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Sammanfattning 

Sveriges försvarsmakt har sedan övergången till ett frivillighetsbaserat 

försvar haft stora problem med att rekryter hoppar av den 

grundläggande militärutbildningen (GMU). Tidigare forskning 

indikerar flera skäl till varför rekryter hoppar av utbildningen, bl.a. 

fysiska skador, bristande möjlighet till återhämtning, upplevelse av 

stress under utbildningen och sociala faktorer. Syftet med denna studie 

var att undersöka om personlighet och känsla av sammanhang 

(KASAM) kan predicera avhopp från GMU. Studien hade en kvantitativ 

longitudinell ansats och studiens urval bestod av rekryter (n=65) som 

påbörjade sin militära utbildning. Mätinstrument som användes var 

Profession-Focused Personality Questionnaire (PQ) och KASAM 

(SOC-13). Resultaten visar signifikanta samband mellan 

personlighetsfaktorerna stresstålighet, självförtroende och avhopp. 

När det gällde KASAM visade studiens resultat signifikanta samband 

mellan dimensionerna begriplighet, hanterbarhet och avhopp. 

Skalorna självförtroende och hanterbarhet var signifikanta prediktorer 

för avhopp från GMU. Resultatens teoretiska förankring och praktiska 

implikationer diskuteras slutligen. 

Nyckelord: Personlighet, KASAM, avhopp, grundläggande 

militärutbildning. 
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Personality and sense of coherence as predictors for turn-over from the Swedish military 

education program¹ 

Anna Larsson & Jonas Melin 

Örebro University 

 

Abstract 

The Swedish Armed Forces (SAF) has transcended their recruitment 

process from being duty-based to rely entirely on volunteers. As a 

consequence, the SAF has large problems with recruits who 

prematurely turn-over from the military education program (GMU). 

Recent research suggest several reasons why recruits turn-over from the 

education, among other things, physical injures, lack of recovery, stress 

due to education factors and social factors, seems to be of importance. 

The present study aimed to examine if personality and sense of 

coherence (SOC) can predict turn-over from GMU. The study had a 

quantitative longitudinal design and the sample consisted of recruits 

(n=65) that started their military education. The measures used in this 

study was the Profession-Focused Personality Questionnaire (PQ) and 

SOC (SOC-13). The results shows significant correlations between the 

personality factors stress-resilience, self-confidence and turn-over. 

Further, significant correlations were found between the SOC 

dimensions comprehensibility, manageability and turn-over. Self-

confidence and manageability were significant predictors for turn-over 

from GMU. The results theoretical value and practical implications are 

discussed. 

Keywords: Personality, sense of coherence, turn-over, military 

education. 

¹ Psychology, Master’s Thesis, Autumn 2015. Supervisor: Mats 

Liljegren 
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Personlighet och känsla av sammanhang som prediktorer för avhopp från 

grundläggande militärutbildning 

 År 2009 beslutade regeringen att övergå till frivilligbaserat försvar, vilket innebar en 

stor förändring i Försvarsmaktens (FM) rekryterings- och utbildningsystem av personal. Efter 

det har FM haft problem med att i genomsnitt 20 procent av de som påbörjar grundläggande 

militärutbildning (GMU) inte fullföljer den. Regeringens beslut innebär att det dåvarande 

pliktförsvaret vilar i fredstid, och 2011 ersattes detta fullt ut av ett frivilligbaserat försvar. 

Detta innebär att manskapsförsörjningen inte längre sker genom att alla myndiga män i 

Sverige har en plikt att mönstra. Istället har alla 18-åringar i Sverige skyldighet att fylla i ett 

webbformulär, beredskapsunderlaget, vars data kan användas om regeringen beslutar att 

reaktivera värnpliktsystemet (Rekryteringsmyndigheten, 2015a). Om en vill arbeta inom FM 

får en nu frivilligt anmäla sig och genomgå en urvalsprocess för att få militär utbildning, som 

i sin tur kan leda till anställning inom försvaret (Försvarsmakten, 2015a). Det sista steget i den 

urvalsprocessen är GMU, som är en drygt tre månader lång praktisk och teoretisk 

grundläggande militär utbildning, och som är lika oavsett vid vilket förband den genomförs. 

