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Abstract 

This study presents an exploratory factor analysis of a questionnaire regar-

ding military recruits’ social support from friends and family (i.e., Social 

support) for their voluntary enlistment, and participation in the basic 

military training. The participants consisted of the 1290 (1133 men and 

157 women) who had been accepted to and started the first rounds of 

basic military training in the new Swedish Armed Forces All-volunteer 

Force in 2011. The exploratory factor analysis (Principal Component 

Analysis, with Oblique-rotation) yielded a simple structure where 11 of 

the original 13 statements loaded on four related factors. Two of the fac-

tors consisted of the statements which were common to all participants, 

that is, all participants were able to answer them. These two factors re-

garded an articulated support for family and friend, and an unspoken dis-

approval, respectively. The remaining two factors where specific for the 

participants who had either been deployed on international operations 

previously, or were in (or had recently ended) a relationship. The study 

also explores the relationships between the emerging four factors and two 

questions regarding the participants’ rating of the importance of social 

support for their well-being (i.e., Importance of social support), and the 

prevalence of previous relationship problems (i.e., Relationship problems). 

However, the structure, and in particular the two latter factors need to be 

evaluated further, and the results should therefore be interpreted with 

caution. In addition, the introduction to this study presents a theoretical 

background to the field of social support, and its importance for military 

populations. 
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Introduktion 

 

Bakgrund 

Vid övergången från ett svenskt värnpliktsförsvar till ett frivilligförsvar 

blev det av yttersta vikt att se över urvalssystemet, och de olika urvals-

kriterier som ingick i detta. Det nya personalförsörjningssystemet var 

bland annat ett resultat av en förändrad huvuduppgift, vilket också kom 

att innebära en förändrad population. Den förändrade populationen inne-

bär att rekryteringsbasen har breddats från värnpliktstiden, nu söker 

Försvarsmaketen både män och kvinnor i åldrarna 18 till 35 år. Den för-

ändrade huvuduppgiften handlar om att Försvarsmaktens uppgift inte 

längre bara är att skydda Sveriges territoriella gränser, utan skyddet sträc-

ker sig även numera globalt i säkerhetspolitiska frågor. Sverige skall skyd-

da och bevara västvärldens ideal av demokrati och mänskliga rättigheter. I 

detta uppdrag är således deltagandet i internationella insatser prioriterat. 

För de anställda och kontrakterade kan detta komma att medföra upp-

repade internationella insatser. 

En tidigare studie (Bäccman, Berggren, & Norlander, 2012) identifierade 

två aspekter av individens karaktäristika, som är av betydelse för upp-

repade internationella insatser. Den första var prestationen under insatsen 

och den andra var återhämtningsförmågan efter genomförd insats. I och 

med detta arbete togs det fram ett flertal nya urvalsinstrument som kan 

vara av betydelse för Försvarsmaktens framtida urvalssystem. Arbetet nu 

ligger i att validera dessa på den nya populationen och uppgiften. Däri-

bland soldaternas sociala stöd från anhöriga inför inskrivning och senare 

insats/-er.  

Följande rapport är en initial validering av de frågor rörande socialt stöd 

som ingick i ett formulär distribuerat till de frivilliga som hade antagits till 

Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU) under 2011. 

Studien finansieras till fullo av Försvarsmakten och är en delmängd av det 

så kallade FoT OPP (Forskning och Teknikutveckling, område ”Organi-

sation, Profession, Personal”). De delar som presenteras här faller även 
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inom ramen för Projekt 3 inom det så kallade Transferprojeket, 

”Utprövning av nya psykologiska urvalsinstrument”. Projektet är prövat 

och godkänt av den Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. 

 

Teoretisk grund 

Att ha socialt stöd har visat sig vara en viktig aspekt för både motstånds-

kraft och återhämtningsförmåga, i såväl civila som militära sammanhang. 

En omfattande litteraturgenomgång (innefattande både civila och militära 

studier) över det sociala stödets betydelse för PTSD och återhämtning 

från traumatiska händelser, visade att socialt stöd kan vara av betydelse. 

Socialt stöd kan återge den känsla av trygghet och gemenskap som den 

drabbade behöver för att hantera starka känslor av rädsla, ångest och 

misstro (Charuvastra & Cloitre, 2008; se också Ozer, Best, Lipsey, & 

Weiss, 2003). Intressant nog tycks det också som att det kan ha positiva 

effekter att ge socialt stöd. Så länge det rör sig om att visa närhet, värme 

och tillhörighet och inte ett mer instrumentellt stöttande i form av till 

exempel tröstande och lyssnande, som istället kan få negativa konsekven-

ser för den stöttande i form av oro och depression (Strazdins & Broom, 

2007).  

Charuvastra och Cloitre (2008) visar på två olika typer av socialt stöd: 

funktionellt socialt stöd och strukturellt socialt stöd. Det funktionella 

sociala stödet handlar om individens upplevelse av sociala relationer som 

stöttande (eller avvisande), medan det strukturella sociala stödet mer tycks 

handla om kvantitativa mått, nätverk och faktiska stödåtgärder. Det är den 

förstnämnda, funktionellt stöd, som visat sig ha störst betydelse för åter-

hämtningsförmågan. Det är rimligt att tänka sig att det mer instrumentella 

stöttandet i form av att lyssna och trösta, som beskrivs i studien av 

Strazdins och Broom (2007), är en del av det strukturella sociala stödet 

som Charuvastra och Cloitre (2008) beskriver som ett mått på faktiska 

stödåtgärder. Det är också oklart om det strukturella sociala stödet be-

höver implicera närhet, värme och tillhörighet, utan detta tycks först och 

främst falla inom ramen för det funktionella sociala stödet. Det sociala 

stödets betydelse för återhämtningsförmågan tycks alltså handla mer om 

ett funktionellt stöd, som innebär att den utsatta individen känner ett 

emotionellt stöd och att han/hon är en del av en gemenskap.  
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Litteraturgenomgången av Charuvastra och Cloitre (2008) visar också hur 

det sociala stödet kan bli ett tveeggat svärd, där upplevelsen av ett positivt 

socialt stöd, exempelvis uppmuntran och acceptans, kan vara stärkande; 

medan ett negativt socialt stöd av osynliggörande, skamkänslor eller rela-

tionsproblem enbart förvärrar det psykiska lidandet. Det negativa sociala 

stödet tycks alltså genomgående ha en försvårande effekt på återhämt-

ningen medan resultat rörande det positiva sociala stödet är mer tvetydigt, 

då det i vissa studier visar på en effekt för återhämtningen och i andra 

studier inte (Charuvastra & Cloitre, 2008).  

I en studie på amerikanska veteraner från Afghanistan och Irak, framkom 

att de krigsveteraner som upplevde sig ha ett positivt socialt stöd efter 

insatsen inte drabbades av PTSD och depression i samma utsträckning 

som de som ansåg sig sakna socialt stöd, oavsett demografiska karaktä-

ristika eller grad av stridsexponering under deployeringstiden (Pietrzak, 

Johnson, Goldstein, Malley, & Southwick, 2009). I en meta-analys av 

Ozer och kollegor (Ozer, Best, Lipsey, & Weiss, 2003) framkom att sam-

bandet mellan positivt socialt stöd och minskade PTSD symptom ökade 

med tiden. Det vill säga att de studier där traumat låg mer än tre år tillbaka 

i tiden hade starkast (negativa) samband mellan PTSD och socialt stöd. 

