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I. Värderingar som styrmedel  

– Ännu ett tusenbröderprojekt? Sådana och liknande kommentarer fälldes flera 
gånger under startfasen av projektet Värderingar som styrmedel inom den 
svenska Försvarsmakten. Begreppet tusenbröder beskriver egentligen till-

ståndet i en insjö som saknar rovfiskar och som samtidigt har otillräckligt med näring; 
det blir gott om många småfiskar men i den stora konkurrensen tillåts ingen bli någor-
lunda stor och därmed matnyttig. Inom Försvarsmakten finns många små projekt som 
aldrig får förutsättningarna att växa, därav begreppet tusenbröderprojekt.

Den svenska Försvarsmakten med sina drygt 18 000 anställda är Sveriges största enskilda 
myndighet. Därtill finns ett stort antal kringmyndigheter (benämndes tidigare totalför-
svaret, tillsammantaget 25 000 anställda år 2006). Det är givet att det i en så omfattande 
struktur pågår många olika projekt. Dilemmat blir då att söka ”skydda” kärnverksamhe-
ten så att inte fokus flyttas över just på de många tusenbröderna.

Det finns inom Försvarsmakten en stark gemensam känsla för kärnverksamheten bland 
såväl militärer som civila. Denna definieras som förbandens verksamhet och är idag 
inriktad mot att förbereda och genomföra internationella uppdrag på begäran av FN, 
EU och Nato, som kodifierats av Sveriges riksdag och regering. Därutöver finns ett 
antal göromål som definierats i den militärstrategiska doktrinen; det handlar om att 
försvara Sveriges territorium, att stödja i kriser och katastrofer, samt det nytillkomna 
uppdraget att under polisens ledning bekämpa terrorism. Allt detta skall därtill ske 
med nedskurna resurser såväl i antal personal som i budget. 

Överbefälhavare Håkan Syrén valde att som ny på sitt uppdrag skriva två böcker Vägen framåt 
samt Här och nu  som pedagogiskt beskrev uppdraget för medarbetarna. Försvarsmakts- 
ledningen fattade efter samverkan med de fackliga organisationerna (ATO) beslut om 
ett strategiskt styrdokument som betonade värdegrundens centrala plats i de lång-
siktiga målbilderna. Parallellt i tid genomförde ÖB en rundresa med fokus på omin-
riktningen och Försvarsmaktens värdegrund. En stafettpinne lämnades över till varje 
förbandschef. Dess budskap var att fortsätta kunskapbyggandet, genomföra föränd-
ringsarbetet och att leva våra värden. Rundresan genomfördes hösten/vintern 05/06.
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 Värderingar som styrmedel  
– bakgrund

Redan våren �004, ett halvår innan Försvarsbeslut-04, startade projektet Vär-
deringar som styrmedel. Det är ett partsgemensamt projekt mellan För-
svarsmakten och de fackliga organisationerna. En första baslinjemätning 

genomfördes omedelbart, där den befintliga värdesgrunden inom Försvarsmakten 
undersöktes (se sid 4).  Denna stängdes när FB-04 beslutet om vilka förband som skulle 
läggas ner blev känt. Under hela nedläggningsprocessen djupintervjuades personal 
inom Försvarsmakten. Våren 2006 efter det att ÖB avslutat sin rundresa genomfördes 
baslinjemätning 2. Hur reagerade personalen på de stora förändringarna?

Parallellt besöktes så gott som samtliga förbandschefer på sina respektive regementen för 
att redovisa resultaten från mätningarna och för att förbereda de planerade medarbe-
tarundersökningarna. ATO:s lokala förtroendevalda deltog i denna process. Det bör-
jade bli tydligt för alla och envar att Värderingar som styrmedel inte var en av många 
tusenbröder utan att det handlade om hela försvarsmaktens ominriktning och föränd-
ring. Vilka problem fanns och hur skulle de rättas till?

ÖB hade under sin rundresa varit tydlig med vilka mål som gällde och att utvecklingen 
skulle följas noggrant med återkommande mätningar. Nyckelbegreppen Ö.R.A. 
(Öppenhet, Resultat, Ansvar) introducerades och gavs konkret utformning.