Det är efter att GMU genomförts och blivit godkänd som en person har behörighet att 

vidareutbilda sig eller bli anställd inom FM (Försvarsmakten, 2015b). Urvalsprocessen för 

antagande till GMU innebär att de sökande först skickar in en ansökan och fyller i ett 

webbformulär med frågor gällande bland annat hälsa, intressen och skolgång. De som bedöms 

ha förutsättningar att klara utbildningen kallas till antagningsprövning. Vid 

antagningsprövningen genomgår de sökande strukturerade läkar- och psykologbedömningar, 

bland annat i avseende att bedöma deras förmåga att hantera de stressorer det innebär att 

arbeta i FM. De genomgår också medicinska, psykologiska och fysiologiska mätningar, samt 

att ett samtal med yrkesvägledare genomförs (Rekryteringsmyndigheten, 2015b). FM har 

kravprofiler för rekryteringen till GMU som är ramverket för att välja individer med rätt 
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kapaciteter och förutsättningar, och dessa ligger till grund för lämplighetsbedömning och 

urval efter antagningsprövningen (Jonsson, 2015). Baserat på testerna och bedömningarna 

väljs sedan de individer ut som anses mest lämpliga och erbjuds en utbildningsplats i GMU 

(Rekryteringsmyndigheten, 2015b). Hur många utbildningsplatser som erbjuds baseras på det 

personalbehov FM har vid tillfället (Försvarsmakten, 2015c).  

 Inför att Sverige skulle gå över till ett frivilligbaserat försvar fanns det en farhåga om 

att kvaliteten på de sökande skulle sjunka, och att kvantiteten inte skulle räcka för att täcka det 

behov av personal FM har (Jonsson & Nordlund, 2010). I en rapport efter fyra år av 

frivillighetsbaserat försvar beskrev dock Jonsson (2015) att kvaliteten på de sökande har varit 

generellt bättre än jämförda värnpliktsår, och att både kvantiteten och kvaliteten på de 

sökande har möjliggjort ett positivt urval till GMU varje år sedan det infördes. Trots detta har 

avhopp lett till att FM har haft svårt att täcka det initiala behov en haft varje år. År 2014 till 

exempel var Försvarsmaktens initiala behov 2 500 individer, och 19 331 personer påbörjade 

urvalsprocessen, vilket gav ett söktryck på 7,7 personer per plats. Av dessa 19 331 individer 

fanns det efter urval och självbortfall 4164 individer som bedömdes antagningsbara. 2 342 

individer påbörjade GMU, och av dem avslutade 1 963 stycken utbildningen. Av dessa i sin 

tur valde 1 458 stycken att skriva kontrakt och fortsätta som anställda inom Försvarsmakten 

(Försvarsmakten, 2015c). Det innebär att ca 20 % av de som påbörjade GMU hoppade av, och 

att endast 58 procent av det initiala behovet, 2500 individer, uppfylldes. Detta trots att FM 

efter urvalsprocessen hade 1,6 individer per plats och alltså kunde välja de som enligt 

kravprofil och urvalsprocess hade bäst förutsättningar att genomföra GMU. Statistik från 

2012 och 2013 bekräftar detta problem, t.ex. kan liknande siffror ses för år 2013 då 20 % som 

påbörjade GMU hoppade av, och endast 48 % av det initiala behovet uppfylldes. 
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Tidigare forskning 

 Problem med att rekrytera och behålla sin personal är något som många länder med ett 

helt eller delvis frivilligbaserat försvar möter. En rapport som syftade till att undersöka 

eventuella svårigheter med och konsekvenser av övergång till frivillighetsbaserat försvar 

genomfördes inför den svenska övergången, och i den beskriver Jonsson och Nordlund (2010) 

övergången till frivilligbaserat försvar i bland annat USA, Kanada, Storbritannien, Danmark 

och Nederländerna. Enligt denna rapport uppgår kostnaden för att rekrytera och utbilda 

personal i genomsnitt till hälften av försvarsbudgeten i dessa länder, att utbildningskostnaden 

per soldat blivit högre efter övergången, och av de individer som påbörjar militär utbildning 

hoppar 15-30 % av. Avhoppsprocenten tycks dock klinga av efter några år, vilket bedöms 

bero bland annat på införandet av olika incitament (Jonsson & Nordlund, 2010).  