Ytterligare visade meta-analysen att betydelsen av positivt socialt stöd 

tycktes vara större för trauman kopplade till väpnad strid, än för andra 

typer av mellanmänskliga våldshandlingar (dvs. icke-stridsrelaterade trau-

man). Risken för PTSD ökade heller inte för de soldater som tidigare 

hade varit utsatta för väpnad strid, eller någon form av olycka, men däre-

mot för de som varit utsatta för andra mellanmänskliga våldshandlingar 

(Ozer et al., 2003).  

Mellanmänskliga våldshandlingar är sådant våld som är avsiktligt utfört av 

en person och som avser att skada någon annan (t ex våldtäkt, rånöverfall, 

våld i hemmet). Miljö- och trafikolyckor eller naturkatastrofer räknas där-

med inte till detta. På grund av den militära träningen och soldaters 

förväntade utsatthet för våld och hot, menar Castro och Adler (2011) att 

PTSD därför inte kan anses vara en korrekt diagnos för flertalet krigs-

veteraner, eftersom diagnosen enligt DSM-IV (1994) definieras som en 

följd av en traumatisk händelse (begränsad i tid) där den utsatta ser sig 

själva som ett offer. Krigsveteraner ser inte sig själva som offer och de 

olika symptomen har snarare ackumulerats över tid som en följd av ett 
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flertal händelser (Castro & Adler, 2011). Författarna menar att symp-

tomen som uppvisas bland krigsveteraner istället är adaptiva reaktioner på 

extrema omständigheter, där reaktionerna även fyller en funktion av över-

levnad – reaktionerna är till del en följd av deras träning. Oavsett hur man 

betraktar de reaktioner som följer av upplevelser av krig och livshotande 

händelser, så tar Castro och Adler (2011) även upp betydelsen av det 

sociala sammanhanget för hanteringen av trauman. Exempelvis så menar 

de att strukturen i det militära livet tillåter att individer kan fungera adek-

vat trots uppvisandet av PTSD symptom. I militära sammanhang tycks 

det alltså som det sociala stödet, kan vara betydelsefullt för coping och 

återhämtning från stridsrelaterade trauman. 

På frågan varför det sociala stödet tycks vara av så stor betydelse för psy-

kisk hälsa och återhämtningsförmåga, tar Charuvastra och Cloitre (2008), 

(liksom många fler) upp Bowlbys anknytningsteori (eng. attachment theory; 

se t ex Bowlby, 1988). Här betonas vikten av den tidiga föräldra-barn-

relationen, där barnets känslo- och reaktionsmönster tidigt formas av 

kvaliteten av relationen till föräldrarna. Anknytingsteoretiker menar att 

individer som känner sig hotade, rädda och utsatta kommer att söka stöd 

och trygghet i nära relationer. Barn vänder sig då till sina föräldrar, eller 

andra trygga vuxna. Om barnet då saknar den tryggheten, där föräldrarna 

rentav skapar otryggheten, genom till exempel barnmisshandel eller miss-

bruk, kommer barnet att växa upp med en ökad risk för att senare i livet 

drabbas av PTSD och andra psykiska sjukdomar. Barn som växer upp i 

dysfunktionella familjer kan alltså bli mer sårbara, eftersom de kan kom-

ma att sakna den grundläggande trygghet till omgivningen som de flesta 

andra får under sin uppväxt. Att då senare i livet utsättas för ytterligare 

mellanmänskligt våld förstärker och bekräftar således deras otrygghet och 

kan leda till social isolering (se t ex Charuvastra & Cloitre, 2008; Ozer et 

al., 2003). En grundläggande trygghet och tilltro på andra människor anses 

alltså vara en förutsättning, om än inte tillräckligt i sig, för möjlighet till 

återhämtning efter hotfulla/stressande händelser.  

En Israelisk studie på unga rekryter under de första veckorna av den 

israeliska grundläggande militära utbildningen tycks bekräfta anknytnings-

teorin i militära sammanhang (Shulman, Levy-Shiff, & Scharf, 2000). 

Resultatet från studien visade att rekryternas familjerelationer påverkade 

både deras sociala och militära anpassningsförmåga. Ju bättre relationer 



 
 

5 
 

rekryterna hade med föräldrarna desto fler nära vänner och sociala utmär-

kelser hade de. Befälen skattade också dessa rekryter som bättre rörande 

social och militär kompetens. Det tycks alltså som vår grundläggande 

trygghet inte bara är en grund för fortsatta relationer senare i livet, men 

också för anpassningsförmågan i stort.   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tycks det således att individer som upplever sig ha ett 

positivt socialt stöd, och som inte drabbas av negativa reaktioner i sin om-

givning, har stora chanser att återhämta sig från traumatiska händelser. De 

individer som saknar socialt stöd, har/får relationsproblem, känner sig 

skuldbelagda, och/eller osynliggjorda kommer sannolikt att ha svårare att 

återhämta sig. Deras lidande kan rent av komma att förvärras av deras 

sociala situation. Dessutom verkar det som att de befintliga sociala rela-

tionerna kan ses som en signal på individens utsatthet vid svåra påfrest-

ningar och trauma då nuvarande sociala relationer kan vara en indikation 

på hans/hennes förmåga att skapa nära relationer (dvs. anknytnings-

förmåga).  

Det sociala stödet tycks särskilt vara verksamt för soldater som har ham-

nat i väpnad strid. En anledning till detta är sannolikt att individer inom 

det militära redan befinner sig i ett socialt sammanhang där trygghet, 

säkerhet och gemenskap inom gruppen är upparbetad. Ofta redan innan 

den skickas iväg på insatsen. Samtidigt som en stark grupptillhörighet och 

känslan av gemenskap förstärks av gemensamma upplevelser av exempel-

vis yttre hot och utmattning (se t ex Ben-Shalom, Lehrer, & Ben-Ari, 

2005). Ett flertal studier rörande militärers upplevda grupptillhörighet och 

gemenskap (eng. cohesion) har också visat att grupptillhörigheten är av stor 

betydelse för den psykiska återhämtningsförmågan (se t ex Ahronson & 

Cameron, 2007; Milgram, Orenstein, & Zafrir, 1989). Exempelvis visade 

en studie av Tyler och Gifford (1991) att den militära gruppen var en 

viktig tillgång för dess medlemmar efter kriser och förluster. Medlem-

marna inom gruppen var lyhörda för varandras behov och kunde se vem 

som för stunden behövde mest stöd. De medlemmar som någon anled-

ning tvingades skiljas från den övriga gruppen, till exempel på grund av 
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sjukhusvistelse, var de som mådde sämst och fick mest problem med 

återhämtningen.  

Det faktum att studier tycks visa på att det främst är det funktionella 

stödet som är verksamt för återhämtningen efter trauman (Charuvastra & 

Cloitre, 2008), kan vara av vikt för Försvarsmakten. Det implicerar att 

mer pragmatiska behandlingar, i form av terapi, eller annan psykologisk 

insats, kan komma att bli verkningslösa om det inte finns ett socialt nät-

verk där individen känner sig trygg och delaktig. Åtagandet av rehabilite-

ring kan därmed komma att försvåras för Försvarsmakten om det: a) finns 

individer som är mer sårbara på grund av exempelvis svåra barndoms-

trauman (se Charuvastra & Cloitre, 2008), eller b) saknas ett organisa-

toriskt tänk för hur individer som drabbas av svåra påfrestningar skall 

omhändertas i den närmaste gruppen (se t ex Castro & Adler, 2011; Tyler 

& Gifford, 1991). Med andra ord så berör individers sårbarhet både 

individuella skillnader och organisatoriska, strukturella, aspekter. 