Från hösten �006 inleddes en serie åtgärder, de hade av ÖB benämnts ”smatterband”: 
medarbetarundersökningar av all personal på förbands- och enhetsnivå påbörjades. 
Mätningar genomförs varje halvår till i första hand 2008 års utgång. I allt detta arbete 
har ATO och försvarsmaktsledningen varit eniga och gemensamt beslutat om finansie-
ring via så kallade RALS bilaga 3-medel. En särskild forskningsorganisation, Bikupan, 
har genomfört mät- och analysarbetet med full integritet (se sid 11).

Hösten �006 utsågs kontakt- och stödpersoner som stödjer i det lokala arbetet. Dessa har 
fått fördjupad kunskap i metodik; varför, hur och till vilken nytta arbetar en organisa-
tion som Försvarsmakten med sin värdegrund? Detta häfte är en kortfattad samman-
fattning av rapporten med samma namn.  

Utbildning av stödpersoner

ÖB rundresa

• Fortsätta 
   kunskaps-
   byggandet

• Genomföra 
   förändrings-
   arbetet

• Leva våra 
   värden

Stafettpinnen

Strategiskt 
styrdokument

Foto: Försvarets 
Bildbyrå/Peter 
Liander
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II. Värdegrundsarbete  
– vad är värdegrund?

Vad är det som undersökningen avser att mäta och som Försvarsmakten vill för-
ändra? Är det den enskilde personens värderingar och åsikter? Svaret är nej. 
Med värdegrund menas istället den kollektiva uppsättningen av normer, för-

hållningssätt och attityder gentemot varandra och arbetsuppgiften. Värdegrunder finns i 
alla organisationer och miljöer, både utanför och innanför Försvarsmaktens grindar, och 
det är därför inte något som ska betraktas som bra eller dåligt. En väl etablerad värde-
grund som tydligt signalerar vad den enskilde förväntas göra och hur han eller hon bör 
agera, ger en oerhörd trygghet.

Varför ska värdegrunden mätas? Att värdegrund är ett faktum förhindrar inte att den ibland 
står i vägen för förändring. Förändringen från invasions- till internationellt insatsförsvar är 
ett politiskt beslut som Försvarsmakten måste rätta sig efter. Samtidigt har Försvarsmak-
tens kultur byggts kring traditioner och verksamheter som inte alltid är förenliga med 
det nya uppdraget. Som bilden ovan visar så är arbetskulturen och miljön mötesplatsen 
mellan politiska eller strategiska beslut om förändring och den befintliga verksamheten. 
Att synliggöra ”det som sitter i väggarna” är därför ett sätt att lyfta fram de outtalade och 
sällan ifrågasatta sanningar som har stor påverkan på hur arbetet genomförs.

Mättillfällen

• Baslinjemätning 1 – sommaren 2004:
 Urvalsandel: 16 % av alla anställda, 
 totalurval av kvinnliga yrkesofficerare, 
 250 djupintervjuer med försvarsmaktsanställda.

• Baslinjemätning 2 – våren 2006:
 Urvalsandel: 19 % av alla anställda, 
 totalurval av kvinnliga yrkesofficerare, 
 urval av reservofficerare, 
 fortlöpande djupintervjuer.

• Medborgare 1 – vintern 2004/2005:
 Jämförelse mellan Försvarsmaktsanställda  
 och medborgare i allmänhet, 
 n = 4 000. 
 Särskilt fokus på unga medborgare 18–25 år.

• Medborgare 2 – hösten 2006:
 Jämförelse mellan Försvarsmaktsanställda  
 och medborgare i allmänhet, 
 n = 4 000. 
 Särskilt fokus på unga medborgare 18–25 år.

• Paneldata:
 2 oberoende paneler med unga som följts sedan  
 1995- respektive 2002 och framåt i syfte att mäta  
 förändring av värderingar över tid.

• Medarbetarenkät: genomförs halvårsvis från  
 och med hösten 2006. 
 Totalundersökning på samtliga förband, 
 möjliggör mätning på enhetsnivå samt 
 mätning av förändring över tid. 
 Särskild mätning av utlandsstyrkor vid hemkomst.

Ett professionellt arbetssätt:
 etiskt/respektfullt
 leveransfokuserat (output)
 förändringsbenäget
 lojalt mot uppdraget

öppenhet
resultat
ansvar

demokrati
rättssäkerhet
effektivitetBeslutat av

riksdag och
regering

Dialog FMs ledning, 
chefer och 
medarbetare

Finns, påverkar – påverkas...