 Enligt Rotsker (2006), som analyserat det amerikanska försvarets 

rekryteringsproblematik, är det viktigaste för att nå framgång och hålla en rimlig kostnad i ett 

frivilligbaserat försvarssystem att kontinuerligt utvärdera förmågan att rekrytera och behålla 

personal, och att utifrån detta utveckla rekryteringsförfarandet. Vidare menar Rotsker (2006) 

att en bör fokusera på att skapa ett rekryteringspaket så att rätt antal och typer av individer 

rekryteras, och genom det kan en optimera balansen mellan kvalitet och kostnad. För Sveriges 

del innebär detta enligt Jonsson och Nordlund (2010) att systematiska kvantitativa och 

kvalitativa mätningar, och analyser bör ske för att utvärdera hur väl rekryteringen fungerar, 

och att denna kunskap sen används för att förbättra hur processer och organisation för 

rekrytering och behållande av personal utformas. 

 För att möta problemet med avhopp har forskare inom den amerikanska militären 

utvecklat ett urvalssystem för att kunna identifiera individer med större benägenhet att hoppa 

av. Denna forskning visar att genom att mäta olika personlighetsaspekter, kognitiva förmågor 

och fysik hos de sökande, och sedan välja de individer med höga resultat inom dessa och sålla 
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bort de med resultat under bestämda gränsvärden, kunde en sänka avhoppsprocenten under 

den amerikanska motsvarande grundläggande militärutbildningen från 30 % till 15 %. En såg 

också en positiv effekt på avhoppsprocenten under senare utbildning. Vidare korrelerade 

också höga resultat signifikant med bland annat högre prestationsbedömningar och att dessa 

individer i större utsträckning rapporterade att de anpassat sig bra till det militära livet. Deras 

bedömning är att en individs personlighet verkar vara en viktig bidragande faktor när det 

gäller avhopp och prestation inom det militära (White, Rumsey, Mullins, Nye, & LaPort, 

2014). 

 För Sveriges FM bedöms de senaste årens avhopp som ett kostsamt och allvarligt 

problem för organisationen (Alvinius, Jonsson, Wallenius & Larsson, 2012; Försvarsmakten, 

2015c), och det läggs kraft på att hitta kostnadsrimliga lösningar på problemet med att kunna 

rekrytera och behålla personal (Försvarsmakten, 2015c). I ett försök att identifiera 

bakomliggande orsaker till avhopp genomfördes en studie av Alvinius et al. (2012), där 

personer som hoppat av GMU intervjuades. Slutsatsen som drogs i den studien var att många 

avhopp ytterst verkar bero på att GMU är en kort och intensiv utbildning, vilket skapar en risk 

för skador och lämnar lite utrymme för återhämtning. Fysiska skador, personliga skäl, 

upplevelsen av GMU som en mer stressande och påfrestande situation än vad en trott, och att 

omställningen från civilt liv var stor, var några av de dominerande angivna orsakerna som 

bidragit till beslutet att hoppa av (Alvinius et al., 2012).  

 I en doktorsavhandling av Bäccman (2015) menar hon att en del av den svenska 

försvarsmaktens personalproblem består i att urvalssystemet inte tillräckligt motsvarar de 

förändringar som militären genomgått när det gäller både övergången till frivilligbaserat 

försvar, och militärens huvudsakliga uppdrag som gått från territorieförsvar till internationella 

fredsinsatser. Samma urvalssystem som användes vid värnplikt används fortfarande 

(Bäccman, 2015). En av hennes studier (Bäccman, Berggren & Norlander, 2012) visar att 
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urvalssystemet saknade prognostiskt värde när det gällde både soldaters prestation vid 

internationell insats, och deras återanpassningsförmåga vid hemkomst. Istället kunde hon visa 

att icke-kognitiva tester predicera återanpassningsförmåga. Hennes slutsats var att det 

nuvarande urvalssystemet behöver anpassas, och att icke-kognitiva tester kan förbättra 

urvalets validitet (Bäccman, 2015). 

