad förståelse. 
 
Vilka är då slutligen de stora utmärkande skillnaderna mellan de olika 
informantgrupperna?  
 
Vid jämförelse mellan YOP 03-05 och YOP 99-01 så framkommer följande 
tidsrelaterade förändringar i informanternas uppfattning: 
 

• Förespråkande av någon form av allmän totalförsvarsplikt har minskat 
något och förespråkande av yrkesarmé har ökat 

• Vikten av internationella uppdrag har ökat. 
• Ryska hotet har minskat i betydelse. 
• Intresset för olika former av specialistutbildningar har ökat kraftigt. 
• Förespråkande av anslutning till NATO har ökat. 
• Sämre kunskap om konsekvenser av kommande försvarsbeslut. 
• Fysisk aktivitet ses som mer betydelsefullt. 
• Lägre förtroende för högsta militära ledningen. 

 
Vid jämförelse mellan ChP 03-05 och YOP 03-05 så framkommer 
ålder/utbildningsrelaterade skillnader i informanternas uppfattning. ChP 03-05 
skiljer sig från YOP 03-05 enligt nedan: 
 

• Högre antal förespråkare av flerbefälssystem.  
• Fler skulle ej påbörja nivåhöjande utbildning vid ett införande av 

studielån. 
• Få tror sig bo i närheten av där de kommer att tjänstgöra. (De flesta på 

YOP 03-05 vet ej om de behöver flytta i framtiden). 
• Flertalet anser att nedskärningar inom FM är rimligt med avseende på 

den säkerhetspolitiska situationen i närområdet. 
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• Fler har en bestämd uppfattning om att de ej har förtroende för den 
högsta militära ledningen samtidigt som de i högre grad har förtroende 
för den politiska ledningen med avseende på försvarspolitiken. 

• Färre är beredda att flytta som en konsekvens av kommande 
försvarsbeslut. 

• Fler tror att införande av NBF kommer att leda till en ökad användning 
av kommandostyrning. 

 
Vid jämförelse mellan ChP 03-05 och YOP 99-01 så framkommer tids- 
och/eller ålder/utbildningsrelaterade förändringar i informanternas uppfattning. 
Vid ChP 03-05 ges uppfattningen att: 
 

• Yrkesarmé förespråkas i större omfattning. 
• Färre förespråkar nyttjande av allmän totalförsvarsplikt. 
• Färre tror att yrket kommer att bli mer attraktivt. 
• Internationella uppgifter prioriteras högre. 
• Hotet från Ryssland har minskat. 
• Förespråkande av anslutning till NATO har ökat. 
• Motståndet mot införande av tvång i samband med internationell 

tjänstgöring har minskat. 
• Fler har en bestämd uppfattning om att de ej har förtroende för den 

högsta militära ledningen samtidigt som de i högre grad har förtroende 
för den politiska ledningen med avseende på försvarspolitiken. 

• Sämre kunskap om konsekvenser av kommande försvarsbeslut. 
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6 Analys av vilka tecken som i underlaget går att 
finna på att de studerandes uppfattning om framtida 
svenska officersyrket följer övriga europeiska 
länders militära utveckling och där med går mot den 
”tredje perioden” efter kalla kriget. 

 
Analysen nedan har för avsikt att ge underlag till tredje punkten i syftet med 
uppsatsen. I teoriavsnittet ovan har ett antal karaktäristika för den tredje 
perioden (med start 2000/02) efter kalla kriget redogjort för. Vilka möjligheter 
finns det då att i detta materiel, som bygger på ERGOMAS longitudinella 
forskningstradition, att få svar på om de studerandes uppfattning om svenska 
officers yrket följer övriga europeiska länders militära utveckling och där med 
går mot den tredje perioden efter kalla kriget? 
 
Behovssammansatta styrkor och flexibilitet är nu på var mans läppar inom den 
svenska försvarsmakten. Inte minst genom den nu producerade doktrinserien 
har ordet flexibilitet fått ett stort genomslag. 60  
 
I materialet går att se att de flesta anser att flexibilitet och uppfyllande av flera 
funktioner är lika viktigt som eld, styrka och rörlighet på stridsfältet.  
 
Den militära tjänstgöringen utomlands ökat även bland de svenska officerarna. 
De allra flesta av de svenska officerarna ser det som en helt naturlig del att göra 
internationell tjänstgöring.  
 
Toppmodern militär teknologi i form av NBF är något som flertalet tror 
kommer att införas inom en 10-20 år period. 
 
Vad beträffar nedklassning av värnpliktiga och indelning av försvaret i flera 
klasser så kan man i materialet se tydliga trender på att officerarna vill frångå 
det nuvarande systemet. Här föreslås kontraktsanställning och införande av 
yrkesarmé vilket skulle göra att värnplikten skulle förlora sin funktion. 
Försvarsmaktens förslag om reducering av de mest avancerade tjänsterna för de 
värnpliktiga pekar även detta mot en nedklassning av de värnpliktiga. I 
enkätundersökningen framgår även att många förordar ett flerbefälssystem. 
 
Inom ett flertal europeiska länder kan man se en specialisering inom vissa 
kompetenser. I Sverige har vi hittills velat behålla alla nuvarande kompetenser 
och i stället sparat pengar genom ”osthyvelmetoden” för att, vid behov, 
möjliggöra en eventuell återtagning.  I underlaget ovan framgår att en majoritet 
av de studerande på ChP 03-05 nu förespråkar en prioritering av vissa 
förmågor/system medan andra avvecklas helt. En majoritet av de studerande 
anser i dag, i linje med detta, att Sverige bör gå med i NATO. Inom den högsta 
militärledningen ser vi även att tankar på att släppa vissa förmågor finns även 
om detta troligen är ett uttryck för den ekonomiska realiteten. 
 

                                                 
60 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Värnamo, Fälth & Hässler, 2002. 
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Hur är det då med demilitariseringen av det svenska samhället? Finns det i 
materialet ovan några tecken på att färre människor och resurser går till militära 
ändamål och därmed medför en minskning av militärens sociala relevans? 
Enligt Haltiner och Klein finns det ett antal tydliga generella trender inom 
Europa.  
 
I materialet syns en tydlig förskjutning mot en internationaliserad svensk 
försvarsmakt. Fler har tjänstgjort utomlands, flertalet är beredda att tjänstgöra 
utanför Sveriges gränser och intresset för internationella dokriner, system och 
metoder har ökat. Värderingar och prioriteringar beträffande Försvarsmaktens 
uppgifter pekar på förskjutning mot internationella insatser och uppgifter med 
fredsbevarande, fredskapande och allmänt stabiliserande syften till förmån för 
de rena stridfunktionerna. 
 
Resurserna till FM i form av ekonomiska medel och personalramar har minskat 
under de senaste åren samtidigt som avveckling av förband, materiel och 
personal har varit kostnadskrävande. Det är i dag färre antal anställda än inför 
förra försvarsbeslutet. Prognosen inför FB 04 visar att ytterliga cirka 5000 
medarbetare måste avvecklas (varav hälften civila). Nedläggning av förband 
och konsentration av utbildning har medfört att den militära, naturliga närvaror i 
samhället har försvunnit på många platser, samtidigt som ett färre antal nu 
genomför någon form av militär plikttjänstgöring. Ur svaren på enkätformulären 
går även att utläsa att det i dag är färre som före sin värnplikt har deltagit i 
någon form av militär ungdomsutbildning bland de studerande på YOP. Många 
tror även att yrkesofficerens framtida sociala prestige kommer att minska. 
 
Feminisering av de svenska väpnade styrkorna har en hög prioritet och 
strategier finns utarbetade för att nå de uppsatta målen. I realiteten har detta 
arbete gått trögt i Sverige. Efter drygt tjugo år med möjlighet för kvinnor att 
tjänstgöra och göra karriär inom den svenska försvarsmakten är det endast ett 
fåtal som varje år genomgår de högsta militära utbildningarna. 2003-12-31 
fanns det 436 kvinnliga officerare i den svenska försvarsmakten. 
 
För att renodla de militära tjänsterna och lägga resurserna (i form av tid) på 
kärnverksamheten samtidigt som samordningsvinster skall medföra en mindre 
kostnad så har verksamhet omorganiserats. FM Log har införts för att sköta 
denna samordning och för att på sikt kunna minska på den anställda personalen. 
Privata krögare har övertagit en stor del av de militära restaurangerna och 
vaktbolag sköter viss övervakning som tidigare sköttes av militären. Inget i 
materialet pekar dock på om andelen civilanställda har blivit större. 
 
Haltiner och Klein pekar på tre orsaker till att gapet mellan civila och militära 
etablissemanget har blivit större. Problemet med att kombinera det mer 
individualiserade civila samhället med det funktionsorienterade militära, 
förlorad naturlig koppling till det militära genom att förre gör militär 
tjänstgöring samt att en stor del av arbetet genomförs utanför landets gränser 
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utan direkt insyn från allmänheten.61 Kunskapen ges via media eller hörsägen. 
Den första orsaken kan i enkätmaterialet t.ex. illustreras av det stora antalet 
officerare som av individuella orsaker valt att bo på platser som ej direkt gynnar 
försvarsmakten och medför arbete på annan ort än där man normalt bor. 
Samtidigt sker rekryteringen av personal från delar av landet där möjlighet till 
långsiktigt boende ej medges. Många tvingas att flytta. Även detta medför att 
den naturliga vardagliga kopplingen till släkt och vänner bryts och insikten om 
den militära verksamheten minskar. Om värnpliktsystem urholkas mer vilket 
många förordar så påskyndas detta vidgande gap. 
 