Överhuvudtaget verkar det som det funktionella sociala stödet, både i och 

utanför Försvarsmakten, är en aspekt som bör beaktas för soldaters psy-

kiska hälsa och återhämtningsförmåga. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här rapporten var: dels att se om det fanns en användbar 

struktur i frågorna rörande rekryternas upplevelser av hur deras deltagan-

de hade mottagits av deras anhöriga. Dels att få en ökad förståelse för hur 

de övriga två frågorna om socialt stöd, det vill säga rekryternas uppfatt-

ning om vikten av anhörigas stöd för deras välmående och eventuellt 

tidigare relationsproblem, hänger samman. Både med varandra men också 

med frågorna rörande anhörigas reaktioner inför deltagandet. De frågor 

som ingår i analysen återfinns i sin helhet som Bilaga 1. 

Rapporten kommer inte att titta på effekter av socialt stöd utan söker 

endast förstå hur man kan förstå de frågor som ingått i den pågående 

studien ”Utprövning av nya psykologiska urvalsinstrument”.  
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Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna bestod av majoriteten av de första frivilliga rekryterna som 

hade antagits till och påbörjat Försvarsmaktens tre månader grundläggan-

de militära utbildning (GMU) under 2011. Totalt sett rörde det sig om 

1133 män och 157 kvinnor (N = 1290). Deltagarnas genomsnittliga ålder 

under GMU-året var 21 år (M = 21,33; SD = 2,81) där den yngsta var 18 

år och den äldsta 44 år, dock var 80 % av alla deltagare 21 år eller yngre. 

Endast 31 individer var 30 år eller äldre, och av dessa var endast tre 

individer över 35 år.  

Deltagarna kom från 16 förband spridda över hela Sverige och genom-

förde sin GMU i egenskap av antingen Gruppbefäl, Soldat, Sjöman (GSS; 

n = 901), Nationella Skyddsstyrkan (NSS; n = 281), eller som antagna till 

den Grundläggande officersutbildningen (GOU; n = 97). Ytterligare sex 

individer angav att de uttagna som piloter eller meteorologer, och fem 

angav inte GMU-kategori.  

Samtliga deltagare i studien har skriftligen medgivit till att delta i forsk-

ningsprojektet ”Utprövning av nya psykologiska urvalsinstrument” (se 

Bilaga 2). 

 

Procedur 

Under 2011 genomfördes totalt fyra GMU-omgångar på 17 olika för-

bandsorter. Samtliga förband genomförde datainsamlingen inom en fyra-

veckorsperiod från utbildningsstarten. I denna studie ingick 16 av dessa 

förband då det saknas data från ett av förbanden. Utöver det var det ytter-

ligare en omgång vid ett av förbanden som genomförde datainsamlingen 

så sent i utbildningsfasen att svaren därifrån inte var att anse som jämför-

bara med de övrigas. Totalt sett rör det sig om ett bortfall på cirka 50 
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individer. Vid den tredje och fjärde GMU-omgången genomfördes delar 

av datainsamlingen av ett av befälen, övriga datainsamlingar sköttes 

personligen av en forskare. 

Vid datainsamlingstillfället samlades samtliga rekryter och gavs muntlig 

information om projektets syfte, innehållet i formuläret samt att deltagan-

det var frivilligt och när som helst kunde avslutas på egen begäran. 

Samma information gavs oavsett om det var en forskare eller ett av för-

bandens egna befäl som genomförde datainsamlingen. Deltagarna infor-

merades också om att deltagandet var konfidentiellt och att deras svar, 

eller icke-svar (om de valde att inte delta), inte på något sätt skulle påverka 

deras framtida karriär inom Försvarsmakten, samt att alla data skulle rap-

porteras på gruppnivå på ett sådant sätt att inga enskilda individer skulle 

kunna identifieras. Förutom ett skriftligt medgivande till deltagandet om-

bads deltagarna även att ange sitt personnummer för att tillåta matchning 

över tid och uthämtning olika typer av registerdata. Den skriftliga infor-

mationen och medgivandet som inledde formuläret under GMU återfinns 

som Bilaga 2 respektive Bilaga 3.  

Utöver den skriftliga information som inledde varje formulär delades även 

en folder ut, ”Hjälp Försvarsmakten göra ett bättre urval”, med infor-

mation om bakgrund och syfte, samt deras rättigheter som deltagare och 

kontaktuppgifter till projektledaren. Rekryterna uppmanades att behålla 

foldern om frågor skulle uppstå, eller om de senare ville avbryta sitt 

deltagande.  

För att understryka och säkerställa att deltagandet var konfidentiellt, fick 

de deltagare vars förband själva skötte datainsamlingen, även ett kuvert de 

själva kunde försegla när de hade besvarat formuläret. För en mer detalje-

rad beskrivning av hur datainsamlingarna genomfördes, vilka övriga 

instrument som ingår i projektet, vilka förband som ingick i de olika 

GMU-omgångarna et cetera hänvisas till Bäccman (2011). 
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Frågor rörande Socialt stöd 

Frågorna rörande socialt stöd bestod av tre delar (se Bilaga 1). Den ena 

delen var ett frågeformulär med 13 påståenden där deltagarna ombads 

besvara varje påstående på en 6-gradig skala, från ”Instämmer inte alls” 

till ”Instämmer helt”, och kodades 1-6. Den inledande frågan var: ”Hur 

ser dina anhöriga på din avsikt att tjänstgöra i Försvarsmakten” och följ-

des av påståenden som var tänkta att täcka olika grader av stöd och olika 

typer av relationer, till exempel ”Ingen har sagt något, men det känns som 

de inte gillar det”, ”Min partner har lämnat mig”, ”Mina närmaste accep-

terar det eftersom de vet vad som väntar dem, då jag har varit ute på 

internationella insatser förut”.  

Notera att alla frågor som ingick ansågs vara en del av fenomenet socialt 

stöd, men att alla deltagare inte kunde besvara alla frågor, då de kanske 

inte var/hade varit i en parrelation eller inte hade tidigare erfarenhet av 

internationella insatser. Totalt sett rörde det sig om fem påståenden (dvs. 

påstående 6, 7, 10, 12, och 13) som inte var möjliga att besvara för samt-

liga deltagare. Påståendenas svarsfrekvens och deras gruppering som all-

männa eller specifika, det vill säga om de ansågs kunna besvaras av samt-

liga deltagare eller om de endast berörde vissa, redovisas i Tabell 1. Fråge-

formuläret med de 13 påståendena kommer hädanefter att benämnas 

Socialt stöd och varje påståendes svar kodades 1-6. 

Den andra delen bestod av frågan ”Hur viktig anser du att stödet hemi-

från (anhöriga) är för ditt välbefinnande?” och besvarades på en 10-gradig 

skala från ”Inte viktig alls” till ”Mycket viktig”. Det fanns också ett svars-

alternativ för ”Vet ej”. Denna fråga kodades 1-10 respektive 0 för ”Vet 

ej”, och kommer hädanefter att benämnas Betydelsen av socialt stöd. 