Handlingsregler och policies

Kultur 
och miljö

Vision, mission och
myndighetsuppdrag

Principer

Styrande 
värderingar

försvars-
politiken

„
det som sitter i väggarna

„
Ö
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Hur arbetar man med värdegrund? Ytterst handlar det om att skapa en anda 
i Försvarsmakten som underlättar förändringen, ett tillstånd där Försvars-
maktens verksamhetsmål och medarbetarnas åsikter drar åt samma håll – en  

Försvarsmakt där alla ser sin del i helheten och tillsammans jobbar för att insatsförsva-
ret ska fungera. Att åstadkomma en organisation som är anpasslig och föränderlig är en 
av Försvarsmaktens allra största utmaningar inför framtiden. Som myndighet kan den 
inte självständigt sätta upp verksamhetsmål. Målen måste ständigt korrigeras utifrån 
omvärldssituationen och försvarspolitiska beslut. Eftersom Försvarsmakten även är att 
betrakta som en myndighet måste den dessutom, som andra statliga verk och myndig-
heter, rätta sig efter Verksförordningen och andra styrande regelverk.

Försvarsmakten är en organisation som av tradition är bättre på ”hårda” än ”mjuka” frå-
gor. I de kompetensområden som berör kärnverksamheten är Försvarsmakten ett 
föredöme. Ett gott exempel är det ständigt pågående arbetet inom Flygvapnet kring 
den flygoperativa manualen (FOM). I den regleras vad som behövs för en säker och 
effektiv flygverksamhet som till exempel ansvarsförhållanden, kompetenskrav, proce-
durer och gränsvärden. Den ena delen är försvarsmaktsgemensam, den andra talar om 
förhållandena på det specifika förbandet och i den talas det också om hur avvikelserap-
portering och förbättringsrutiner ska hanteras.

Kunskap om värdegrund – Försvarsmaktens gemensamma önskvärda förhållningssätt 
och normer – är inte något som skiljer sig från andra kompetensområden. Precis som 
FOM handlar det egentligen om att säkra kvalitet och effektivitet – både på förbands- 
och försvarsmaktsnivå. Försvarsmaktens värdegrund visar sig i konkreta händelser i 
det vardagliga arbetet. När en incident inträffar är det att betrakta som en avvikelse 
från korrekt förfarande. Som ÖB skriver i Vägen framåt måste de anställda ”våga säga 
ifrån”. Men det är viktigt att denna rapportering tar formen av en positiv rapportering 
för att åstadkomma förbättring. Negativ rapportering med bestraffning som mål för-
stärker endast drag av kåranda och försvårar arbetet med förändring av värdegrunden. 
Arbetet pågår med att utforma en värdegrundsmanual med tydliga rutiner för rappor-
tering, förbättring, men även uppföljning. Projektet Värderingar som styrmedel har nu 
nått implementeringsfasen och tillsammans med Försvarsmaktens personal kommer 
Bikupan att vara till stöd i utformning av ett sådant system. 

  Värdegrundsarbete
– värdegrund i praktiken

Individen, Försvarsmakten och samhället

För individer är värderingar djupt rotade, svårförän-
derliga och har stor inverkan på personliga val. På 
ett kortsiktigt plan talar vi om preferenser. I vissa 
fall överensstämmer värderingar med preferenser, 
i andra fall handlar en person kortsiktigt mot sin 
övertygelse. För organisationer är värdegrunden 
summan av företagets historiska verksamhet och tar 
formen av en kultur. 

Värdegrund går att förändra, men det försvåras av 
att de anställda har anpassat sig efter den. Dess-
utom skapar samspelet mellan samhälle, individ 
och organisation ytterligare förändring över tid. 
Ett accepterat synsätt kan plötsligt upplevas som 
förlegat och oacceptabelt. Värdegrundsarbete tar 
hänsyn till dessa samband och betonar värdet av att 
värdegrunden befinner sig i harmoni med verksam-
hetsmålen.

”Det viktiga är förstås att vi själva på våra 
arbetsplatser känner att värdegrundsfrågorna 
är viktiga och att man ser resultat i de årliga 
mätningarna med de enkäter och intervjuer 
som vi har börjat med.”