I och med den minskade kontakten och försvarsmaktens specialisering, ledande 
till isolationism, så minskar även allmänhetens (och politikers) kunskaper om 
nyttan med försvarsmakten. Förändringsarbete och omorganisationer blir mer 
motiverade av ekonomiska realiteter än av säkerhetsanalyser och behov.62 
Genom detta skapas en grogrund för okunskap, misstänksamhet och kanske 
t.o.m. en förtroendekris. I materialet ovan redovisas ett mycket lågt förtroende 
för våra politiker bland officerarna samtidigt som politikerna vill öka insynen 
och uppföljningen inom försvarsmakten genom att tillsätta civila makthavare 
inom försvarsmakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Haltiner, Karl W, Klein, Paul, The European Post-Cold War Militaly Reforms and Their 
Impact on Civil-Military Relations, Paper presented at the IUS conference 2003,24-26 October 
in Chicago, Ill, sid. 17. 
62 Ibid. sid. 18. 
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7 Slutsats av vilka tecken som i underlaget går att 
finna på att de studerandes uppfattning om framtida 
svenska officersyrket följer övriga europeiska 
länders militära utveckling och där går mot den 
”tredje perioden” efter kalla kriget. 

 
I det empiriska materialet går det att finna vissa tecken på att det svenska 
officersyrket kan komma att följa de övriga europeiska ländernas militära 
utveckling efter det kalla kriget. Många av de trender som Haltiner och Klein 
har identifierat och som är karaktäristika för det tredje perioden har kunnat 
spåras i svaren från de studerandes syn på det framtida officersyrket. Man bör 
dock ställa sig något kritiskt till dessa uppgifter då frågorna i det empiriska 
materialet är ställda enligt ERGOMAS tradition och ej specifikt anpassade för 
att ge svar på om tecken på Haltiner/Kleins teser går att finna i de svenska 
officerarnas syn på officersyrket. Här kan konstateras att särskilda frågor 
anpassade till detta syfte krävs för att kunna göra en sådan analys och för att 
kunna dra några relevanta slutsatser. Nedan redovisas dock de tecken som pekar 
i den riktning som Haltiner/Klein utpekat: 
 
Kravet på, och nödvändigheten av, flexibilitet, mångsidighet och skapande av 
stabilitet framgår bl.a. av delområdet ”Försvarsmaktens uppgifter”. Hela 90 % 
av de studerande ser flexibilitet som viktigt (lika viktigt som funktionerna eld, 
styrka och rörlighet på stridsfältet). Här bör dock beaktas att detta framkom lika 
tydligt redan 1999/2000. Det finns här inget belägg för att kravet på flexibilitet 
har ökat. Samtidigt visas här enbart att detta är lika viktigt som andra 
funktioner. Frågor om flexibilitet finns med andra ord i denna typ av frågor men 
det går ej att avgöra om uppfattningarna i frågan specifikt kan knytas till den 
tredje perioden. Att mångsidighet och skapande av stabilitet ses som viktigt 
framgår av enkätsvaren men vikten av detta har enligt svaren minskat samtidigt 
som dessa svar bygger på Dr Dänikers teorier som lades fram redan innan dess 
att Haltiner/Kleins tredje period påbörjats. Här går här möjligen att se att de 
studerandes åsikter följer uppfattningar som finns i de övriga europeiska 
länderna men det går inte att knyta dem till Haltiner/Kleins tredje period. 
Ökningen av intresset och förståelsen för internationell militär tjänstgöring 
framgår dels av bakgrundfrågorna men även av delområdet ”internationell 
tjänstgöring”. Inom områden ”internationell tjänstgöring” bör erhållna resultat 
behandlas som subjektiva åsikter medan uppgifterna ur bakgrundfrågorna bör 
betraktas som fakta som visar att antalet svenska officerare bland de studerande 
som har erfarenhet av internationell militär verksamhet har ökat. Underlaget 
visar att det skett en ökad internationalisering under de senaste fyra åren men att 
denna påbörjats redan innan starten av den tredje perioden. 
 
Behovet av, och diskussioner om, interoperabla moderna system med en hög 
teknologisk nivå framgår i viss mån av delområdet ”NBF”. Just diskussionen 
om NBF är ny men behovet av modern utrustning har alltid funnits varvid just 
detta lilla underlag svårligen kan hänföras till att svenska officersyrket är på väg 
in i den tredje perioden.  
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När det gäller utvecklingen av bemanningssystemet och synen på 
yrkesamé/värnplikt så går det dock att se tydliga tecken på att den svenska 
utvecklingen kan komma att går mot den gängse europeiska om det är så att de 
uppfattningar som finns bland informanterna är de som kommer att realiseras. 
Detta återfinns i så väl i delområdet ”bemanning” som i ”utbildning”. 
1999/2000 var det endast 9 % av de studerande som förordade ett införande av 
yrkesarmé. Nu är det på YOP 03-05 hela 24 % förordar detta. På ChP 03-05 är 
detta ännu tydligare. Här är det hela 39 % som förordar ett bemanningssystem 
byggt på yrkesarmé medan ingen förordar ett bibehållande av nuvarande system 
(med allmän totalförsvarsplikt). Indirekt erhålls även svar genom att en stor del 
av informanterna förordar ett flerbefälssystem, vilket kanske är en förutsättning 
vid avskaffande av värnpliktiga.  
 
Tecken på specialisering och en med ålder/utbildning ökad insikt i behovet av 
detta och därmed behovet av alliansbyggnad framgår av delområdena 
”säkerhetspolitik” och ”nedskärningar”. Även här bör beaktas att det empiriska 
materialet endas ger uttryck för de studerandes syn på det framtida yrket vilket 
inte är det samma som att svenska försvarsmakten kommer att gå åt detta håll. 
En förutsättning för internationell specialisering, och där med avveckling av 
vissa funktioner, är alliansbyggnad. Genom detta försäkras att tillgång till alla 
funktioner vid behov finns. En klar majoritet av informanterna anser idag att 
Sverige bör gå med i NATO. I undersökningen 1999/2000 var förhållandet det 
omvända samtidigt som majoriteten då ansåg att Sverige skulle vara alliansfritt. 
I dag anser en majoritet att Sverige inte skall vara alliansfritt. Bland de 
studerande på ChP 03-05 återfinns vidare en majoritet som anser att Sverige bör 
prioritera vissa system och därmed avveckla andra helt. Denna senaste åsikt 
finns som följd av eventuella fortsatta ekonomiska nedskärningar inom 
Försvarsmakten. 
 
Ambitioner finns och har länge funnits att öka andelen kvinnor inom det 
svenska försvaret. I realiteten är den procentuella andelen kvinnor i den svenska 
försvarsmakten dock mycket låg i jämförelse med många andra europeiska 
länder även om andelen kvinnor ökar. Upp till två procent kvinnor finns, 
förutom i Sverige, i bl.a. Irland, Polen, Österrike, Schweiz, Spanien och Turkiet 
medan Belgien, Frankrike, Storbritannien, Tjeckien och Ungern har mellan fem 
och tio procent kvinnor inom sina styrkor.63 Haltiner/Klein visar inte med 
önskad tydlighet att detta kan hänföras till den tredje perioden. Inte heller detta 
material kan knyta realiteten till nämnda period. I analysen av delområde 
bakgrundsfrågor framgår dock att FM i nuläget har en ökad ambition och 
strategi för att nu öka andelen kvinnor.  
 
Trender om ett demilitariserat samhälle återfinns såväl inom bakgrundsfrågorna 
som i delområde ”boende”, ”bemanning”, och ”ledarskap/förtroende”. 
Bakgrundsfrågorna visar på tydliga faktiska omständigheter i nuläget medan de 
övriga delområdena enbart visar på att de studerandes åsikter i svaren om de 
framtida förhållandena i skulle kunna leda mot ett mer demilitariserat samhälle. 

                                                 
63 Haltiner, Karl W, Klein, Paul, The European Post-Cold War Militaly Reforms and Their 
Impact on Civil-Military Relations, Paper presented at the IUS conference 2003,24-26 October 
in Chicago, Ill, sid. 15. 
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Undersökningen visar att flertalet bor långt ifrån där de jobbar/kommer att 
jobba. Detta kan tolkas som att möjligheter till vardagliga kontakterna med 
civila i hembygden minskar samtidigt som möjlighet tillkontakter ändock finns 
vid t.ex. längre ledigheter. Om flertalet av de äldre officerarna verkligen skulle 
flytta till Mälardalen där de flesta av tjänsterna finns så skulle denna kontakt bli 
än mer bruten med övriga landet. Förbandsnedläggningarna medför givetvis att 
orter med militär verksamhet minskar. Dessa nedläggningar är dock inget 
specifikt för den tredje perioden utan har pågått under lång tid. Undersökningen 
visar även på att informanterna har ett låg förtroende för den högsta politiska 
ledningen avseende försvarspolitiken. Detta kan tolkas som att det blivit ett gap 
i förståelsen, kanske beroende på politikernas minskande förståelse/kunskap för 
det specialiserade försvaret. Detta är dock spekulationer ocj inget som bevisas i 
uppsatsen. Det kan ju vara precis tvärt om, att officerarna har dålig förståelse för 
den politiska realiteten. För övrigt har detta låga förtroende ingen koppling till 
den tredje perioden. Redan 1999/2000 var detta förtroende lågt och faktiskt 
något lägre än i dag. 
 