Den tredje frågan var ”Har du under de senaste åren haft jobbiga rela-

tionsproblem med vänner/partner/familj?” och hade fyra svarsalternativ, 

med möjlighet att kryssa i fler än ett svarsalternativ:  

- ”Ja, med familj/släkt” (kodades 3) 

- ”Ja, med partner/familj” (kodades 2) 

- ”Ja, med vänner” (kodades 1)  

- ”Nej” (kodades 0) 
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För de svar som angav fler än ett svarsalternativ kodades dessa som 

löpande siffror, det vill säga 12, för ”Ja, med familj/släkt” och ”Ja, med 

partner/familj”; 13 för de som svarat att de hade haft relationsproblem 

med vänner och familj/släkt, och så vidare. Denna fråga kommer 

hädanefter att benämnas Relationsproblem. 

 

Databearbetning 

För att testa strukturen på Socialt stöd gjordes en Principal Component 

Analysis (PCA) med oblik-rotering, vilket är en lämplig metod för att mer 

explorativt undersöka strukturen på ett antal frågor som antas ha inbördes 

samband. PCA beräknar hur de olika påståendena hänger samman och 

bildar överordnade faktorer utifrån svarsmönstret. Strukturen bygger både 

på samband mellan påståendena inom faktorerna (Pattern matrix) och 

sambanden inom faktorerna med hänsyn till samvariansen mellan fakto-

rerna (Structure matrix). På så vis kan man få en mer övergripande bild av 

det undersökta fenomenet Socialt stöd.  

Förutom de olika deskriptiva analyser som gjordes på Betydelsen av 

socialt stöd och Relationsproblem, testades också deras samband med den 

framkomna strukturen av Socialt stöd via en multipel regressionsanalys 

respektive en envägs-ANOVA; för att få en djupare förståelse för hur de 

olika frågorna rörande socialt stöd kan hänga samman. 
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Tabell 1.  

Svarsfrekvensfördelning över de 13 påståenden som ingick i Socialt stöd, samt 

gruppering av allmänna påståenden (dvs. möjliga att besvara av samtliga delta-

gare) och specifika påståenden rörande nuvarande parrelation och tidigare er-

farenhet av internationella insatser (dvs. endast möjliga att besvara för deltagare 

som var i/hade varit i en parrelation respektive deltagare som hade erfarenhet 

av internationell insats).  

Påstående 

Nr Gruppering N Bortfall 

 Allmänna påståenden   

1 Mina närmaste har öppet uttalat sitt ogillande 1249 41 

2 Mina närmaste har accepterat det 1253 37 

3 Mina närmaste har inte kommenterat saken alls 1239 51 

4 Ingen har sagt något, men det känns som de inte gillar det 1240 50 

5 Mina närmaste stöttar mig till 100 % 1248 42 

8 Deltagandet har alltid varit självklart, inget att diskutera eller 

ifrågasätta 

1195 95 

9 De accepterar det eftersom de ser ett högre syfte med det 1164 126 

11 Min familj är splittrad och vissa stöttar medan andra har svårt 

att acceptera det 

1058 232 

 Nuvarande eller nyligen parrelation   

6 Min partner har lämnat mig  942 348 

7 Min partner överväger att lämna mig 925 365 

10 Min partner accepterar deltagande så länge vi inte har barn 707 583 

 Tidigare erfarenhet av internationella insatser   

12 Mina närmaste har svårt att acceptera det eftersom jag har 

varit ute på internationella insatser förut 

807 483 

13 Mina närmaste accepterar det eftersom de vet vad som väntar 

dem, då jag varit ute på internationella insatser förut. 

748 542 
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Resultat 

 

Socialt stöd 

En PCA (Oblik-rotering) gjordes på de 13 påståenden som ingick i for-

muläret för Socialt stöd (se Tabell 1). Föranalysen visade att data var av 

tillräcklig god kvalitet och lämpligt för att kunna analyseras via PCA: 

KMO-värdet (Kaiser-Meyer-Oklin) var 0,68 (kritiskt värde 0,50) och 

Bartlett’s (Test of Sphericity) var signifikant, χ2(78) = 866,90; p < 0,001.  

PCA gav fem faktorer med ett Eigenvalue strax över 1 (1,02) och som sam-

mantaget förklarade 58,20 % av den totalt variansen (av alla svar på for-

muläret), där respektive faktor bidrog med: 19,83 %, 10,87 %, 10,20 %, 

9,43 % och 7,86 % till den totala variansen. Dock visade granskningen av 

Scree plot (dvs. en grafisk bild av brytpunkten för antalet faktorer) att en 

lösning på fyra faktorer tycktes mer lämplig (Figur 1).  

 

Figur 1. Scree plot från Principal Component Analysis (PCA) 
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I analysen av fyra faktorer visade den roterade lösningen, Pattern matrix 

(dvs. respektive påståendes laddning i de olika faktorerna), att påstående 

10 och 11 laddade lågt i två eller fler faktorer, varför de plockades bort (en 

och en).  

En ny PCA, där påstående 10 och 11 inte inkluderades, gav något 

försämrade värden för KMO (0,65), men data förblev lämplig för fortsatt 

PCA (Bartlett’s test, χ2(55) = 827,52; p < 0,001) och samtliga påståenden, 

utom påstående 3 (KMO = 0,47) och 12 (KMO = 0,50), hade en indivi-

duell KMO över 0,50 (genomsnittlig KMO = 0,68; variansvidd = 0,47 till 

0,75). Den nya analysen med fyra faktorer (Eigenvalue = 1,17), gav en viss 

försämring av den totalt förklarade variansen, (56,93 %), dock ökade 

respektive faktors andel av förklarad varians till 21,58 %, 12,68 %, 12,03 

% och 10,64 %.  

För att bekräfta misstankarna om att de relativt låga KMO-värdet berodde 

på att flera av påståendena (dvs. påstående 6, 7, 10, 12 och 13) inte kunde 

besvaras av samtliga deltagare, testades strukturen för de påståenden som 

var att betraktas som allmänna (dvs. 8 påståenden, se Tabell 1). Återigen 

föll påstående 11 bort. En PCA av resterande sju påståenden gav tre fak-

torer (Eigenvalue = 1,04) med en förklarad total varians på 62,35 %. Trots 

att denna lösning gav ett bättre KMO-värde (0,76), beslutades att den 

ovanstående strukturen med fyra faktorer skulle behållas tillsvidare, då 

denna struktur trots det lägre KMO-värdet visade en enkel struktur det 

vill säga, varje påstående laddade högt i endast en faktor.  

Den initiala lösningen med fyra faktorerna och respektive påståendes 

laddning över faktorerna (Pattern matrix) och med hänsyn tagen till sam-

band mellan faktorerna (Structure matrix) redovisas i Tabell 2, tillsammans 

med Communalities (kritiskt värde 0,30) och Cronbachs alfa (α), som båda 

är mått på hur väl respektive påstående passar ihop med de övriga 

påståendena i faktorn.  



 
 

 
 

Tabell 2.  

Summarisk tabell över Principal Component Analysis (PCA, Oblik-rotering) av Socialt stöd och de kvarvarande 11 påståendenas 

faktorladdningar (Pattern matrix och Structure matrix), samvarians (Communalities), och reliabilitet (Cronbachs alfa, α) för respektive 

faktor (N = 1290). 