Man 41-50 år, Militär, F21, Indifferent, KOO-3

Preferenser Värderingar

Attityder Värdegrund

Individ Organisation

Kort
perspektiv

Långt
perspektiv

Trender Normer

Samhälle
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– att vilja förändring 

Det finns ett stort förändringssug i organisationen men tyvärr upplever medarbe-
tarna att Försvarsmakten inte arbetar tillräckligt med dessa frågor. Endast var 
tredje tillfrågad person anser att ett aktivt förändrings arbete bedrivs på alla 

arbetsplatser. Detta är ett allvarligt resultat som visar att mycket återstår att göra. För 
att förändringen av Försvarsmakten ska bli verklig och stadigvarande anser medarbe-
tarna att de behöver mer kunskap om HUR man arbetar med värderingar. Likaså anser 
två tredjedelar av medarbetarna att Försvarsmakten bör införa metoder där värderings-
arbetet leder till en ständigt pågående process med uppföljning och reflektion. Det 
finns farhågor att Värderingar som styrmedel i likhet med många andra projekt kom-
mer att rinna ut i sanden om det inte förankras i den dagliga verksamheten. 

En stor majoritet är av åsikten att man i första hand bör påverka människors värderingar 
genom dialog och utbildning. Men för att lyckas måste resultatet av värderingsarbetet 
vara mätbart, enligt flertalet medarbetare finns det ett behov att genomföra kontinu-
erliga mätningar av förändringen. Mätbara mål är viktiga inom Försvarsmakten. Likaså 
finns det en kultur där mätbara konkreta åtgärder prioriteras framför ”mjuka” frågor 
som inte har en lika tydlig resultatredovisning.  Arbetsplatsträffarna är ett lämpligt 
forum för värdegrundsarbetet då det är en möjlighet för medarbetarna att samlas och 
diskutera olika frågor. Två tredjedelar av personalen anser att det är viktigt för föränd-
ringsarbetets beständighet att ge tillräckligt med tid på arbetsplatsträffarna för diskus-
sioner. Lika många anser att chefer som inte bidrar till förändringsarbetet bör bytas ut.

De två värdegrundssegmenteringarna ger tydligt utslag i hur viktigt förändringsarbe-
tet anses vara. De som i störst utsträckning instämmer i ovanstående frågor är i syn-
nerhet medarbetare med önskad värdegrund, det vill säga grupperna Nya enligt den 
försvarsmaktsbaserade värdegrundssegmenteringen och Toleranta enligt toleransseg-
menteringen. Indifferenta och Tveksamt toleranta fördelar sig som genomsnittet av de 
anställda och grupperna Traditionella och Ej toleranta, som i minst utsträckning har 
den önskade värdegrunden, instämmer i lägst utsträckning. Detta visar återigen vik-
ten av ett kontinuerligt arbete och utbildning för att nå alla grupper i Försvarsmakten 
och att få med dem i processen. Undersökningarna visar att överbefälhavarens förvänt-
ningar på förändring överensstämmer med de förväntningar som medarbetarna har 
– det är nu upp till organisationen att leva värdena.

  III. Förändring av värdegrund 

0% 25% 50% 75% 100%

4%

8%

7%

7%

16%

31%

26%

24%

80%

61%

67%

69%

 Håller med helt och hållet/håller med
 Håller varken med eller tar avstånd
 Håller inte alls med/håller inte med

Byt ut de chefer
som inte verkar
för förändringen

Ge de anställda mer 
kunskap om hur man 
arbetar med värderingar

Genomföra
kontinuerliga mätningar
av förändringen

Ge tillräckligt med tid 
för att diskutera på 
arbetsplatsträffarna

Vad tycker Du behövs för att  
förändringen av Försvarsmakten  

ska bli verklig och stadig varande?

0%

25%

50%

75%

100%

2%
7%

91%

Håller med helt och hållet/håller med
Håller varken med eller tar avstånd
Håller inte alls med/håller inte med

Man bör i första hand påverka människors 
värderingar genom dialog och utbildning

”ÖB menar verkligen och tror på det han 
säger – det kommer han väldigt långt med 
som ledare, tror jag. Han berättar för folk att 
dit ska vi, han anger en målbild. Nu gäller det 
att förankra den målbilden så att folk verkli-
gen köper att det är dit vi ska. Nu spretar det 
åt alla håll, så kan vi inte ha det.”

Man 41-50 år, Militär, MSS, Indifferent, KOO-5
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– förbandsmätningar och det lokala arbetet

Medarbetarna uttrycker en förhoppning och önskan om en varaktig förändring 
som bygger på dialog och kontinuerligt arbete. För att detta ska bli verklig-
het är det nödvändigt att implementera och förankra projektet på lokal nivå. 