Ovan har redovisats vissa tecken på att de studerandes åsikter om det framtida 
yrket pekar åt att om dessa blir verklighet så är även det svenska officersyrket 
på väg in i den tredje vågen. Inom vissa undersökta delområden går det att finna 
tecken på detta. Det måste dock framhållas att flertalet av Haltiner/Kleins 
karaktäristika för den tredje perioden är något oklara samtidigt som det kan 
konstateras att huvuddelen av de använda frågorna i den empiriska delen, som 
bygger på ERGOMAS tradition, inte är av den arten att de kan visa på tydliga 
tecken på om de studerandes åsikter pekar på att det svenska officersyrket är på 
väg mot den tredje perioden.  
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8 DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 
FORSKNING. 

 
Uppsatsen spänner över ett stort område med många delområden. Detta har varit 
nödvändigt för att kunna ge svar på de ställda frågeställningarna. 
 
Sidantalet har, i och med detta, blivit relativt stort och diskussioner har förts om 
de redovisade tabellerna skall vara med i huvudtexten eller redovisas i 
bilageform. Jag har dock valt att behålla dem i huvudtexten då läsningen till stor 
del kräver att man jämför med tabellerna och att det i tabellerna går att utläsa en 
mängd kompletterande information som ej redovisats i texten. 
 
Den grova sållningen som genomförts, för att ej dra tveksamma slutsatser, i 
kombination med utrymmessjäl att i denna uppsats analysera all empirisk data, 
medför att det vid vidare forskning i materialet finns möjlighet att finna fler 
trender, konstanter och orsakssamband. 
 
I och med denna undersökning/uppsats och tidigare motsvarande, så finns nu ett 
stort och omfattande empiriskt material att tillgå för vidare forskning. Nästa steg 
bör vara att göra en väl genomtänkt problematisering för att kunna tillvarata 
dessa data och teoretisera kring detta.  
 
Dock finns ett antal kvarvarande, i och med denna undersökning, framlyfta 
frågeställningar som inte fallit inom ramen för de uppsatta frågeställningarna.  

 
 
• Inom ramen för delområdet utbildning finns ett antal spännande 

frågeställningar som kräver vidare forskning. Nedan redovisas några 
exempel: 

 
- Varför tror de anställda att de framtida kraven kommer att öka på 

officerens utbildning och kvalifikationer? Vad består de 
förväntade ökade kraven i? 

 
- Undersöka möjliga konsekvenser av återinförande av ett två-

befälssystem. Genomgång av de underlag till beslut som innebar 
att man frångick ett flerbefälssystem och införde NBO på 1980-
talet i svenska Försvarsmakten. Vad kan vi lära för att inte 
hamna i en pendelrörelse? 

 
- Undersöka orsakerna till den låga andelen kvinnor vid FHS ChP. 

 
- Varför upplevs utbildningen vid Försvarshögskolan som mer 

tidsenlig än utbildningen vid Militärhögskolan? 
 
 

• Inom delområdet bemanning med koppling till boende och karriär finns 
följande outredda frågeställningar: 
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- Hur skall man komma till rätta med problemet att 

Försvarsmaktens personal inte bor där arbetstillfällena finns? 
Ligger problemet i att personalen inte har förståelse för behoven 
eller i att politiska-/högsta militära ledningen inte har förståelse 
för att arbetsplatserna behöver förläggas till platser där 
rekryteringsgrund finns samt där man kan tillgodose ett 
långsiktig boende genom största delen av karriären? 

 
- Djuplodande och bred studie i om och i så fall vilka och när de 

svenska officerarna avser sluta sin anställning i Försvarsmakten 
om de nu inte fortsätter fram till pension. 

 
- Vilka skulle konsekvenserna bli för Försvarsmakten av en 

allmänt sänkt pensionsålder till 55 år (med dagens SP 55+ avtal), 
med avseende på ekonomi, personalramar, medelålder, karriär 
och förlorade manår? 

 
 
 
• Stor viljan till internationell militär tjänstgöring finns medan flertalet i 

denna undersökning anser att det inte skall vara ett formellt tvång. Finns 
det en förtroende klyfta i denna fråga mellan politiska-/högsta militära 
ledningen och de unga officerarna som bygger på missuppfattningar 
eller finns det erfarenheter av att dessa hoppar av en utlöst mission? På 
vilket beslutsunderlagen fattades beslutet att införa ett tvång för de 
nyanställda i denna fråga? 

 
• Då det var få som vid tiden för enkätundersökningen 2003 var medvetna 

om att de tillhörde ett förband som skulle komma att läggas ned så är det 
kanske rimligt att endast en mindre del av de studerande på YOP 03-05 
inte skulle ha påbörjat sina studier om de haft den vetskap som de hade i 
december 2003. Mer förvånande är att hela 59 % av de studerande på 
ChP redan i december ångrade att de påbörjat sina studier med tanke på 
de kommande nedskärningarna samtidigt som bara 9 % av dem då 
trodde sig veta att deras förband skulle komma att läggas ned. Än mer 
förvånande blir det vid en jämförelse med tabell 42 ovan där hela 68 % 
av de studerande vid ChP 03-05 anser att det är rimligt att göra 
nedskärningar i det svenska försvaret med tanke på den 
säkerhetspolitiska utvecklingen. Kan det möjligen förklaras med att 
nedskärningarna görs på ett, enligt dem, felaktigt sätt? 

 
Avslutningsvis vill jag peka på ett antal problem vid denna typ av 
undersökningar inom ramen för c-uppsats på FHS: 
 
En så omfattande enkätundersökning som denna, vad beträffar antal informanter 
samt den stora geografiska spridningen på dessa, kräver att man tidigt klargör 
för förutsättningarna för att kunna genomföra en sådan. Utan tilldelning av 
ekonomiska resurser, för att själv kunna resa till informanterna, så krävs att man 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN         2004-06-03                        Sidan 72 av 74 
 
 
har goda kontakter med personal på respektive plats, är ute i god tid samt 
skriver noggranna instruktioner till dem som ansvarar för genomförandet av 
ifyllandet. Även tryckning, utskick, återskick, arbetstid för medhjälpare64 samt 
behandling av data kostar pengar. Detta har endast kunnat genomföras genom 
välvilja av ett antal personer.  
 
Flera av informantgrupperna är ianspråktagna för ett flertal undersökningar som 
kommer slumpvis under året. En samlad bild av dessa undersökningar saknas. 
En sådan hade kunnat medföra att undersökningarna kunde spridas mer jämnt. 
För att kunna ha tid till analys och slutsatser av denna uppsats har det krävts att 
enkäterna ifyllts under första halvåret. Detta har då medfört att skolorna i ett 
sent skede har måst pressa in denna verksamhet. 
 
Till kommande uppstarter av c-uppsatser på FHS ser jag gärna en samordning 
för att tidigt erhålla en samlad bild över vilka undersökningar som genomförs, 
vilka resurser som de kan tänkas behöva samt vilka informanter som möjligen 
kan tänkas behövas tas i anspråk. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Kurschefer (motsv.) som bevakat ifyllandet, kurirer med enkäter mellan FHS och respektive 
MHS m.m. 
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Bilaga 1 - DATA BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
Det var sammanlagt 484 studerande som inkom med svar på enkätfrågorna år 2004.  
 

• Skolfördelningen på de studerande som deltog i enkätundersökningen 2003 
respektive 1999 redovisas nedan enligt tabell 3-5. 

 
Tabell 3Antalet erhållna ifyllda enkäter från MHS YOP 03-05. 
 
MHS YOP 03-05 Halmstad Karlberg Östersund Total 
 127 158 126 411 
 
Tabell 4 Antalet erhållna ifyllda enkäter från FHS ChP 03-05 
 
FHS ChP 03-05 71 
 
Tabell 5 Antalet erhållna ifyllda enkäter från MHS YOP 99-01 
 
MHS YOP 99-01 Halmstad Karlberg Östersund Total 
 116 133 122 371 
 

• Försvarsgrensfördelningen på de studerande som deltog i enkätundersökningen 
2003 respektive 1999 redovisas nedan enligt tabell 6-8. 