 Sammanfattningsvis finns det utifrån tidigare forskning skäl att studera 

avhoppsproblematiken och försöka hitta lösningar på detta. Kostnaden för att rekrytera, skriva 

in, betala ersättning till, och träna rekryter som senare hoppar av blir sammanräknat stor i 

både möda och finansiella resurser. Det medför också kostnader för den enskilda individen, i 

form av till exempel missade arbets- eller utbildningstillfällen, eller fysisk skada (Mitchell, 

Holtom, & Lee, 2001; White et al., 2014). Sveriges FM har precis som andra länder med 

frivilligbaserat försvar problem med avhopp. Det har gjorts försök att nå en bättre förståelse, 

och ett förslag är att se över det urvalssystem som finns idag, och utifrån forskning moderera 

det för att det bättre ska kunna urskilja de individer som har bäst förutsättningar att klara 

utbildningen och senare även att arbeta inom Försvarsmakten. 

Stress 

 För rekryter innebär GMU en stressfylld situation, med högt tempo och höga krav. 

Därför är det viktigt att titta på vilka faktorer som påverkar hur stress uppfattas och hanteras. 

 Stress kan beskrivas som en funktionell reaktion på interna eller externa stressorer, 

som kan vara fysiska, psykiska eller sociala, där organismen försöker anpassa sig för att möta 

dessa stressorer och återskapa balans (Ljung & Friberg, 2004). Stressreaktioner kan vara både 

fysiologiska och beteendemässiga, t.ex. ökad uppmärksamhet, ökad hjärtfrekvens och högre 

blodtryck, och syftade ursprungligen till att blixtsnabbt förbereda kroppen för flykt eller strid. 

Kroppens stressystem är anpassat för kortare aktivering, följt av återhämtning. Ett stressystem 
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som är aktiverat under längre tid skapar belastning som orsakar problem, även om situationen 

som skapar belastning upplevs som stimulerande eller rolig (Ljung & Friberg, 2004). 

 För rekryter innebär GMU ofta en mängd olika stressorer. Fysiska, psykiska och 

sociala stressorer så som risk för skador, svårigheter att anpassa sig, och tidspress är några av 

faktorerna specifikt för GMU (Wallenius et al,, 2011). Andra faktorer som kan verka som 

stressorer i arbetsmiljön är otydlighet i ledarskap, rollosäkerhet eller rollkonflikter, bristande 

socialt stöd, och tidspress. Olika individer är olika känslig för olika stressfaktorer (Kaufmann 

& Kaufmann, 2010). Om en individ uppfattar en stressor som påfrestande, och hur denne i så 

fall reagerar påverkas av individens personlighet, tidigare erfarenheter, socialt stöd (Delongis 

& Holtzman, 2005) och copingstrategi (Lazarus & Folkman, 1984). Copingstrategi definieras 

enligt Lazarus och Folkman (1984) som realistiska och flexibla tankar och beteenden som 

syftar till att lösa problem och på så sätt minska individens upplevda stress. De gjorde också 

skillnad på emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping. Emotionsfokuserade 

copingstrategier är inriktade på att hantera de känslor som stress ger upphov till och minska 

obehaget. Problemfokuserade copingstrategier är inriktade på kognitiva bearbetning av 

situationen för att hantera och hitta lösningar på problemet (Lazarus & Folkman, 1984). 

Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av den medicinske 

sociologen Aaron Antonovsky 1979, i syfte att beskriva varför en del människor klarar svåra 

påfrestningar med bibehållen hälsa medan andra inte gör det (Antonovsky, 2011). I sin 

forskning utvecklade Antonovsky tre teoretiska komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som tillsammans utgör konceptet KASAM. Begriplighet är den kognitiva 

komponenten i KASAM och handlar om i vilken grad människan upplever den inre och yttre 

omvärlden som strukturerad och förklarbar, snarare än kaotisk och oförklarlig. Begriplighet 

inbegriper en förväntan om att framtida stimuli är förutsägbara. Hanterbarhet är den 
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subjektiva upplevelsen av att ens resurser är tillräckliga för att möta motgångar i livet. Hög 

grad hanterbarhet karaktäriseras av en upplevelse av kontroll, där individen inte uppfattar sig 

som ett offer för sina omständigheter. Meningsfullhet är den emotionella och 

motivationsskapande komponenten som innebär att situationer i livet är värda känslomässig 

investering och engagemang. Krav och utmaningar i livet välkomnas snarare än ses som 

bördor som helst undviks.  

Antonovsky (2011) såg KASAM som en varaktig inställning som utvecklas mellan 

barndomen och vuxenlivet och som etablerar en relativ stabilitet vid cirka 30 års ålder. Han 

menade att endast större livsomställningar, ex. emigration, anställning och barnafödande var 

förmögna att förändra graden av KASAM. Senare forskning har bekräftat att KASAM är 

relativt stabilt över tid (Feldt, 2000). Dock argumenterar Johnson (2004) att KASAM ej 

erhåller tillräcklig stabilitet för att klassificeras som ett personlighetsdrag, och menar istället 

att KASAM bör förstås som en global copingstrategi som föregår adaptiv coping. Denna 

definition är i enlighet med Antonovskys syn om att KASAM inte är en särskild 

copingstrategi, utan är en överordnad och generaliserad förmåga att använda sig av adekvata 

copingstrategier lämpliga för den givna situationen som individen står inför. Ytterligare 

indikationer på att KASAM snarare är en global copingstrategi än ett personlighetsdrag är att 

nyligen utförda interventionsstudier har visat signifikanta skillnader i graden KASAM efter 

att deltagarna genomgått psykologisk behandling i grupp (Kähönen et al., 2012), vilket tyder 

på att KASAM är föränderligt över tid. 

En reviwartikel redovisar starka samvariationer mellan KASAM och upplevd generell 

hälsa (Eriksson & Lindström, 2006). KASAM har även visats vara en central buffert mot 

stress (Amirkhan & Greaves, 2003; Eriksson & Lindström, 2006) och en bidragande egenskap 

när en person återhämtar sig från mentala påfrestningar (Griffiths, 2009).  
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KASAM och avhopp 

 KASAM har vid tidigare forskning visat sig ha både direkta och indirekta samband till 

avhopp. En studie kunde visa att låg KASAM, och främst låg känsla av meningsfullhet, till 

stor del förklarade avhopp både från omvårdnadsutbildning och arbete inom 

omvårdnadssektorn (Varga et al., 2012). Vidare drogs slutsatserna att utbildningen “gallrade” 

bort individerna med lägre meningsfullhet, att steget från student till att arbeta inom yrket 

innebar en ökning av meningsfullheten, och att arbete med utvecklande och stärkande av 

KASAM under utbildningen kunde ha positiva effekter på avhopp både under utbildning och 

senare i yrkeslivet (Varga et al., 2012). Flera studier har också visat att KASAM har en 

buffrande effekt i situationer där långvarig stress annars kan leda till avhopp, bland annat vid 

utvecklandet av utmattningssyndrom (Love, Goh, Hogg, Robson, & Irani, 2011; Zerach, 

2013). Utifrån att KASAM agerar som friskfaktor mot påfrestande situationer och utifrån att 

graden KASAM skiljer sig mellan individer, är det rimligt att anta att rekryter som genomgår 

GMU kommer att uppleva utbildningssituationen olika påfrestande. Det är också rimligt att 

anta att graden KASAM kan ha en central roll i hur rekryterna hanterar de stressorer som 

militärutbildning kan innebära.   