Vid samtliga förband genomförs därför utbildningar av stödpersoner som ska driva vär-
degrundsarbetet vidare. Intentionen med stödpersonerna är att bedriva arbetet så nära 
förbandets verksamhet som möjligt, utifrån de problem och styrkor som finns på res-
pektive förband. Materialet som stödpersonerna erhåller är avsett att fungera som en 
omfattande informations- och kunskapsbank. Det kanske viktigaste materialet i sam-
manhanget är resultaten av förbandsmätningarna som genomförs varje halvår från 
hösten 2006 till 2008.  Avsikten med förbandsmätningarna är att undersöka överrens-
stämmelsen mellan de i styrdokumentet uppsatta målen för perspektivet Kultur och 
lärande och förbandens verksamhet. Syftet är att ge förbanden och stödpersonerna 
svart på vitt hur situationen ser ut på deras respektive förband. Inom vilka områden 
är målnivåerna uppnådda och vilka måste förbättras? Hur står sig det egna förbandet 
gentemot andra och hela Försvarsmakten? 

Varje mål mäts med ett antal olika frågor som sammantaget visar om förbandet har upp-
fyllt målet eller inte. Förbandets resultat redovisas i ett schema med alla målen upp-
ställda, där rött är det sämsta och grönt är det bästa läget – då är målet uppfyllt. Grått 
är ett mellanläge som visar att det har skett en utveckling men att det återstår en del att 
göra. Målet för varje förband är att få så många medarbetare som möjligt i grönt läge. 
Resultatet ger information till förbandet om det finns problem inom något målområde, 
var det finns – exempelvis inom vilken enhet, och vad problemet är. Om ett förband 
eller enhet avviker från målen inom ett område så är det en indikation på att det lokala 
värdegrundsarbetet behöver fokusera på målområdet. Om ett helt förband ska klassifi-
ceras som rött, grått eller grönt beror dels på de krav som Försvarsmakten ställer, dels 
på hur resultatet för andra förband blir. För att kunna bestämma nivåerna (d.v.s. andel 
medarbetare i rött, grått och grönt) för de tre lägena behövs resultat från alla förband, 
inklusive FMLOG-enheter, som kan relateras till varandra så att nivåerna blir kortsiktigt 
och långsiktigt uppnåeliga. Förbandsmätningarna kompletteras av baslinjemätningar 
och djupintervjuer. Det är även dessa undersökningar som ligger till grund för utform-
ningen av målen och förbandsmätningarna. Detta borgar för att målformuleringar och 
innehållet i mätningen är korrekt och rättvisande. 

  Förändring av värdegrund 

KL1: Gemensam 
Värdegrund
– EN Försvarsmakt

KL2: Reducera kulturgapen mellan civil 
och militär personal samt försvarsgrenarna
  

KL3: En attraktiv 
arbetsplats och 
uppskattad 
arbetsgivare  

KL4: Öka förtroendet
för ledningen genom 
förändrat ledarskap

MÅL 8:
Förtroende
Förändring

MÅL 1:
Ominriktningen

MÅL 2:
Tolerans
Geopolitik

MÅL 3:
ÖRA

MÅL 4:
Militär/Civil

MÅL 5: 
Försvarsgrenarna,
HKV/Förbanden,
FMLOG 

MÅL 6:
Kompetens
Arbetsmiljö 

MÅL 7:
Attraktionskraft
Rekryterings-
förmåga

Mål utifrån strategiskt styrdokument,
Perspektiv: Kultur och Lärande
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läge grönt Läge grått Läge rött

Förbandets mål för de 10 av de frågor som ingår i mål 1.
*=Det aktuella förbandet FM* Mål