 
Tabell 6 Försvarsgrensfördelning av studerande på MHS YOP 03-05 
 
MHS YOP 03-05 Armén Flygvapnet Marinen 
 51% 27% 22% 
 
Tabell 7 Försvarsgrensfördelning av studerande på FHS ChP 03-05 
 
FHS ChP 03-05 Armén Flygvapnet Marinen 
 37% 35% 28% 
 
Tabell 8 Försvarsgrensfördelning av studerande på MHS YOP 99-01 
 
MHS YOP 99-01 Armén Flygvapnet Marinen 
 50% 21% 29% 
 
 

• Könsfördelning 
 

- Andelen kvinnor ur kurs MHS YOP 99-01 var 12 %. 
- Andelen kvinnor ur kurs MHS YOP 03-05 är 10 %. 
- Andelen kvinnor ur kurs FHS ChP 03-05 är 1 % (en stycken). 
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• Utländsk bakgrund (1:a eller 2:a generationens invandrare) 
 
- Vid både FHS och MHS var andelen studerande med utländsk bakgrund 8,5%. 

 
 

• Ålder 
 

- Den äldsta vid FHS ChP 03-05 är 50 år och medelåldern är 39 år. 
- Den äldsta vid MHS YOP 03-05 är 32 år och medelåldern är 22 år. 
- Vid MHS YOP 99-01 var medelåldern 21 år. 

 
 

• Värnpliktsutbildning 
 

- De studerande vid FHS ChP 03-05 påbörjade sin värnpliktsutbildning mellan åren 1971 
och 1993.  
- De studerande vid MHS YOP 03-05 påbörjade sin värnpliktsutbildning mellan åren 
1990 och 2002. 39 % påbörjade sin värnpliktsutbildning år 2002 (året innan kursstart). 
- De studerande vid MHS YOP 99-01 påbörjade sin vpl.utbildning mellan åren1992 och 
1997. 45 % påbörjade sin värnpliktsutbildning år 1998 (året innan kursstart). 

 
 

• Erfarenhet av internationell militär tjänstgöring 
 

- Vid FHS ChP 03-05 har 25 % av de studerande erfarenhet av internationell tjänstgöring. 
- Vid MHS YOP 03-05 har 16 % av de studerande erfarenhet av internationell 
tjänstgöring. 
- Vid MHS YOP 99-01 hade10 % av de studerande erfarenhet av internationell 
tjänstgöring. 

 
 

• Nuvarande boplats 
 

Var i Sverige de studerande bor framgår av tabell 9 nedan. 
 
Tabell 9 Procentuell fördelning på var i Sverige de studerande bor. 
 
 Götaland Svealand Norrland Okänt 
FHS ChP 03-
05 

25 % 58 % 17 %  

MHS YOP 
03-05 

47 % 32 % 20 % 1 % 

 
 

• Boplats före påbörjande av värnplikt. 
 

Var i Sverige de studerande bodde före det att de påbörjat sin värnplikt framgår av tabell 
10. 
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Tabell 10 Procentuell fördelning på var i Sverige de studerande bodde före det att de 
påbörjat sin värnpliktsutbildning. 
 
 Götaland Svealand Norrland Okänt 
FHS ChP 03-
05 

44 % 45 % 11 %  

MHS YOP 
03-05 

47 % 32 % 18 % 2 % 

 
 

• Långpendlande under värnplikten med anledning av boplatsen. 
 

- Av de studerande vid FHS ChP 03-05 var det 54 % som under sin värnpliktstid hade 
mer än 10 mil mellan sin bostad och den plats som de till största del gjorde sin 
värnpliktsutbildning på. 
- Av de studerande vid MHS YOP 03-05 var det 59 % som under sin värnpliktstid hade 
mer än 10 mil mellan sin bostad och den plats som de till största del gjorde sin 
värnpliktsutbildning på. 

 
 

• Typ av boplats. 
 

Typ av boplats framgår av tabell 11. 
 
Tabell 11 Procentuell fördelning på typ av boende. 
 
 Glesbygd Mindre ort Större stad 

(fler än 50 
000 inv.) 

Okänt 

FHS ChP 03-
05 

10 % 45 % 45 %  

MHS YOP 
03-05 

14 % 36 % 49 % 1 % 

MHS YOP 
99-01 

14 % 37 % 49 %  

 
 

• Civilstånd 
 

De studerandes civilstånd framgår av tabell 12. 
 
Tabell 12 Procentuell fördelning av de studerandes civilstånd. 
 
 Ensamstående Sambo/Gift Okänt 
FHS ChP 03-05 22 % 78 %  
MHS YOP 03-
05 

63 % 35 % 2 % 

MHS YOP 99-
01 

75 % 25 %  
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• Föräldraskap 
 

Nedan redovisas hur stor del av de studerande som har vårdnaden för barn. 
 

1. Vid FHS ChP 03-05 har 68 % (48st) av de studerande vårdnaden för barn. 
 
2. Vid MHS YOP 03-05 har 3 %  (13st) av de studerande vårdnaden för barn. 

 
3. Vid MHS YOP 99-01 hade 1 % (4st) av de studerande vårdnaden för barn. 

 
 

• Utbildningsståndpunkt civila studier 
 

I tabell 13 redovisas behovet av civila studier före antagning till militära skolorna.65 
 
Tabell 13 Procentuell fördelning av behov av civila studier. 
 
 Inget 

kompletterings-
behov 

Komplettering 
av ämnen 

Komplettering 
av betyg 

Okänt 

FHS ChP 
03-05 

58 % 34 % 8 %  

MHS YOP 
03-05 

73 % 13 % 13 % 1 % 

MHS YOP 
99-01 

80 % 20 %  

 
 

• Utbildningsståndpunkt i engelska språket. 
 

De studerandes utbildningsstånd punkt i engelska språket redovisas i tabell 14. 
 
Tabell 14 Procentuell fördelning av utbildningsståndpunkt i engelska språket. 
 
 Mycket 

hög 
Hög Medel Låg Mycket låg 

FHS ChP 
03-05 

17 % 38 % 41 % 4 % 0 % 

MHS YOP 
03-05 

12 % 31 % 44 % 11 % 2 % 

MHS YOP 
99-01 

8 % 32 % 48 % 11 % 1 % 

 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Kraven framgår av H Pers, 1997, bilaga 5.8 
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Idrott. 
 

• De studerandes bedömning av sina idrottsprestationer redovisas i tabell 15. 
 
Tabell 15 Procentuell fördelning av idrottsprestationer. 
 
 Motionär Medlem i 

idrottsförening
Tävlingsnivå Elitnivå Okänt 

FHS 
ChP 03-
05 

66 % 20 % 11 % 1,5 % 1,5 % 

MHS 
YOP 03-
05 

47,5 % 32 % 17 % 2.5 % 1 % 

MHS 
YOP 99-
01 

50 % 33 % 15 % 2 %  

 
 

• Läsning av skönlitteratur 
 

I tabell 16 redovisas hur många skönlitterära böcker de studerande läser per år. 
 
Tabell 16 Procentuell fördelning av hur många skönlitterära böcker de studerande läser per 
år. 
 
 0 1-3 4-6 7-10 11-15 >15 
FHS ChP 
03-05 

1 % 30 % 40 % 14 % 7 % 8 % 

MHS 
YOP 03-
05 

11 % 35 % 23 % 16 % 7 % 8 % 

MHS 
YOP 99-
01 

10 % 37 % 25 % 12 % 6 % 10 % 

 
 

• Teknik: teoretiskförståelse 
 

De studerandes utbildningsståndpunkt i teknisk teoretisk förståelse redovisas i tabell 17. 
 
 

 
Tabell 17  Procentuell fördelning av utbildningsståndpunkt i teknisk teoretisk förståelse. 
 
 Mycket 

hög 
Hög Medel Låg Mycket låg 

FHS ChP 
03-05 

17 % 37 % 38 % 7 % 1 % 

MHS YOP 10 % 30 % 47 % 11 % 2 % 
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03-05 
MHS YOP 
99-01 

10 % 37 % 43 % 10 % 0 % 

 
 

• Teknik: praktisk färdighet 
 

De studerandes utbildningsståndpunkt i teknisk praktisk färdighet redovisas i tabell 18. 
 
Tabell 18  Procentuell fördelning av utbildningsståndpunkt i tekniskpraktisk färdighet. 
 
 Mycket 

hög 
Hög Medel Låg Mycket låg 

FHS ChP 
03-05 

11 % 49 % 31 % 7 % 1 % 

MHS YOP 
03-05 

11 % 30 % 44 % 13 % 2 % 

MHS YOP 
99-01 

14 % 34 % 40 % 11 % 1 % 

 
 

• Arbete under tidspress 
 

De studerandes bedömning om hur de arbetar under tidspress redovisas i tabell 19 nedan. 
 
Tabell 19 Procentuell fördelning av bedömning hur de studerande arbetar under tidspress. 
 
 Kan inte 

arbeta alls 
Kan arbeta Tycker om 

att arbeta 
Arbetar bäst då 

FHS ChP 
03-05 

0 % 38 % 46 % 16 % 

MHS YOP 
03-05 

0 % 34 % 51 % 14 % 

MHS YOP 
99-01 

0 % 32 % 52 % 16 % 

 
 

De studerande fick även en fråga om hur stor del av tiden i FM som de arbetat under 
tidspress. Här inräknas ej tid vid skola. Resultatet redovisas nedan i tabell 20. 

 
Tabell 20 Den tid i FM som  den studerande har arbetat under tidspress redovisat i procent. 
 