  Pattern matrix Structure matrix  

  Faktor Faktor Communalities 

Påstående nr 1 2 3 4 1 2 3 4 >0,30 

Mina närmaste har accepterat det (2) ,73 -,05 -,07 -,10 ,75 -,03 -,16 -,15 ,58 

/…/ stöttar mig till 100 % (5) ,72 -,04 -,11 -,12 ,74 ,02 -,20 -,17 ,57 

De accepterar /…/ ser ett högre syfte med det 
(9) 

,65 ,12 ,10 ,00 ,64 ,16 ,03 -,04 ,44 

Deltagandet /…/ själv-klart /…/ (8) ,62 ,07 ,13 -,02 ,60 ,10 ,06 -,07 ,39 

/…/ öppet uttalat sitt ogillande (1) -,55 ,10 ,18 -,23 -,55 ,08 ,25 -,18 ,40 

/…/ svårt att acceptera /…/ internationella 
insatser förut (12) 

-,05 ,82 -,10 -,02 ,00 ,81 -,40 ,01 ,66 

/…/ accepterar /…/ internationella insatser förut 
(13) 

,09 ,79 ,02 ,05 ,12 ,80 ,06 ,06 ,65 

Min partner överväger att lämna mig (7) -,01 -,02 ,83 ,02 -,11 ,07 ,81 ,03 ,69 

Min partner har lämnat mig (6) ,01 -,09 ,80 ,03 -,09 -,04 ,80 ,02 ,65 

/…/ har inte kommenterat saken alls (3) ,12 -,03 ,06 ,84 ,05 ,01 ,04 ,83 ,71 

Ingen har sagt något, men det känns som de 
inte gillar det (4) 

-,20 ,07 ,02 ,68 -,24 ,08 ,01 ,70 ,53 

Eigenvalues 
Faktor 1 

2,37 

Faktor 2 

1,40 

Faktor 3 

1,32 

Faktor 4 

1,17 

% av variansen 21,58 12,68 12,03 10,64 

α 0,68    

Not. Faktorladdningar över 0,40 i fetstil och faktortillhörigheten för respektive påståenden är skuggad. Den interna reliabiliteten (Cronbachs alfa, α) 

endast beräknad för faktor 1, då det bör vara minst tre påståenden inom faktorn för att ge ett tillförlitligt resultat. Faktor 1: ”Uttalat stöd”; Faktor 2: 

”Påverkan från tidigare erfarenhet av internationella insatser”; Faktor 3: ”Relations-friktioner”; Faktor 4: ”Ogillande tystnad”. 
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Utifrån de påståenden som laddar högst inom respektive faktor innehåller 

faktor 1 de påståenden som handlar om ett uttalat stöd (eller icke-stöd); 

faktor 2 de påståenden som handlar om tidigare erfarenheter från inter-

nationella insatser; faktor 3 de påståenden som rör relations-friktioner i en 

parrelation; och faktor 4 de påståenden som handlar om tystnad. Faktor 2 

och 3 är alltså faktorer som inte berörde alla deltagare, utan bara be-

svarades av de med tidigare erfarenhet av internationella insatser respek-

tive de som var, eller hade varit, i en parrelation. Sambanden (som bör 

vara låga) mellan de fyra faktorerna redovisas i Tabell 3 tillsammans med 

deskriptiva data över respektive faktor (dvs. N, M, SD, Min, Max). 

 

Tabell 3. 

Deskriptiva data (N, M, SD, Min, Max) över de uppkomna faktorerna (1-4) och 

sambanden mellan faktorerna (covariansmatrisen från PCA). 

Faktor 1 2 3 4 N M SD Min Max 

1 1,00 0,04 -0,12 -0,07 1268 4,87 0,73 1 6 

2 0,04 1,00 0,06 0,03 811 3,73 0,76 1 6 

3 -0,12 0,06 1,00 -0,01 946 1,17 0,68 1 6 

4 -0,07 0,03 -0,01 1,00 1246 1,42 0,73 1 6 

Not. Faktor 1: ”Uttalat stöd”; Faktor 2: ”Påverkan från tidigare erfarenhet av internationella 

insatser”; Faktor 3: ”Relations-friktioner”; Faktor 4: ”Ogillande tystnad”.  

 

 

Betydelsen av socialt stöd och Relationsproblem 

Den deskriptiva analysen av den andra delen av stödfrågorna, Betydelsen 

av socialt stöd och Relationsproblem redovisas i Tabell 4. Som framgår av 

Tabell 4 så skattade deltagarna som hade besvarat frågan på den 10-

gradiga skalan (och som inte hade svarat ”Vet ej”) (N = 1250) Betydelsen 

av socialt stöd som högt, M = 7,74; SD = 2,25; variationsvidd = 1 till 10. 

Knappa 2 % svarade att de inte visste om stödet hemifrån har betydelse 

för deras välmående.  

Rörande Relationsproblem så angav inte den överväldigande majoriteten 

av deltagarna (78,30 %) några allvarligare relationsproblem de senaste 
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åren. Det näst vanligaste svarsalternativet som angavs var ”Ja, med part-

ner/familj”, 10,20 %, följt av svarsalternativet ”Ja, med familj/släkt” (6,50 

%).  

 

Tabell 4. 

Medelvärde (M) och spridningsmått (SD, Min, Max) för Betydelsen av socialt 

stöd, samt fördelning över svarsalternativ (Frekvens) från Relationsproblem. 

Betydelsen av socialt stöd N M SD Min Max 

Inte viktigt alls till Mycket viktigt  

(1-10) 

1250 7,74 2,25 1 10 

Vet ej (0) 24     

Totalt 1264     

Svarsbortfall  16     

Relationsproblem   Frekvens 

Svarsalternativ N % av svarande Kulmulativ % 

Nej 1001 78,26 78,26 

Ja, med vänner 26 2,03 80,30 

Ja, med partner/familj 130 10,16 90,46 

Ja, med familj/släkt 83 6,49 96,95 

Ja, med vänner och partner/familj 11 0,86 97,81 

Ja, med vänner och familj/släkt 3 0,23 98,05 

Ja, med partner/familj och familj/släkt 18 1,41 99,45 

Ja, med samtliga kategorier 7 0,55 100 

Totalt 1279 100  

Svarsbortfall 11   

 

 

För att ytterligare få förståelse för hur de olika svaren hängde samman 

gjordes en korstabell över Relationsproblem och Betydelsen av socialt 

stöd (se Tabell 5). Den stora majoriteten (83,69 %) skattade Betydelsen av 

socialt stöd som högt, eller mycket högt (värden på 6 eller högre) oavsett 

om de angav Relationsproblem eller inte.  

Ett t-test (Independent sample) visade inte på någon skillnad (p > 0,05) mel-

lan de deltagare som angav att de inte hade haft några Relationsproblem 

(n = 976), M = 7,76; SD = 2,21, och de som angav ett eller flera Rela-

tionsproblem (n = 269), M = 7,68; SD = 2,39. 



 
 

 

Tabell 5.  

Korstabell av fördelning på Relationsproblem och Betydelsen av socialt stöd (N = 1290). 