Personlighet 

Larsen & Buss (2010) definierar personlighet som en uppsättning psykologiska 

egenskaper och mekanismer inom individen, som är organiserade och relativt bestående, och 

som påverkar individens interaktion med och anpassning till den intrapsykiska, fysiska och 

sociala miljön. Den idag ledande och mest vedertagna teorin inom personlighetspsykologin är 

femfaktorteorin (FFM) (Costa & McCrae, 2008; Egan, 2009; Larsen & Buss, 2010). FFM 

tillkom ur ’the Lexical approach’, där Allport och Odbert (1936) analyserade 17,953 

karaktärsbeskrivande ord i syfte att skapa ett strukturerat ramverk över 

personlighetsbegreppet (Larsen & Buss, 2010). Sedan Allport och Odbert’s arbete har flera 
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forskare bidragit till utvecklingen av FFM, som idag består av fem distinkt olika dimensioner 

(Goldberg, 1993): Öppenhet (eng. Openness, O) – hur pass fantasifull, nyfiken på nya intryck, 

intellektuell och kreativ personen är. Samvetsgrannhet (eng. Conscientiousness, C) – hur pass 

organiserad, ansvarstagande, och självdisciplinerad personen är. Extraversion (eng. 

Extraversion, E) – hur pass social, utåtriktad, självhävdande och pratsam personen är. 

Vänlighet (eng. Agreeableness, A) – hur pass förstående, sympatisk, varm och samarbetsvillig 

personen är. Emotionell stabilitet (eng. Emotional stability, ES) – hur pass trygg, lugn, 

självsäker och avslappnad personen är (Larsen & Buss, 2010).  

En metaanalys som analyserade 81 separata studier drog slutsatsen att personlighet enligt 

FFM uppnår en god stabilitet över tid (Bazana & Stelmack, 2004). Personlighet har även 

visats vara stabil mellan olika kulturer (Egan, 2009). FFM kan förstås mer som ett ramverk än 

en teori då FFM inte syftar till att uttala sig kring orsaker om varför människor 

personlighetsmässigt skiljer sig åt (Bäccman, 2015). Trots att FFM inte förklarar uppkomsten 

till dessa individuella skillnader har modellen flera användningsområden, eller som Costa 

(2008) uttryckte att FFM är potentiellt användbar i alla situationer där individuella skillnader 

är av vikt. Inom urvals- och organisationspsykologin används ofta personlighet i syfte att 

förstå och förklara mänskligt beteende (Mabon, 2004). En metaanalys utförd av Hogan & 

Holland (2003) undersökte sambandet mellan personlighet och prestation på arbetet. Samtliga 

dimensioner inom FFM undersöktes och resultaten visade att dimensionen ES var den 

starkaste prediktorn för arbetsprestation, följt av dimensionen C. Detta innebär att låga värden 

på ES hade en ett prediktivt samband med låg arbetsprestation. Personlighet utifrån FFM har 

även undersökts i militära sammanhang och resultat har visat att ES, E och O har ett 

signifikant samband med ett lyckat genomförande av militärutbildning (Hartmann, Sunde, 

Kristensen & Martinussen, 2003). 
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Personlighet och avhopp 

Tidigare forskning har visat att det finns både direkta och indirekta samband mellan 

personlighet och avhopp (Salgado, 2002; Zimmerman, 2008). I en metastudie av Salgado 

(2002) undersöktes om personlighet kan predicera kontraproduktiva beteenden, såsom 

avvikande beteende, frånvaro, olyckor, avhopp och uppsägning. Studien visade att alla 

personlighetsfaktorer kunde predicera avhopp, och att låg C kunde predicera både avvikande 

beteende och avhopp. När det gällde att predicera det omvända, vad som benämndes som 