10%9%

30%
46%

60%

45%

Mål 1: inställning till ominriktningen

1. Hur viktigt är det att Försvarsmakten har en inriktning mot  
 insatsförsvar? (Mycket, ganska viktigt)
2. Hur viktigt är det med omedelbart användbara insatsförband som löser 
 nationella och internationella uppgifter? (Mycket, ganska viktigt)
3. Hur viktigt är det att Försvarsmakten ska delta i internationella  
 fredsbevarande aktioner? (Mycket, ganska viktigt)
4. Hur viktigt är det att Försvarsmakten ska delta i internationella  
 fredsframtvingande aktioner? (Mycket, ganska viktigt)
5. Hur viktigt är det att Försvarsmakten kan försvara Sverige mot  
 väpnat angrepp? (Mycket, ganska viktigt)
6. Hur viktigt är det att Försvarsmakten kan bevaka Sveriges gränser och  
 förhindra kränkningar av svenskt territorium? (Mycket, ganska viktigt)
7. Hur viktigt är det att Försvarsmakten deltar i nationell terrorismbe- 
 kämpning? (Mycket, ganska viktigt)
8. Hur viktigt är det att Försvarsmakten ska stärka det svenska samhället  
 vid svåra påfrestningar i fred, t ex natur- och miljökatastrofer?  
 (Mycket, ganska viktigt)
9. Hur viktigt är det att FM samarbetar med andra kårmyndigheter?  
 (Mycket, ganska viktigt)
10. Hur viktig är effektivare samverkan med övriga försvarsmyndigheter  
 med insatsförsvaret i fokus? (Mycket, ganska viktig)
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IV. Studiens metod  
– material och metod

Arbetet med att kartlägga och följa Försvarsmaktens värdegrund har pågått fort-
löpande sedan våren 2004. Detta har resulterat i en enorm informationsbank 
vars mätningar sammanfattas på sidan 4. De närmaste sidorna avser att visa stu-

diens uppbyggnad och hur data behandlas och analyseras. Projektet Värderingar som 
styrmedel utgår från en metodologi som kallas grounded theory. Med detta menas att 
forskarens uppgift är att undersöka och förklara en situation (Försvarsmaktens föränd-
ring) utan att närma sig den med en färdig hypotes om sakers tillstånd. Data och obser-
vationer är därför överordnat teori och metod, och de senare används utifrån de behov 
som resultaten ger upphov till. Det betyder däremot inte att studien närmar sig Försvars-
makten helt förutsättningslöst. Redan från projektets början stod det klart att Försvars-
makten var i behov av en värdegrundskartläggning. Det framstod också som viktigt att 
skapa en förståelse för hur kulturen och medarbetarna ställer sig till förändringen.

I värdegrunds- och kulturfrågor är valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod svårt. Båda 
metoderna har sina för- och nackdelar. Därför integrerar Värderingar som styrmedel 
båda för att få en så bra förståelse som möjligt om vilka faktorer och föreställningar som 
är särskilt viktiga inom Försvarsmakten. De som djupintervjuas har även besvarat enkä-
terna och kan på så sätt grupperas utifrån sina enkätsvar. Detta tillvägagångssätt kallas 
metodtriangulering och som liknar navigationsprincipen där sjöfararen använder sig av 
flera riktmärken för att säkerställa sin position. Denna bild är passande för hur forsknings-
processen ständigt befinner sig i utveckling. Mätningar görs med jämna tidsintervaller för 
att se om både Försvarsmakten och forskningsprocessen befinner sig på rätt kurs.

Metodtriangulering i kombination med grounded theory betyder att både enkäternas och 
djupintervjumanualernas frågor och frågeställningar utvecklas i takt med vad svaren lär 
analysgruppen. Att baslinjemätningarna är stora och djupintervjuerna långa beror på 
att inget från början anses vara irrelevant för en bättre förståelse av Försvarsmakten. 
Utifrån de analyser som sedan görs på materialet utvecklas frågeställningarna till att 
bli allt mer specifika. Vissa frågeområden tas bort till förmån för nya. Vissa får vara kvar 
för att mäta förändring. För att ge en bättre förståelse för hur forskningen fungerar i 
praktiken ges på följande två sidor två exempel: det första är ett exempel på hur en 
statistisk analys kan gå till, det andra är en beskrivning på hur kvalitativ och kvantitativ 
analys integreras. 

Databearbetning

• Kvalitetskontroll 
 Kontrollstansning  
 Data undersöks för orimliga värden

• Bortfallsanalys
 Analys av individ- och variabelbortfall

• Indexering 
 Djupintervjuer indexeras efter frågeområden

Statistisk analys

• Andels- och korstabeller
 Grundläggande kunskapsinhämtning och  
 översikt av materialet

• Sambandsmått
 Används för att säkerställa samband mellan  
 två variabler. Olika mått används vid olika  
 situationer, t.ex: Pearson Chi-två, Kappa,  
 Spearmans Rho, Kendall´s Tau och Godman  
 och Kruskal´s Gamma.

• Segmenteringsmodeller
 Ett antal variabler används för gruppering av  
 respondenter. Segmenteringsmodeller mäter  
 flera dimensioner och variablerna behöver inte  
 ha samband.