 
Relationsproblem 

(flera svarsalternativ var möjliga)  

 Nej Ja, med vänner 
Ja, med 

partner/familj 
Ja, med 

familj/släkt 12a 13b 23c 123d n 

B
e
ty

d
e
lse

n
 a

v so
c
ia

lt stö
d

 

0 17 3 1 3 0 0 0 0 24 

1 24 0 2 4 0 1 0 0 31 

2 17 0 2 1 1 0 1 0 22 

3 23 1 3 6 0 0 2 0 35 

4 20 1 1 6 0 0 0 0 28 

5 53 1 8 4 0 0 1 0 67 

6 66 4 5 5 1 0 2 1 84 

7 153 2 25 11 0 0 1 1 193 

8 235 1 27 12 0 0 4 0 279 

9 96 4 16 9 6 1 2 1 135 

10 289 8 40 22 3 1 4 4 371 

N 993 25 130 83 11 3 17 7 1269 

Stor betydelse* 84 76 87 71 91 67 76 100 84 

Not. Svarsalternativen för Betydelse av socialt stöd gick från 1 = ”Inte viktigt alls” till 10 = ”Mycket viktigt”, 0 = ”Vet ej”.  

Gråa fält markerar antalet individer som angett att Betydelsen av socialt stöd är viktigt eller mycket viktigt (6 poäng eller mer).  

* Stor betydelse = Andel i % över de som angett att Betydelsen av socialt stöd är viktigt eller mycket viktigt. Av utrymmesskäl är procentsatsen i 

heltal. 
a)

 Ja, med vänner och partner/familj; 
b)

 Ja, med vänner och familj/släkt; 
c)
 Ja, med partner/familj och familj/släkt; och 

d)
 Ja, med samtliga kategorier 

av anhöriga 
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Samband mellan Socialt stöd och Betydelsen av socialt stöd 

respektive Relationsproblem 

En sambandsanalys (Pearson’s korrelationskoefficient, r) mellan de fyra 

faktorerna i Socialt stöd och Betydelsen av socialt stöd visade på svaga 

samband mellan faktor 1 (dvs. uttalat stöd) och Betydelsen av socialt stöd, 

r = 0,11, p < 0,001; och mellan faktor 2 (dvs. påverkan från tidigare er-

farenhet av internationella insatser), r = -0,07, p = 0,46, och Betydelsen av 

socialt stöd.  

Tabell 6 visar resultatet från en multipel regressionsanalys (Backwards). Här 

framgår att båda modellerna var signifikanta, men att det endast var faktor 

1 som bidrog i båda modellerna, t (1221) = 5,13, p < 0,001. Modell 2, det 

vill säga den lösning som presenterades utan faktor 2, F (1, 1221) = 26,34, 

p < 0,001, förklarade dock bara en liten del av den totala variansen inom 

av Betydelsen av stöd hemifrån (14,5 %). Det var alltså endast det uttalade 

stödet hemifrån (dvs. faktor 1) som främst tyckets inverka på hur högt 

deltagarna skattade Betydelsen av stöd hemifrån. 

Sambandsanalysen (Spearman’s rank-koefficeint, rho) mellan Socialt stöd 

och Relationsproblem, där deltagarna hade delats upp i tre grupper av 

antingen: ”Inga relationsproblem”, ”En typ av relationsproblem” eller 

”Flera typer av relationsproblem”; visade på mycket svaga samband 

mellan kategorierna av relationsproblem och faktor 1 (dvs. uttalat stöd), 

rho = -0,15, p < 0,001; och faktor 3 (dvs. relations-friktioner), rho = 0,18, p 

> 0,001.  

En envägs-ANOVA visade att det fanns skillnader mellan Relationsprob-

lem och faktor 1, F (2, 1256) = 12,99, p < 0,001; samt mellan Relations-

problem och faktor 3, FBF (2; 216,28) = 10,03, p < 0,001 (FBF = Brown-

Forsythe’s F-värde, eftersom variansen inom grupperna inte var homogen).  

Post hoc testet för faktor 1 (Tukey’s HSD) visade att det var deltagare utan 

relationsproblem (dvs. ”Inga relationsproblem”), M = 4,94, SD = 0,87, 

variationsvidd = 1,40-6,00 (95 % Konfidensintervall = 4,88 till 4,99), som 

skiljde sig från övriga. De hade med andra ord i högre utsträckning mer 

uttalat stöd hemifrån än både deltagare med ”En typ av relationsprob-

lem”, M = 4,66, SD = 0,92, variationsvidd = 1,50-6,00 (95 % Konfidens-
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intervall = 4,54 till 4,77), och deltagare med ”Flera typer av relations-

problem”, M = 4,51, SD = 0,92, variationsvidd = 2,00-6,00 (95 % Kon-

fidensintervall = 4,21 till 4,81). Deltagare med uttalat stöd hemifrån hade 

alltså i mindre utsträckning upplevt relationsproblem under de senaste 

åren, än övriga deltagare. 

Post hoc testet (Games-Howell, pga. icke-homogena grupper) för faktor 3 

(dvs. relations-friktioner) och den kategoriserade relationsproblem, visade 

att skillnaden låg mellan deltagarna som inte angivit några relations-

problem (dvs. ”Inga relationsproblem”), M = 1,11, SD = 0,52, variations-

vidd = 1,00-6,00 (95 % Konfidensintervall = 0,02 till 1,07), och deltagare 

med ”En typ av relationsproblem”), M = 1,39, SD = 1,05, variationsvidd 

= 1,00-6,00 (95 % Konfidensintervall = 1,24 till 1,54). Det fanns alltså 

inga skillnader mellan de som hade haft ”Flera typer av relationsproblem” 

och övriga två grupper. Med andra ord tycks det som deltagare med 

relationsproblem med ett relationsproblem har handlat om parrelationen 

och att dessa deltagare riskerar att parrelationen upphör i och med 

deltagandet. 

 

Tabell 6.  

Summarisk tabell över den multipla regressionsanalysen (Backwards) på 

Betydelsen av socialt stöd och Socialt stöd, faktor 1 (dvs. uttalat stöd hemifrån) 

och faktor 2 (dvs. påverkan från tidigare erfarenhet av internationella insatser) 

(N = 1223). 

     95 % Konfidensintervall 

Modell B SE B β lägst högst 

1 Constant 6,05 0,49  5,08 7,02 

 Faktor 1 0,43 0,08 0,15 0,27 0,58 

 Faktor 2 -0,16 0,10 -0,05* -0,36 0,04 

2 Constant 5,56 0,39  4,80 6,32 

 Faktor 1 0,40 0,08 0,14 0,25 0,56 

Modell 1: R
2
 = 0,023, ΔR

2 
= 0,022; Modell 2: R

2
 = 0,021, ΔR

2 
= 0,020 

*p = 0,109, övriga värden p < 0,001. 
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Diskussion 

 

Socialt stöd 

Den initiala analysen av de 13 påståendena i formuläret Socialt stöd 

visade, trots stort bortfall på påståenden rörande parrelations friktioner 

och påverkan från tidigare erfarenhet av internationella insatser (se Tabell 

1), att formuläret går att använda för fortsatta analyser. Den ”enkla” 

strukturen (dvs. när varje påstående laddar högt i endast en faktor) gav två 

faktorer som är att betrakta som allmänna: faktor 1 (fem påståenden) 

handlar om ett uttalat stöd och acceptans för antagningen till Försvars-

maktens GMU; och faktor 4 (två påståenden) handlar om ogillande tyst-

nad. Det är värt att notera att påståendet ”Mina närmaste har inte kom-

menterat saken alls” i faktor 4 varken var positivt eller negativt formule-

rat, men att tystnaden ändå tycks tolkas som ett ogillande, då dess ladd-

ning i faktorn går i samma riktning som det negativt formulerade påståen-

det ”Ingen har sagt något, men det känns som de inte gillar det”. Det 

tycks alltså inte som att vi tolkar tystnad som medhåll i det här samman-

hanget. Huruvida det rör sig om ett faktiskt negativt stöd från anhöriga 

eller inte är omöjligt att uttala sig om, men en fråga som dyker upp är om 

deltagare utan uttalat stöd även vid kris står själva.   