 0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100% 
FHS ChP 
03-05 

14 % 21 % 27 % 30 % 8 % 

MHS YOP 
03-05 

12 % 25 % 30 % 24 % 7 % 
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• Militär frivilligutbildning 
 

- En tredjedel av de studerande vid FHS ChP 03-05 hade före värnplikten deltagit i någon 
form av militär ungdomsutbildning. 
- En fjärdedel av de studerande vid MHS YOP 03-05 hade före värnplikten deltagit i 
någon form av militär ungdomsutbildning. 

 
 

• Anhöriga i FM 
 

Både bland de studerande vid FHS som vid MHS YOP 03-05 hade var fjärde under 
värnpliktstiden någon anhörig, släkting eller bekant som var anställd i Försvarsmakten. 

 
 

• Motiv (personliga) för sökande till yrkesofficersutbildningen.  
 

Av 31 påstående skulle den studerande värdera hur väl dessa påstående stämde in vid 
valet att bli yrkesofficer. Varje påstående värderas från ett (1) till fem (5), där ett (1) 
innebär att den studerande inte instämmer alls, till fem (5) där den studerande instämmer 
helt. Om inte påståendet kunde värderas markerades det med en sexa. Resultaten 
redovisas nedan enligt tabell 21-22. 

 
I tabell 21 Redovisas hur många procent av FHS ChP 03-05 som för respektive fråga 
markerade med en fyra (4) eller femma (5). 
 
 
I tabell 22 Redovisas hur många procent av MHS YOP 03-05 som för respektive fråga 
markerade med en fyra (4) eller femma (5). 
 
 
Tabell 21 FHS ChP 03-05 motiv till val att bli yrkesofficer 
 
FHS ChP 03-05 Procent fyror + femmor 
Jag ville ha växlande arbetsuppgifter 61 % 
Jag ville fortsätta med kamratandan 45 % 
Jag såg till utbildningsmöjligheterna 41 % 
Jag ville ha ett arbete med spänning 40 % 
Jag ville arbeta nära naturen 37 % 
Jag ville lära andra 37 % 
Jag ville bidra till Sveriges nationella försvar 36 % 
Jag ville leda andra 34 % 
Det var bara en tillfällighet 31 % 
Jag ville ha utmaningar 27 % 
 
Tabell 22 MHS YOP 03-05 motiv till val att bli yrkesofficer 
 
MHS YOP 03-05 Procent fyror + femmor 
Jag ville ha växlande arbetsuppgifter 87 % 
Jag ville lära andra 68 % 
Jag såg till utbildningsmöjligheterna 65 % 
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Jag ville ha ett arbete med spänning 65 % 
Jag ville arbeta nära naturen 65 % 
Jag ville ha utmaningar 59 % 
Jag ville arbeta internationellt i framtiden 56 % 
Jag ville fortsätta med kamratandan 54 % 
Jag ville leda andra 52 % 
Jag ville bidra till Sveriges nationella försvar 51 % 
 
 

Vad beträffar MHS YOP 99-01 så besvarades ovanstående påstående i två olika 
frågeställningar. I den första skulle de fem viktigaste motiven väljas och i den andra 
skulle de bedömas enligt en femgradig skala enligt tabell 21 och 22. 

 
Resultatet från den undersökningen redovisas i tabell 23-24. 
 
Tabell 23 MHS YOP 99-01 fem viktigaste motiv till val att bli yrkesofficer. 
 
MHS YOP 99-01  
Utbildningsmöjligheter 65 % 
Lära andra 60 % 
Kamratskap 57 % 
Militärt intresse 55 % 
Äventyr 42 % 
Leda andra 39 % 
Tekniskt intresse 35 % 
Idrottsintresse 25 % 
Ville tjäna landet 22 % 
Yrkets anseende 20 % 
  
 
Tabell 24 MHS YOP 99-01 motiv till val att bli yrkesofficer. 
 
MHS YOP 99-01 Medelvärde 
Jag ville ha växlande arbetsuppgifter 4,4 
Jag ville arbeta nära naturen 3.9 
Jag ville fortsätta med kamratandan 3.7 
Jag ville ha ett arbete med spänning 3.7 
Jag ville bidra till Sveriges nationella försvar 3.6 
Jag ville ha utmaningar 3,6 
Jag ville arbeta internationellt i framtiden 3,4 
Jag ville tjäna pengar 2 
Jag ville bara testa (pröva på) 2 
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Enkätundersökning studerande på MHS och FHS 

Siffrorna inom ( ) efter kryssrutorna är endast till för utvärderingen. 

Bilaga 2 - Enkätundersökningen 
Bakgrundsfrågor 

1) Vilken skola tillhör du? 
 
MHS Halmstad    (1) 
MHS Karlberg    (2) 
MHS Östersund    (3) 
FHS Stockholm    (4) 
 

 
2) Vilken försvarsgren tillhör du? 

 
Armén     (1) 
Flygvapnet    (2) 
Marinen/Flottan    (3) 
Marinen / Amfibiekåren   (4) 

 
 

3) Kön? 
 

Kvinna     (1) 
Man     (2) 
 

4) Har du utländsk bakgrund? (1:a eller 2:a 
generationens invandrare). 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 

  
 

5) Ålder? (Skriv din ålder i rutan)   (1) 
 
 

6) Vilket år påbörjade du din vpl. utb. (motsv.)? 19.. (1) 
 
 

7) Erfarenhet av internationell militär tjänstgöring? 
 

Ja     (1) 
Nej     (2) 

 
8) Var bor du? 

 
Götaland     (1) 
Svealand     (2) 
Norrland     (3) 
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9) Var bodde du före det att du påbörjade din 
värnpliktstjänstgöring (motsv.)? 
 
Götaland     (1) 
Svealand     (2) 
Norrland     (3) 

 
10) Bodde du mer än 10 mil från den plats du till största 

del gjorde din värnpliktstjänstgöring (motsv.) på? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
 

11) Var bor du på (hemorten)? 
 

Jag bor på landet (glesbygd)   (1) 
Jag bor på en mindre ort   (2) 
Jag bor i en större stad (fler än 50 000 invånare)  (3) 

 
12) Hur bor du? 

 
Ensamstående    (1) 
Sammanboende/gift    (2) 
 

13) Har du barn du har vårdnaden för? 
 

Ja     (1) 
Nej     (2) 
 

14) Vilket  av nedanstående påståenden överensstämmer 
med din situation? (Välj ett alternativ) 
 
Jag har blivit antagen till de militära skolorna utan att  
behöva komplettera civilt (rätt linje/progr. & betyg). (1) 
 
Jag har varit tvungen att komplettera (Komvux motsv.) 
p.g.a. annan skolbakgrund eller linje/program.  (2) 
 
Jag har varit tvungen att komplettera (Komvux motsv.) 
p.g.a. betygen inte räckte till.   (3) 
 
 

15) Vilken är din utbildningsståndpunkt 
i engelska? 
 
Mycket hög    (1) 
Hög     (2) 
Medel     (3) 
Låg     (4) 
Mycket låg    (5) 
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16) Hur definierar du dina idrottsprestationer? 
 

Motionär (ej medlem i någon förening)  (1) 
Medlem i idrottsförening (civil/militär)  (2) 
Tävlingsnivå (tävlar regelbundet, dock ej elitnivå)  (3) 
Elitnivå (SM, EM, VM, OS)   (4) 
 

17) Hur många skönlitterära böcker läser du per år? 
 

0     böcker/år    (1) 
1-3     böcker/år    (2) 
4-6           böcker/år    (3) 
7-10         böcker/år    (4) 
11-15       böcker/år    (5) 
Fler än 15 böcker/år    (6) 
 

18) Hur är din teoretiska förståelse inom teknikområdet? 
(Att kunna utföra tekniska beräkningar, läsa och förstå 
teknisklitteratur o.dyl.) 
 
Mycket hög teknisk förståelse   (1) 
Hög teknisk förståelse    (2) 
Medelgod teknisk förståelse   (3) 
Låg teknisk förståelse    (4) 
Mycket låg teknisk förståelse   (5) 
 

19) Hur är dina praktiska färdigheter inom teknikområdet? 
(Att kunna utföra reparationer, byggnationer o.dyl.) 
 
Mycket hög teknisk färdighet   (1) 
Hög teknisk färdighet    (2) 
Medelgod teknisk färdighet   (3) 
Låg teknisk färdighet    (4) 
Mycket låg teknisk färdighet   (5) 

 
20) Hur arbetar du under tidspress? 

(Välj ett alternativ) 
 
Jag kan inte arbeta alls under tidspress  (1) 
Jag kan arbeta under tidspress   (2) 
Jag tycker om att arbeta under tidspress  (3) 
Jag arbetar bäst under tidspress   (4) 
 

21) Deltog du före värnpliktsutbildningen (motsv.) 
i någon militär ungdomsutbildning? 
(HV, FBU, Sjövärnskår etc.) 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
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22) Hade du under värnpliktstjänstgöringen någon 
anhörig, släkting eller bekant som var anställd i FM? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 

 
27) Hur stor del av din tid i FM (exklusive skoltiden) har du 
     arbetat under tidspress? 
 