• Additivt index
 Ett antal variabler används för poängsättning  
 av respondenter. Indexet mäter en dimension,  
 och variablerna ska ha ett starkt samband.

• Logistisk regression
 Används för att beskriva relationen mellan en  
 eller flera oberoende variabler med en beroende  
 variabel som kan anta två utfall.

• Faktoranalys
 Används för att reducera ett större antal variabler  
 till ett mindre antal faktorer. Vardera faktor innehål 
 ler variabler med starkt samband. Faktorerna har  
 inget samband.
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Faktoranalys är en statistisk metod som syftar till att identifiera 
ett mindre antal underliggande faktorer från en större upp-
sättning variabler. Detta sker genom sambandsanalys av de 

ingående variablerna. En variabels grad av samhörighet med en faktor 
erhålls som en faktorladdning, vars värde ligger mellan 1 och -1. Ett 
högt positivt eller negativt värde på en faktorladdning indikerar att 
frågan har en hög positiv eller negativ samhörighet med faktorn. Ur 
faktoranalysen erhålls också en faktorpoäng som visar på varje respon-
dents grad av samhörighet med de olika faktorerna. Faktorpoängen är 
standardiserad med noll som medelvärde inom varje faktor. 

Faktorlösningen på bilden visar hur sex ingående variabler knutna till Förs-
varsmaktens uppgifter och inriktning fördelar sig på två faktorer som 
benämns insats- respektive invasionsförsvar. De enskilda variablerna 
visar på tydligt samband med faktorerna då faktorladdningar är relativt 
höga. Mot bakgrund av frågornas innebörd följer faktorlösningen det 
förväntade resultatet. Dock visar variabeln ”Viktigt att Sverige har ett väl 
fungerande försvar” på viss dubbeltydighet. Variabeln har lägre faktorladdning i faktorn 
invasionsförsvar än de andra två tillhörande variablerna samtidigt som den har en viss 
laddning i faktorn insatsförsvar. Tolkningen av variabelns innebörd blir att respondenter 
som tycker det är viktigt att Sverige har ett väl fungerande försvar associerar detta försvar 
med ett invasionsförsvar. Detta behöver dock inte vara entydigt, tendensen är att ett 
väl fungerande försvar för Sverige kan kopplas till ett insatsförsvar även om faktorladd-
ningen är betydligt svagare.

Förutom att dra slutsatser av faktorlösning sparas även faktorpoäng för varje respondent, 
vilka användas för vidare analys. För att exemplifiera skillnader mellan grupper används 
anställningstid som bakgrundsvariabel. Medelvärdet för kortare och längre anställningstid 
inom de båda faktorerna jämförs och visas i diagrammet till höger. Tydligast skillnad mel-
lan kort och lång anställningstid finns inom faktorn insatsförsvar, där anställda med kort 
anställningstid (mindre än fem år) visar på högre genomsnittliga faktorpoäng att stödja 
insatsförsvaret. Stödjandet av insatsförsvaret sjunker sedan med längre anställningstid. På 
omvänt sätt syns att stödet för ett invasionsförsvar ökar med längre anställningstid. 

  Studiens metod  
– faktoranalys

U1

U2

U3

U4

U5

U6

Inriktning mot 
insatsförsvar

Insats-
försvar

Deltagande i inter-
nationella oroshärdar

Försvarar Sverige 
mot väpnat angrepp

Bevaka och 
förhindra kränkningar 
av svenskt territorium

e1

e2

e3

e4

e5

e6

Invasions-
försvar

Bidra till fred och 
säkerhet i omvärlden

0,789

0,770

0,802

0,547

0,843

0,829

Sverige har ett väl 
fungerande försvar

0,218

Insatsförsvar Invasionsförsvar

0,07

-0,19

-0,04

0,09

-0,11

0,31

0–5 år 6–17 år >18 år

0

-0,5

0,5

0,25

-0,25

Genomsnittliga faktorpoäng  
uppdelat på anställningstid 
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– integration av kvantitativt och kvalitativt material 

Parallellt med enkätundersökningarna genomförs djupintervjuer av medar-
betarna. Intervjupersonerna väljs slumpmässigt ut bland dem som är med i 
enkäturvalet och det är av yttersta vikt att de faktiskt besvarar enkäten. Att 

koppla samman enkät och intervju ger flera fördelar i analysen. Enkäterundersökningar 
ger ett material där samband kan säkerställas men svarar inte alltid på frågan ”varför?” 
Djupintervjuer däremot, när de kopplas till det statistiska materialet, ger en fördjupad 
bild och förståelse för hur olika individer och grupper tänker och resonerar. 