”lack of turnover” alltså frånvaro av avhopp, så var hög ES den starkaste prediktorn, följt av 

hög C och hög A. I en annan metaanalys gjord av Zimmerman (2008) kom en fram till att 

olika personlighetsegenskaper påverkar avhoppsrelaterade intentioner och beteenden, där 

intention definierades som individens avsikt eller beslut att sluta och beteenden definierades 

som agerande mot ett avhopp, t.ex. söka nya jobb eller meddela chef om uppsägning. Låg ES 

var det som starkast predicerade anställdas uttryckta intention att sluta och också till viss del 

avhoppsbeslut. Låg C och A var de starkaste prediktorerna för faktiska avhopp. Studien 

visade också att personer med låg A och hög O sa upp sig utan att haft starka intentioner 

tidigare. Zimmerman (2008) föreslår att denna effekt kan bero på att dessa personer inte 

binder några starka sociala band på arbetsplatsen, att de vill ha nya erfarenheter och tenderar 

att handla mer impulsivt, vilket göra att de kan säga upp sig oplanerat. Utifrån att personlighet 

har en central roll i huruvida personer upplever en situation som stressfylld eller ej (Larsen & 

Buss, 2010), samt utifrån tidigare forskning som gjorts på arbets- och utbildningsprestation är 

det rimligt att anta att personlighet enligt FFM kan ha ett samband med avhopp från 

militärutbildning. 

Syfte och frågeställning 

 Syftet med föreliggande studie är att undersöka skillnader och samband mellan 

personlighet, KASAM och avhopp från GMU. Vidare är syftet att undersöka om några av 
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dessa variabler kan predicera avhopp. Tidigare forskning inom området har framförallt varit 

kvalitativ och/eller undersökt icke-svenska populationer. De kvantitativa studier som gjorts 

har ofta undersökt samband mellan personlighet, KASAM och stress inom arbetslivet, men 

ingen studie har undersökt den direkta kopplingen till avhopp från GMU. I syfte att 

komplettera tidigare forskning valdes en kvantitativ och longitudinell ansats som undersöker 

den direkta kopplingen mellan personlighet, KASAM och avhopp från GMU. Ett antagande 

görs om att GMU är en stressor som rekryter kommer att uppleva olika påfrestande beroende 

på grad av personlighet och KASAM, där låg ES ökar upplevelsen av mental påfrestning och 

hög KASAM agerar som friskfaktor för att hantera den påfrestning som uppstått. 

 

Frågeställningar och hypoteser: 

1. Föreligger det någon skillnad mellan gruppen av rekryter som hoppat av GMU:n och 

gruppen av rekryter som fullgjort utbildningen när det gäller a) personlighet och b) 

KASAM?  

2. Föreligger det något signifikant samband mellan personlighet och avhopp från GMU?  

3. Föreligger det något signifikant samband mellan KASAM och avhopp från GMU?  

4. Kan personlighet och KASAM i en kombinerad modell predicera avhopp från GMU? 

 

 Utifrån tidigare forskning och teoretiskt underlag är studiens hypoteser att a) gruppen 

rekryter som hoppat av GMU skattar signifikant lägre grad av stresstålighet och 

självförtroende och signifikant högre grad av humörinstabilitet, och signifikant lägre grad av 

samtliga mått för KASAM, b) faktorerna ES kommer att uppnå signifikanta korrelationer med 

avhopp, c) samtliga dimensioner för KASAM kommer att uppnå signifikant negativa 

korrelationer med avhopp, d) den kombinerade modellen kommer signifikant predicera 

avhopp från GMU. 



PREDICERA AVHOPP FRÅN GMU  17 
 

Metod 

Design 

 Denna studie var en del av ett större projekt där flera olika yrkeskategorier; läkare, 

psykolog, sjukgymnast och hälsopedagog, inom Försvarsmakten samarbetade, och där syftet 

var att undersöka faktorer som kunde predicera avhopp från GMU. Detta innebar att faktorer 

till avhopp analyserades utifrån flera professioners perspektiv. Exempelvis undersöktes 

friskfaktorer (ex. KASAM), psykologiska faktorer (ex. personlighet, stresstålighet, hardiness), 

fysiologi samt frisk- och riskfaktorer utifrån arbetsmiljö. Projektet hade både en kvantitativ 

och en kvalitativ ansats och var av longitudinell karaktär där en kohort rekryter följdes över 

en längre tidsperiod. I denna specifika studie användes endast kvantitativ data som var baserat 

på självskattningar, och fokuserade på KASAM och personlighet som prediktorer för avhopp 

från GMU, och insamlad data för avhopp. I det enkätbatteri som användes ingick förutom 

personlighets- och KASAM-mått, även instrument utformade för att mäta mental härdighet 

och global hälsa. 