0-20%     (1) 
20-40%     (2) 
40-60%     (3) 
60-80%     (4) 
80-100%     (5) 

 
28) Hur stämmer nedanstående påstående in på dig när du bestämde 

dig för att bli yrkesofficer? (besvara alla alternativ) 
1=instämmer inte alls, 2=instämmer till del,  
3=instämmer till större del, 4=instämmer nästan helt 
5=instämmer helt, 6=kan ej besvara frågan 
 

 1 2 3 4 5 6

A) JAG VILLE HA ETT ARBETE MED SPÄNNING 
      

b) Jag hade inget annat att göra       
c) Jag ville tjäna pengar       
d) Jag kom inte in på annan högskola/universitetsutbildning       
e) Jag ville ha ett livstidsyrke (till pension)       
f) Jag ville arbeta internationellt i framtiden       
g) Jag ville fortsätta med kamratandan       
h) Jag ville bara testa (pröva på)       
i) Det fanns inget annat jobb på min hemort       
j) Jag ville bidra till Sveriges nationella försvar       
k) Det var bara en tillfällighet       
l) Jag blev övertalad av mitt befäl under värnplikten       
m) Jag blev övertalad av mina kamrater       
n) Jag blev övertalad av någon släkting       
o) Jag gjorde det tvärt emot mina föräldrars vilja       
p) Jag ville ha växlande arbetsuppgifter       
q) Jag ville arbeta nära naturen       
r) Jag ville ha utmaningar (fällskärm, bergsklättring m.m.)       
s) Jag sökte arbetstrygghet       
t) Jag ville bli oberoende       
u) Jag ville bevara familjetraditionen       
v) Jag såg till mitt idrottsintresse       
w) Jag ville göra karriär       
x) Jag ville leda andra       
y) Jag ville lära andra       
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z) Jag valde yrket p.g.a. mitt militära intresse       
Aa) Jag valde yrket p.g.a. mitt politiska intresse       
Ab) Jag valde yrket p.g.a. mitt tekniska intresse       
Ac) Jag såg till utbildningsmöjligheterna       
Ad) Jag ville bli specialist       
Ae) Jag valde yrket p.g.a. yrkets anseende        

 
Den framtida militära professionen 
Personal: Allmänt 
 

29) Vilka är dina framtidsplaner vad avser Försvarsmakten? 
(Markera ett alternativ) 
 
- Jag tror mig (avser) sluta direkt efter skolan.  (1) 
- Jag söker jobb nu (eller funderar på att söka) och 
  slutar så fort jag får  en anställning.   (2) 
- Jag söker annan utbildning nu (eller funderar på 
  att söka) och slutar så fort jag blir antagen.  (3) 
- Jag tror jag slutar när jag ej kan gå vidare i karriären. (4) 
- Jag tror jag slutar när jag ej kan utvecklas längre. (5) 
- Jag kommer att stanna i Försvarsmakten  (6) 
 

30) Hur länge tror du att du jobbar kvar i FM? 
 

- Jag tror jag slutar när jag är cirka 25 år.  (1) 
- Jag tror jag slutar när jag är cirka 30 år  (2) 
- Jag tror jag slutar när jag är cirka 35 år  (3) 
- Jag tror jag slutar när jag är cirka 40 år  (4) 
- Jag tror jag slutar när jag är cirka 50 år  (5) 
- Jag tror jag slutar när jag är cirka 55 år  (6) 
- Jag tror jag slutar när jag pensioneras vid 60 år.  (7) 

 
 
 
 

31) Skulle en sänkt pensionsålder få dig stanna kvar i FM? 
(Välj ett alternativ) 
 
Jag skulle stanna om pensionsåldern sänktes till 55 år. (1) 
Jag skulle stanna om pensionsåldern sänktes till 50 år. (2) 
Jag skulle ändå inte stanna kvar.   (3) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fråga 31 ifylls enbart av de som tror sig sluta i FM före pension 

Fråga 32 ifylls enbart av de som tror sig stanna i FM till pension vid 60  
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32) Skulle du stanna i FM om pensionsåldern höjdes till 65 år. 
 

Ja     (1) 
Nej     (2) 
 
 
 
 

33) Officersyrket kommer i framtiden att bli: 
(Markera det alternativ du anser som mest troligt) 
 
Mer attraktivt än idag    (1) 
Lika attraktivt som idag   (2) 
Mindre attraktivt än idag   (3) 
 

34) Yrkesofficerens sociala prestige i Sverige kommer i  
framtiden att: 
(Markera det alternativ du anser mest troligt) 
 
Öka     (1) 
Förbli lika    (2) 
Minska     (3) 

 
35) Tror du att unga människor kommer att lockas till FM  

i framtiden? (Att bli yrkesofficer) 
 

Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

36) Vilket system tycker du att vi skall ha i framtiden för att  
kunna bemanna organisationen med soldater/sjömän? 
(Ange endast ett alternativ!) 
 
Behållande av nuvarande system.   (1) 
Kontraktsanställning efter allm.totalförsvarsplikt.  (2) 
 ”Annan utveckling” av den allm. totalförsvarsplikten, 
men fortfarande med obligatorisk plikt.  (3) 
Avskaffa totalförsvarsplikt och inför frivillighet.  (4) 
Avskaffa allm.totalförsvarsplikt och inför lottning. (5) 
Införande av en yrkesarmé (yrkessoldater).  (6) 

 
Personal: Utbildning 
 

37) Tror du att du skulle ha påbörjat din yrkesofficers- 
utbildning /nivåhöjande utb. om du behövt ta studielån? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
 
 

Frågorna nedan ifylles av alla. 
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38) Kraven på officerens utbildning och kvalifikationer  
kommer i framtiden att: 
(Markera det alternativ du anser mest troligt) 
 
Öka     (1) 
Förbli lika    (2) 
Minska     (3) 
 

39) Anser du att utbildningen vid din skola är tidsenlig, 
dvs. svarar mot nuvarande samhälls- och teknikutveckling? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

40) Vad skulle enligt dig gynna FM bäst i framtiden? 
(Välj ett alternativ) 
 
Ett enbefälssystem (som idag)   (1) 
Ett flerbefälssystem (tex. officer och under off.)  (2) 
Vet ej     (3) 
 

41) Vem bör enligt dig göra bedömningen till lämplighet 
att antas till skola i FM? 
(Välj ett alternativ) 
 
Chefen     (1) 
Sidoordnad    (2) 
Underordnad    (3) 
Kombination av dem ovan   (4) 
Vet ej     (5) 

Personal: Boende 
 

42) Tror du att du de närmaste åren (2-3) år efter skolan 
till största delen kommer att arbeta mer än 6 (sex) mil 
från där du då bor? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

43) Tror du att du i framtiden behöver flytta för att kunna 
fortsätta att jobba kvar inom FM? 
 
Ja     (1) 
Nej, jag bor där jag tror att jag kommer att jobba.  (2) 
Nej, jag är beredd att pendla eller distansarbeta.  (3) 
Vet ej     (4) 
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Försvarsmaktens uppgifter 
 

44) Ange om du anser att nedanstående påstående, av den schweiziske 
försvarsstrategen Dr Gustav Däniker, stämmer överens med dina 
värderingar. (Markera i stämmer eller stämmer ej) 

 Stämmer Stämmer ej 
Försvaret måste kunna åta sig de funktioner som               (1)       (2) 

                    a)    ligger inom ramen för prevention  (fredsbevarande 
uppgifter), intervention (fredskapande uppgifter) och         
allmänt skapande av stabilitet. Rena stridsfunktioner         
kommer att vara av sekundär betydelse. 

 
Militär seger blir mer och mer ett taktiskt mål, medan 

                    b)   det strategiska syftet är att skapa en så gynnsam bas 
som möjligt för en varaktig fred.. 
 
Det yttersta målet för den militära doktrinen är inte 
vare sig tillintetgörelse eller utnötning. Målet kan vara 

                    c)     bestraffning, underminering av fiendens stridsmoral, 
neutralisering och avväpning. Allt detta bara som ett led 
i en förlikningsprocess.  
 
(Därför) måste varje insatsplan vara adekvat i förhåll- 

                    d)     ande till sina syften, och bland annat anpassad så, att 
även fienden åsamkas ett minimum av förluster. 
 
Militära ledare kan inte längre tillåtas att tänka eller 

                    e)    agera utifrån en renodlad militär kategorisering. Även 
i detaljer måste handlandet korrespondera med huvud- 
målet att skapa en utbredd och varaktig fred. 
 

                     f)    Flexibilitet och uppfyllande av flera funktioner är 
lika viktigt som eld, styrka och rörlighet på stridsfältet. 
 
Uppgiften för militär personal blir att skydda, hjälpa och 

                     g)    rädda. Ledstjärnan är att ge ett allt mer målmedvetet och 
effektivt bidrag till bibehållande och återupprättande av 
fred och att säkerställa ett liv värt att leva för all nationer. 
 