Djupintervjuerna är i regel mellan två till fyra timmar långa och har formen av ett semi-
strukturerat samtal där intervjuaren har olika frågeområden med öppna frågor. Den  
första baslinjemätningen 2004 resulterade i 250 stycken djupintervjuer som gav närmare 
7 000 sidor text. Intervjuarbetet kommer att löpa kontinuerligt under den resterande 
projekttiden, fram till utgången av 2008. De som intervjuar är livs- och karriärhandle-

dare inom Försvarsmakten som har fått utbildning och träning i intervjuteknik. 
Det omfattande textmaterialet indexeras sedan efter frågeområden och läggs i 
en databas där intervjuerna kopplas till statistiken. Detta möjliggör analys av hela 
intervjuer, särskilda frågeområden och sökningar på nyckelord. Dessutom gör 
kopplingen till det statistiska materialet att det är möjligt att studera särskilda 
grupper som framträder i den statistiska analysen, grupper indelade exempel-
vis efter bakgrundsvariabler som kön, ålder och befattning eller efter segmente-
ringsmodeller som värdegrund och tolerans. 

För att beskriva arbetsprocessen används en logistisk regressionsanalys som exem-
pel. Arbetet med att integrera det kvantitativa och det kvalitativa materialet inleds 
med att en frågeställning i enkäten undersöks mot ett antal bakgrundsfaktorer 
för att utröna vilka som korrelerar med inställningen till en viss fråga. Därefter 
undersöks det kvalitativa materialet för att verifiera, exemplifiera och fördjupa 
den statistiska analysen. Integreringen av kvantitativa och kvalitativa data har 
stora förtjänster. En av fördelarna är att man med två olika metoder kan bekräfta, 
förkasta eller fördjupa förståelsen för ett samband. Dessutom ger intervjuerna 
ökad förståelse för statistiken genom att konkretisera samband med exempel från 
medarbetarnas vardag i Försvarsmakten. Ett resultat av arbetet kan dessutom bli 
att nya områden för en fördjupad kvalitativ analys upptäcks. 

Kvalitativ analys

• Frågeområdesanalys
 Ett frågeområde inom målen för projektet bedöms  
 som särskilt intressant och djupintervjuerna analy- 
 seras i en särskild analys.

• Fördjupad analys av statistiska gruppindelningar
 Djupintervjuer med personer som tillhör grupper  
 som baseras på segmenteringsmodeller eller  
 index undersöks närmare för att ge en bild av vad  
 gruppindelningen betyder i praktiken.

• Selektiv fördjupning
 En viss grupp anställda bedöms som särskilt intres- 
 sant för ett specifikt frågeområde. Djupintervju- 
 analysen berikar förståelsen om problemområdet.

 
Integrerad analys

Studiens metod  

Resultat av integrerad
kvalitativ och kvantitativ

analys

Oberoende variabler
(Xn)

Indexerad
frågeställning

1. Analys av 
    oberoende variabler 
    med hjälp av andels-
    och korstabeller

2. Med logistisk 
    regressionsanalys
    undersöks vilka 
    oberoende variabler 
    som signifikant 
    förklarar bakgrunden
    till den beroende 
    variabeln

3. Analysen bidrar 
    till signifikanta bak-
    grundsvariabler som 
    input i fortsatt analys

Integrerad analys

Signifikanta
variabler Förståelse

• Bekräftar ett signifi-
   kant samband med 
   kvalitativ analys

• Ger större förståelse 
   för hur andra fråge-
   ställningar och 
   samband påverkar 
   undersökta svars-
   fördelningar

• Konkretiserar sam-
   band med hjälp 
   av verksamhetsnära 
   exempel

• Identifierar ytter-
   ligare områden som 
   lämpar sig för för-
   djupad analys

1. Granska djupinter-
    vjuns möjlighet att 
    svara på den över-
    gripande frågeställ-
    ningen

2. Studera materialet 
    för att öka förståel-
    sen för frågeområdet

3. Studera skillnader 
    i hur utvalda gruppe-
    ringar av de djup-
    intervjuade förhåller 
    sig till den under-
    sökta frågeställ-
    ningen

Frågeställning
Beroende variabel (Y)Kvantitativ 

metod
Kvalitativ 
metod
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