De andra två faktorerna innehåller påståenden som är att betrakta som 

specifika. Den ena faktorn, faktor 2 rörande relations-friktioner i parrela-

tionen, kunde endast besvaras av deltagare som var, eller nyss hade varit, i 

en parrelation (dvs. ”Min partner har lämnat mig” och ”Min partner över-

väger att lämna mig”). Den sista faktorn, faktor 3, berör de anhörigas 

inställning på grund av tidigare erfarenhet av internationella insatser. I 

denna faktor vändes påstående 12 för att indikera ett positivt stöd om 

deltagarna hade varit ute tidigare. 

Det faktum att några av påståendena inte gick att besvara av samtliga 

deltagare försämrade strukturen något, i jämförelse med den struktur som 

framkom av de mer allmänna påståendena i faktor 1 och 4. Ser man till 

respektive påståendens svarsfrekvens, som redovisas i Tabell 1, kan man 

ana att flera deltagare har missförstått instruktionerna och har besvarat 
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påstående 12 och 13 (dvs. de påståenden som handlar om tidigare er-

farenhet av internationella insatser) trots att de inte haft denna erfarenhet. 

Det är inte sannolikt att två tredjedelar av rekryterna har haft erfarenhet 

av internationella insatser. En närmare granskning av svarsmönstret visar 

det sig att nästan alla (98,3 % och 93,4 %) har besvarat påstående 12 

respektive 13 med 1:or, det vill säga besvarat genom att inte instämma i 

påståendena. Detta tyder på att flera kan ha missförstått instruktionerna, 

och att svarsbortfallet skulle ha sett annorlunda ut om detta inte vore 

fallet. Ett annat tecken på detta är att båda påståendena laddar åt samma 

riktning (dvs. positiva laddningar) inom faktorn trots att påståendena är 

vända åt olika håll, där det ena är positivt (”Mina närmaste accepterar det 

eftersom de vet vad som väntar dem, då jag har varit ute på internationella 

insatser förut”) och det andra är negativt (”Mina närmaste har svårt att 

acceptera det eftersom jag har varit ute på internationella insatser förut”). 

Eftersom påstående 12 vändes i faktor 2 för att gå i samma (positiva) 

riktning som påstående 13, det vill säga alla låga värden på skalan blev 

höga och tvärtom, bör det medelvärde som redovisas i Tabell 3 ses som 

högst preliminärt. Sannolikt ligger medelvärdet närmare 1 som är fallet för 

faktor 3 och 4.  

Samma typ av mönster finns för faktor 3 och friktioner i parrelationen. 

Dock är det svårare att uttala sig om detta då det inte är helt osannolikt att 

flertalet deltagare var, eller precis hade varit, i en parrelation.  

Den oklarhet som har uppstått rörande deltagarnas tidigare erfarenhet och 

civilstånd är beklaglig och beror bland annat på att hela formuläret 

rörande ”Utprövning av nya psykologiska urvalsinstrument” kom att 

flyttas under processen. Initialt var det tänkt att dessa frågor skulle ha 

varit webbaserade och ingått tillsammans med andra tester som bjöds av 

Rekryteringsmyndigheten (fd. Pliktverket). Svaren från detta formulär 

skulle alltså ha kommit tillsammans med data om civilstånd och tidigare 

erfarenhet.  

Oavsett sannolika missförstånd i hur formuläret skulle besvaras, är det 

sociala stödets betydelse att betrakta som en helhet, där de olika aspek-

terna av både parrelationer och påverkan från tidigare erfarenheter bör 

ingå, varför den initiala strukturen behölls i nuläget. I framtiden finns det 

dock visst behov av att bygga ut formuläret rörande Socialt stöd ytter-
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ligare, speciellt rörande de allmänna påståendena, och om nödvändigt 

överväga om de två specifika faktorerna (dvs. faktor 2 och 3) bör lyftas ut. 

Kvaliteten på deltagarnas föräldrarelationer, upplevelser av trygghet i nära 

relationer, med mera skulle vara intressanta aspekter att få in, då detta är 

viktiga aspekter för återhämtning och social anpassning i stort (Shulman 

et al., 2000). 

 

Betydelsen av socialt stöd och Relationsproblem och samband med 

faktorerna i Socialt stöd 

Den stora majoriteten av deltagarna betraktade stödet hemifrån som 

viktigt för deras välmående (dvs. Betydelse av socialt stöd), och endast ett 

fåtal svarade att de inte visste om detta var betydelsefullt eller inte. De 

allra flesta av deltagarna hade heller inte haft några allvarliga relations-

problem under de senaste åren. Det fanns heller inga skillnader mellan de 

deltagare som hade haft och de som inte hade haft Relationsproblem 

rörande Betydelsen för socialt stöd. 

Däremot tycks det som deltagare som rapporterar uttalat stöd hemifrån 

(dvs. faktor 1 i Socialt stöd) i något högre utsträckning anser det vara 

viktigare med stöd hemifrån för sitt välbefinnande (dvs. Betydelsen av 

socialt stöd) än övriga (se Tabell 6). Anledningen till det här kan vara flera, 

en rör själva deltagandet i sig, där de som inte känner stödet hemifrån 

kanske inte väljer att överhuvudtaget söka till Försvarsmakten. Samtidigt 

som deltagandet ännu är att betrakta som relativt självklart i samhället i 

stort även detta första år av frivillighet. Samhällsstödet kan komma att 

fluktuera över tid, och det kan vara värt att följa de kommande årens 

rekryters stöd från anhöriga. Då ett uttalat stöd inte bara kan komma att 

påverka villigheten att söka till Försvarsmakten, utan även kan komma att 

bli av betydelse för deltagarnas återhämtningsförmåga (Charuvastra & 

Cloitre, 2008). 

En annan anledning kan vara att de flesta hade blivit stöttade i sina 

utbildnings- och yrkesval, oavsett om de hade sökt till snickare, jurist eller, 

som i det här fallet, till Försvarsmakten. Ett mönster som tycks bekräftas 

av att deltagare som rapporterade ett uttalat socialt stöd hemifrån (dvs. 
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faktor 1 i Socialt stöd) i lägre utsträckning hade haft någon typ av rela-

tionsproblem under de gånga åren. En mer negativ tolkning skulle kunna 

vara att vi inom familjen undviker konflikter och istället låtsas stötta, 

vilket skulle ge samma utfall. 

Ytterligare en anledning skulle kunna vara att deltagare som inte känner 

att de har ett uttalat stöd också nedvärderar dess betydelse för deras väl-

mående. Kanske blir det svårt att gå emot sin familjs vilja om man samti-

digt tror att familjens stöd är viktig för trivsel och hälsa. Förhoppningsvis 

rör det sig dock om ett positivt stöd (inte ett undvikande av konflikter, 

eller försvarsmekanismer) vilket i så fall talar för att deltagarna, tillika 

Försvarsmaktens rekryter, har relativt goda familjerelationer och känner 

stöd hemifrån oavsett vad som händer. 