45) Rangordna FM:s nuvarande uppgifter från 1 till 4, med  
Vad du anser som de viktigaste uppgifterna för FM i 
prioritetsordning. (1= mest viktigt) 
(Sätt inte samma siffra på alternativen) 
 
Försvar mot väpnat angrepp   (1) 
Stöd till samhället vid svåra påfrestningar  (2) 
Internationella insatser    (3) 
Territoriell integritet (hävda våra gränser i fredstid) (4) 
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Hotbilder 
 

46) Hur bedömer du dagens hotbildssituation? 
Hur bedömer du framtidens hotbildsituation? 
Svara på alla påståenden genom att ange en siffra. 
(Bedöm varje riskalternativ enskilt) 
1=mycket liten, obefintlig  2=liten 3=oförändrad 
4=stor 5=mycket stor 
          Dagens     Framtidens 
           situation    situation 
 
a) Krig mellan tredje världens länder.   
 
b) Utpressning, med hjälp av kärnvapen från tredje  
världens länder. 
 
c) Kärnvapenkrig mellan tredje världens länder 
som får globala konsekvenser. 
 
d) Dold krigföring (terrorism). 
 
e) Krig som resultat av konflikter mellan nationalitet, 
etniska/religiösa grupper inom samma land. 
 
f) Krig som resultat av konflikter mellan två  
självständiga stater. 
 
g) Militarisering av rymden. 
 
h) Massinvandring från främmande länder. 
 
i) Naturkatastrofer som följd av miljöutsläpp och  
föroreningar. 
 
j) Kärnkraftsolyckor. 
 
k) Ekonomisk brottslighet. 
 
              (1)           (2) 

 
47) Tror du att Ryssland kommer att vara ett hot mot 

Sverige i framtiden? (Om ca 10-20 år) 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
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Karriären 

48) Jag har som målbild med min karriär att nå följande  grad. 
 
Nivå 6 (Löjtnant)    (1) 
Nivå 5 (Kapten)    (2) 
Nivå 4 (Major, Örlogskapten)   (3) 
Nivå 3 (Överstelöjtnant, Kommendörkapten)  (4) 
Nivå 1 (Överste, Kommendör)   (5) 
Nivå G (General, Amiral)   (6) 

 
49) Vilket är ditt mål med karriären? 

 
Att bli specialist på någon nivå (gå fackprogram).  (1) 
Att bli generalist.    (2) 
 

Säkerhetspolitik 
 

50) Anser du att Sverige bör gå med i NATO? 
 

Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 

 
51) Anser du att det är rimligt att vi kommer att skära ned det 

Svenska försvaret, med hänsyn till den säkerhetspolitiska  
utvecklingen i vårt närområde? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 

 
52) Anser du att Sverige skall vara alliansfritt syftande till 

Neutralitet i händelse av krig? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

Internationell tjänst 
 

53) Kan du tänka dig att göra internationell militär tjänstgöring? 
 

Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
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54) Anser du att det skall vara ett formellt tvång för en officer 
 att genomföra internationell militär tjänstgöring? 

 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

Ledarskap: Förmågor/Förtroende 
 

55) Vad kännetecknar en god officer? 
Ange de 5 (fem)  viktigaste karakteristiska som överens- 
stämmer med din bild av en god officer. 
(Ange endast med fem kryss) 
 
Allmänbildning    (1) 
Ansvarskänsla    (2) 
Beredd på uppoffringar   (3) 
Beslutsamhet    (4) 
Disciplin     (5) 
Expertkunnande    (6) 
Fasthet     (7) 
Fysisk uthållighet    (8) 
Inlevelseförmåga    (9) 
Ledarskap    (10) 
Lojal mot staten    (11) 
Lydnad     (12) 
Mental styrka    (13) 
Patriotism    (14) 
Samarbetsförmåga    (15) 
Vill satsa     (16) 
Vänner     (17) 
Öppenhet     (18) 
 

56) Vad av följande anser du är det viktigaste i det framtida ledarskapet? 
(Välj ett alternativ) 
 
Vem och vad ledaren är   (1) 
Vad ledaren gör    (2) 
Hur ledaren eller ledarskapet uppfattas  (3) 
Vet ej     (4) 
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57) Ange hur intresserad du är inom följande område: 
1=inte alls intresserad, 2=lite intresserad, 3=intressead 
4=mycket intresserad, 5=kan ej svara på frågan 
 

1 2 3 4 5 
a) Ledarskap      
b)Materielkännedom      
c) Systemkännedom      
d) Analysera, kritiskt granska och värdera information      
e) Internationella doktriner, system och metoder      
f) Sveriges säkerhetspolitiska grunder      
g) Organisationers verksamhetsområden (ex FN, NATO, OSSE)      
h) Svenska samhällsfunktioners organisationer och uppgifter (ex. 
Räddningsverket, Polisen, Kustbevakningen) 

     

i) Utbildning av värnpliktiga      
j) Informationsteknik      
k) Miljöfrågor      

 
 

58) Hur tror du att den framtida situationen ser ut med avseende  
på hur stor del av din arbetstid som kommer att vara tidspressad? 
 
Tidspressen kommer att minska   (1) 
Tidspressen kommer att vara som idag  (2) 
Tidspressen kommer att öka   (3) 
Vet ej     (4) 
 

59) Har du förtroende för vår högsta militärledning? 
 

Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej                                                               (3) 
 

60) Har du förtroende för vår högsta politiska ledning, 
avseende försvarspolitiken? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
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Nedskärningar  
 

61) Jag tillhör ett förband (ej skola) som skall läggas ned 
(enligt nuvarande förslag från den militära och polit- 
iska arbetsgruppen). 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

62) Avser du fortsätta att arbeta inom Försvarsmakten 
om ditt förband skulle komma att läggas ned? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

63) Avser du att flytta till en ny ort om ditt förband 
skulle komma att läggas ned? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

64) Skulle du ha startat din nuvarande skolutbildning 
om du visste vad du nu vet om nedskärningarna? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 

 
 

65) Hur bör, enligt dig, FM prioritera vid eventuellt  
fortsatta ekonomiska nedskärningar? 
(Välj ett alternativ) 
 
Bibehålla nuvarande organisation men minska  
volymen lite på alla ställen?   (1) 
Förända nuvarande organisation, slå samman 
verksamheter men behåll alla kompetenser.   (2) 
Prioritera vissa förmågor/system, avveckla andra  
helt (ex. på förmågor/system: LV, Flygattack, Ubåt). (3) 
FM bör prioritera på annat sätt.   (4) 
Vet ej      (5) 
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Nätverksbaserat försvar (NBF) 
 

66) Har du fått, eller tagit del av, information om FM:s 
avsikter om nätverksbaserat försvar (NBF)? 
 
Ja     (1) 
Nej     (2) 
Vet ej     (3) 
 

67) Tror du att NBF kommer att införas i FM? 
 
Ja inom 10 år.    (1) 
Ja om 10-20 år    (2) 
Ja men senare än om 20 år.   (3) 
Nej     (4) 
Vet ej     (5) 
 

68) Vad tror du att ett infört NBF mest kommer att användas till? 
(Välj ett alternativ) 
 
Informationsutbyte    (1) 
Beslutsdelgivning    (2) 
Annat     (3) 
Vet ej     (4) 
 

69) Vad tror du att ett infört NBF kommer att innebära? 
(Välj ett alternativ) 
 
Det kommer att medge mer uppdragstaktik.  (1) 
Det kommer att medge mer kommandostyrning.  (2) 
Det kommer inte att påverka styrningen.   (3) 
Vet ej     (4) 

 
70) Vilka tror du kommer att nyttja ett infört NBF? 

(Välj ett alternativ) 
FM inom Sveriges gränser.   (1) 
Hela totalförsvaret (inkl. polis, kustbev., tull,   (2) 
 räddningsverk etc.) inom Sverige.    
FM - även internationellt.   (3) 
På annat sätt    (4) 
Vet ej     (5) 
 

71) Vad tror du att ett infört NBF kommer att ge? 
(Välj ett alternativ) 
 
Gemensam lägesbild    (1) 
Gemensam lägesuppfattning   (2) 
Annat     (3) 
Vet ej     (4)
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BILAGA 3 – Informationsunderlag 
 
 Enkätundersökning 

• Ni är utvalda att delta i en enkätundersökning. 
• Den är utformad, och kommer att analyseras, av Örlkn Janne 

Kilvik som studerar vid FHS Chefsprogram 02-04. 
 
Hur skall enkäten användas? 

• Som ett underlag i en C-uppsats. 
• Analyseras under våren 2004. 

 
Vad är en C-uppsats? 

• 10 poängs uppsats som görs av alla på FHS ChP. 
• Skall förklara, dra slutsatser och visa på ny kunskap utifrån ett 

formulerat problem. 
 
Vilka deltar i enkätundersökningen? 

• MHS YOP 03-05 
-Halmstad  
-Karlberg  
-Östersund 
• FHS ChP 03-05 Stockholm 

 
Vad handlar den om? 

• Titeln är: 
          ”Tids och nivårelaterade trender eller konstanter i  
           officerares syn på den framtida militära professionen”. 

• Hur skiljer sig synen med avseende på ålder, utbildning och 
tidsperiod? 

 
Bakgrund 

• En europeisk forskargrupp ERGOMAS genomför sedan 1989 
undersökningar på åsikter bland officerare. 