Vad gäller det resultat som framkom rörande relationsfriktioner i par-

relationen (dvs. faktor 3 i Socialt stöd) och Relationsproblem, där delta-

gare som angett ett relationsproblem i något större utsträckning hade 

relationsfriktioner i parrelationen. Detta resultat är att betrakta som följd-

riktigt, då de flesta deltagare med Relationsproblem anger att detta var 

med partner/familj (se Tabell 4). Samtidigt som det i viss mån verifierar 

faktor 3 och de svar som angavs på de påståenden som denna innehöll. 

Huruvida relationsfriktionen med partnern uppstod som en anledning av 

deltagandet, om den förstärktes av deltagandet, eller om den var friståen-

de från deltagandet, är omöjligt att uttala sig om här. Dock bör noteras att 

frågan rörande Relationsproblemen kan sträcka sig ett par-tre år innan 

deltagandet medan de frågor som rörde Socialt stöd direkt berörde av-

sikten att tjänstgöra i Försvarsmakten. Tidsaspekten varierar med andra 

ord för dessa två frågor. En tilläggsfråga rörande orsak till relationsprob-

lemet skulle kunna vara ett sätt för att kunna skilja på de deltagare vars 

relationsproblem direkt härrör från deras antagning och de deltagare vars 

relationsproblem inte har någon direkt koppling till deltagandet. 

 

Sammantaget tycks det som frågorna i formuläret Socialt stöd håller för 

den fortsatta analysen mot olika utfallsvariabler i form av avhopp, betyg, 

och hälsa, trots de brister som har kunnat identifieras i denna rapport. Att 

strukturen trots brister höll för PCA tyder dock på att alla former av 
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socialt stöd är ett övergripande fenomen. Vilket bekräftas av att deltagare 

med ett tydligt uttalat stöd hemifrån (faktor 1) också var de som skattade 

Betydelsen av social stöd högst, och i lägre utsträckning hade upplevt 

Relationsproblem under de senaste åren. I framtiden behöver dock de all-

männa frågorna i Socialt stöd byggas på för att öka strukturens stabilitet. 

Sannolikt kan det bli aktuellt att lägga de specifika påståendena som, som 

bara kan besvaras av vissa, separat för att undvika missförstånd av de 

svarande.  
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Bilaga 1 

 

Hur ser dina anhöriga på din avsikt att tjänstgöra i Försvarsmakten? 

 

  Instämmer 
inte alls 

 
Instämmer 

helt 

  1 2 3 4 5 6 

1 Mina närmaste har öppet uttalat sitt ogillande       

2 Mina närmaste har accepterat det       

3 Mina närmaste har inte kommenterat saken alls       

4 
Ingen har sagt något, men det känns som de inte 

gillar det 

      

  1 2 3 4 5 6 

5 Mina närmaste stöttar mig till 100 %       

6 Min partner har lämnat mig        

7 Min partner överväger att lämna mig       

8 
Deltagandet har alltid varit självklart, inget att 

diskutera eller ifrågasätta 

      

9 
De accepterar det eftersom de ser ett högre syfte 

med det 
      

  1 2 3 4 5 6 

10 
Min partner accepterar deltagande så länge vi inte 

har barn 

      

11 
Min familj är splittrad och vissa stöttar medan andra 

har svårt att acceptera det 

      

12 
Mina närmaste har svårt att acceptera det eftersom 

jag har varit ute på internationella insatser förut 

      

13 

Mina närmaste accepterar det eftersom de vet vad 

som väntar dem, då jag varit ute på internationella 

insatser förut. 

      

 

 

 

Hur viktigt anser du att stödet hemifrån (anhöriga) är för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt alls      Mycket viktigt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet ej 

           

 

 

Har du under de senaste åren haft jobbiga relationsproblem med 

vänner/partner/familj? (Flera kryss är möjliga) 

 

Ja, med familj/släkt  

Ja, med partner/familj  

Ja, med vänner  

Nej 
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Bilaga 2 
 

 

Till antagna vid Försvarsmakten 

 

Vi på Försvarshögskolan har tillsammans med Karolinska Institutet och Karlstads 

Universitet fått i uppdrag av Försvarsmakten att genomföra studier på de sökande till 

Försvarsmakten.  

 

Syftet med forskningsprojektet är att se hur olika individers egenskaper och kvaliteter, 

fysiska och psykiska, kan komma att påverka förmågan att tillgodogöra sig och fullfölja 

Försvars-maktens olika utbildningar, samt prestationen under insats och förmågan till 

återhämtning efter insats. Det är av yttersta vikt att Försvarsmakten i framtiden har verktyg 

för att tidigt identifiera individer som inte kan anses vara lämpliga för att anställas och delta 

i internationella insatser. Det handlar till exempel om skydd för den enskilda individen, men 

också dennes blivande medarbetare. Alla som söker till Försvarsmakten skall kunna vara 

trygga med att arbetskamraterna är utvalda enligt konstens alla regler. 

Den här delen handlar om Dina personliga egenskaper och psykologiska kvaliteter, och 

kommer att genomföras vid ytterligare ett tillfälle under utbildningsperioden, samt inför och 

efter eventuella internationella insatser.  

Vi kommer att återkomma till er under hela er anställningstid och göra ytterligare enkät-

insamlingar under utbildningstiden och senare under anställning/kontraktering. För att 

kunna följa upp på individnivå använder vi personnummer, därför är det av stor vikt att Du 

fyller i ditt personnummer. Alla personnummer ersätts av ett serienummer så snart 

data matats in i arbetsfilen.  

Frågorna som ingår i denna del kommer inte att påverka din fortsatta karriär i 

Försvarsmakten utan ställs endast i forskningssyfte. Alla svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och sammanställas så att ingen enskild individ eller arbetsgrupp kan 

identifieras.  

 

 

Projektet är granskat och godkänt hos Regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm. 

 

Ditt deltagande i denna studie kommer INTE att påverka Dina betyg under 

utbildningen, eller på något annat sätt inverka på Din karriär inom Försvarsmakten. 

Deltagandet är frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta deltagandet  

 (för kontaktuppgifter se broschyr). 

 

På nästa sida finner Du ett medgivande som vi ber Dig att läsa och underteckna. 

 

TACK PÅ FÖRHAND! 
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Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 

MEDGIVANDE TILL DELTAGANDET I 

FORSKNINGSPROJEKTET  

 

Jag medger att, om jag antas till Försvarsmakten, så får mina testresultat från 

ansökan till Försvarsmakten (från Rekryttestet till Antagningsprövningen) 

och övriga resultat från utbildning/ anställning i form av exempelvis betyg, 

tjänstgöringsomdömen och andra typer av tester som genomförs under denna 

tid, användas i forskningssyftet att förbättra urvalet till Försvarsmakten.  

Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt och att mina enkäter 

kommer att behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets Forsknings-

etiska principer för samtycke och konfidentialitet. 

 

 

 

 

 

 

  

 Datum:…………………………………………. 

  

 Stad/Förband:…………………………………. 

  

 Signatur: ……………………………………………………… 

 

 

 

Personnummer       -     