• 1999 skrevs en enskild uppsats på FHS där MHS YOP deltog i en 
enkätundersökning. 

• Hur ser dagens YOP-studerande på framtiden? 
• Skiljer sig synen bland de på FHS ChP? Går det att i så fall se 

varför? 
 
Syfte 

• Att skapa bättre förståelse för hur synen på den militära 
professionen med tiden och ökad mängd utbildning eventuellt 
förändras och därmed kunna bidra till att ge ett bredare underlag 
till framtida beslut inom Försvarsmakten 
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Enkätens utformning  
 

• Består av två delar: 
 

Del I tar upp bakgrundsfrågor. 
 
Del II består av frågor på synen inom: 
Personalfrågor  -Säkerhetspolitik 
FM uppgifter   -Karriär 
Hotbilder   -Ledarskap 
Internationell tjänst   -Nedskärningar 
Nätverksbaserat försvar (NBF) 
 
Genomförande 

• Svara enskilt, ärligt och med din egen åsikt.  
• Läs noggrant igenom frågorna. 
• Besvara de alternativ som finns – inga egna rutor. 
• Anonymt – resultatet redovisas i sammanställd form  
• Om vissa frågor eller alternativ känns märkliga kan det bero på att 

de skall kunna besvaras av olika kategorier. 
• Bör ta en lektionstimma att besvara.  

 
Redovisning av resultat 

• Redovisas på FHS under v.423 
• Lägges ut på FHS webbsida där den finns att läsas från hösten 

2004.  http://www.fhs.mil.se/ 
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BILAGA 4 – Frequencies 
 
Statistics Frequency Table 
 
 FR1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 2 ,4 ,4 ,4
1 127 26,2 26,2 26,7
2 158 32,6 32,6 59,3
3 126 26,0 26,0 85,3
4 71 14,6 14,7 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 2 ,4 ,4 ,4
1 236 48,7 48,8 49,2
2 136 28,0 28,1 77,3
3 82 16,9 16,9 94,2
4 28 5,8 5,8 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 4 ,8 ,8 ,8
1 41 8,5 8,5 9,3
2 439 90,5 90,7 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 5 1,0 1,0 1,0
1 41 8,5 8,5 9,5

Valid 

2 438 90,3 90,5 100,0
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  Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR5 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 3 ,6 ,6 ,6
19 1 ,2 ,2 ,8
20 79 16,3 16,3 17,1
21 130 26,8 26,9 44,0
22 87 17,9 18,0 62,0
23 49 10,1 10,1 72,1
24 23 4,7 4,8 76,9
25 17 3,5 3,5 80,4
26 10 2,1 2,1 82,4
27 5 1,0 1,0 83,5
28 3 ,6 ,6 84,1
29 3 ,6 ,6 84,7
30 2 ,4 ,4 85,1
31 1 ,2 ,2 85,3
32 3 ,6 ,6 86,0
33 1 ,2 ,2 86,2
34 4 ,8 ,8 87,0
35 4 ,8 ,8 87,8
36 10 2,1 2,1 89,9
37 10 2,1 2,1 91,9
38 7 1,4 1,4 93,4
39 9 1,9 1,9 95,2
40 6 1,2 1,2 96,5
41 5 1,0 1,0 97,5
42 4 ,8 ,8 98,3
43 1 ,2 ,2 98,6
44 2 ,4 ,4 99,0
45 1 ,2 ,2 99,2
47 1 ,2 ,2 99,4
48 2 ,4 ,4 99,8
50 1 ,2 ,2 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR6 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 9 1,9 1,9 1,9
1971 1 ,2 ,2 2,1
1972 1 ,2 ,2 2,3

Valid 

1973 1 ,2 ,2 2,5
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1975 2 ,4 ,4 2,9
1976 1 ,2 ,2 3,1
1979 2 ,4 ,4 3,5
1980 4 ,8 ,8 4,3
1981 2 ,4 ,4 4,8
1982 4 ,8 ,8 5,6
1983 7 1,4 1,4 7,0
1984 6 1,2 1,2 8,3
1985 9 1,9 1,9 10,1
1986 11 2,3 2,3 12,4
1987 9 1,9 1,9 14,3
1988 5 1,0 1,0 15,3
1990 4 ,8 ,8 16,1
1992 4 ,8 ,8 16,9
1993 4 ,8 ,8 17,8
1994 3 ,6 ,6 18,4
1995 2 ,4 ,4 18,8
1996 2 ,4 ,4 19,2
1997 13 2,7 2,7 21,9
1998 9 1,9 1,9 23,8
1999 30 6,2 6,2 30,0
2000 61 12,6 12,6 42,6
2001 116 23,9 24,0 66,5
2002 158 32,6 32,6 99,2
2003 3 ,6 ,6 99,8
2004 1 ,2 ,2 100,0

  

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 3 ,6 ,6 ,6
1 95 19,6 19,6 20,2
2 386 79,6 79,8 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR8 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 4 ,8 ,8 ,8
1 211 43,5 43,6 44,4
2 173 35,7 35,7 80,2
3 96 19,8 19,8 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
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Total 485 100,0   

 
 
 FR9 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 8 1,6 1,7 1,7
1 228 47,0 47,1 48,8
2 163 33,6 33,7 82,4
3 85 17,5 17,6 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR10 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 5 1,0 1,0 1,0
1 282 58,1 58,3 59,3
2 197 40,6 40,7 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR11 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 3 ,6 ,6 ,6
1 67 13,8 13,8 14,5
2 179 36,9 37,0 51,4
3 233 48,0 48,1 99,6
9 2 ,4 ,4 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR12 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 8 1,6 1,7 1,7
1 276 56,9 57,0 58,7
2 200 41,2 41,3 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR13 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 3 ,6 ,6 ,6
1 61 12,6 12,6 13,2
2 420 86,6 86,8 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR14 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 3 ,6 ,6 ,6
1 341 70,3 70,5 71,1
2 77 15,9 15,9 87,0
3 61 12,6 12,6 99,6
9 2 ,4 ,4 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR15 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 2 ,4 ,4 ,4
1 62 12,8 12,8 13,2
2 154 31,8 31,8 45,0
3 212 43,7 43,8 88,8
4 48 9,9 9,9 98,8
5 6 1,2 1,2 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR16 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 243 50,1 50,2 50,2
2 148 30,5 30,6 80,8
3 78 16,1 16,1 96,9
4 11 2,3 2,3 99,2
9 4 ,8 ,8 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   
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 FR17 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 46 9,5 9,5 9,5
2 166 34,2 34,3 43,8
3 124 25,6 25,6 69,4
4 76 15,7 15,7 85,1
5 32 6,6 6,6 91,7
6 40 8,2 8,3 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR18 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 56 11,5 11,6 11,6
2 151 31,1 31,2 42,8
3 219 45,2 45,2 88,0
4 51 10,5 10,5 98,6
5 7 1,4 1,4 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR19 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 55 11,3 11,4 11,4
2 159 32,8 32,9 44,2
3 202 41,6 41,7 86,0
4 60 12,4 12,4 98,3
5 7 1,4 1,4 99,8
9 1 ,2 ,2 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR20 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2 170 35,1 35,1 35,1
3 245 50,5 50,6 85,7
4 69 14,2 14,3 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   
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 FR21 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 125 25,8 25,8 25,8
2 359 74,0 74,2 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR22 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 1 ,2 ,2 ,2
1 161 33,2 33,3 33,5
2 322 66,4 66,5 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR27 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 2 ,4 ,4 ,4
1 62 12,8 12,8 13,2
2 118 24,3 24,4 37,6
3 144 29,7 29,8 67,4
4 121 24,9 25,0 92,4
5 35 7,2 7,2 99,6
9 2 ,4 ,4 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR28A 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 23 4,7 4,8 4,8
2 75 15,5 15,5 20,2
3 81 16,7 16,7 37,0
4 172 35,5 35,5 72,5
5 125 25,8 25,8 98,3
6 8 1,6 1,7 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   
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 FR28B 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 2 ,4 ,4 ,4
1 326 67,2 67,4 67,8
2 91 18,8 18,8 86,6
3 27 5,6 5,6 92,1
4 19 3,9 3,9 96,1
5 15 3,1 3,1 99,2
6 4 ,8 ,8 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR28C 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 3 ,6 ,6 ,6
1 211 43,5 43,6 44,2
2 159 32,8 32,9 77,1
3 74 15,3 15,3 92,4
4 23 4,7 4,8 97,1
5 9 1,9 1,9 99,0
6 5 1,0 1,0 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR28D 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 1 ,2 ,2 ,2
1 425 87,6 87,8 88,0
2 31 6,4 6,4 94,4
3 8 1,6 1,7 96,1
4 3 ,6 ,6 96,7
5 4 ,8 ,8 97,5
6 12 2,5 2,5 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 FR28E 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
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0 2 ,4 ,4 ,4
1 152 31,3 31,4 31,8
2 106 21,9 21,9 53,7
3 93 19,2 19,2 72,9
4 67 13,8 13,8 86,8
5 46 9,5 9,5 96,3
6 18 3,7 3,7 100,0

Valid 

Total 484 99,8 100,0  
Missing System 1 ,2   
Total 485 100,0   

 
 
 