Deltagare 

 Totalt deltog 113 rekryter i projektet. Deltagarna i föreliggande studien (se figur 1) var 

de rekryter som påbörjade sin GMU (N=65) som påbörjade vid Livregementets Husarer i 

Karlsborg, K3. Samtliga deltagare identifierade sig som män. Denna studie har använt 

självskattningsdata från mättillfälle 1, som skedde två veckor efter påbörjad GMU, och 

avhoppsdata från hela utbildningsperioden. Vid mättillfälle 1 var medelåldern 21.2 och 

åldersspannet 20-28 år. Bortfall har skett p.g.a. att rekryterna valt att avsluta sin GMU på K3 

regemente. En person avstod från att delta i studien. Figur 1 visar hur avhopp skett under 

projektets gång. 
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Figur 1. Avhopp under GMU mellan projektets tre mätningar. Siffror anger rekryter som 

deltagit vid respektive mättillfälle. 

 

Procedur 

 Projektet bestod av tre separata mätningar som genomfördes med samma testbatteri 

vid respektive mättillfälle. Föreliggande studie använder data från den första mätningen, som 

genomfördes två veckor efter att rekryterna påbörjat sin grundläggande militärutbildning 

(GMU). Denna mätning 1 administrerades i en aula på regementsområdet. Rekryterna blev 

informerade av Försvarshälsans läkare samt “testledare” om vem som ansvarade för studien, 

syftet med studien, frivillighet, hur deras resultat skulle hanteras, och att deras deltagande inte 

på något sätt skulle påverka deras utbildning eller eventuella urval inom densamma. Inför 

mätning blev rekryterna instruerade och guidade i en andningsövning som försvarsmakten lär 

ut (Bergman, Lindholm & Sundin, 2013). Syftet med övningen var att ge soldaterna särskild 

skärpa och fokusering. Rekryterna gavs en timme till att besvara enkäten och samtliga 

deltagare hann fylla i enkäten under den angivna tiden. Vid mättillfälle 2 och 3, och efter 

avslutad GMU samlades data in för att kunna identifiera vilka individer som hoppat av. 

Mätinstrument 

Profession-Focused Personality Questionnaire (PQ) 

 PQ är ett självskattningsformulär som avser att mäta personlighet enligt FFM 

(Bäccman & Carlstedt, 2010). Formuläret utvecklades av Försvarsmakten i syfte att skapa ett 

personlighetsformulär som var mer anpassat efter militär population och kontext. PQ består av 

41 påståenden som deltagaren tar ställning till enligt en sexskalig likertskala där 1 betyder 
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”Instämmer inte alls” och 6 betyder ”Instämmer helt”. Exempel på frågor är “Anpassar mig 

lätt till nya situationer” och “Är lugn i pressade situationer”. PQ består av sju delskalor: 

Social kompetens (E), Omsorg gentemot andra (A), Ordentlighet (C), Stresstålighet (ES1), 

Självförtroende (ES2), Humörinstabilitet (ES3) och Intellektuell självständighet (O). ES1, 

ES2 och ES3 bildar variabeln ES, vilken representerar emotionell stabilitet. PQ har validerats 

mot de etablerade personlighetsformulären Five Factor Personality Inventory (Hendriks, 

Hofstee & Raad, 1999) och Single-Item Measures of Personality (Woods & Hampson, 2005) 

och erhåller acceptabla till goda psykometriska egenskaper (Bäccman & Carlstedt, 2010). PQ 

uppnår god konvergent validitet i förhållande till FFPI med korrelationer som varierar mellan 

.49-.71 (p<.001) och acceptabel konvergent validitet i förhållande till SIMP med korrelationer 

som varierar mellan .23-.52 (p<.01). Vidare uppnår PQ god intern stabilitet med α som 

varierar mellan .75-.87 (Bäccman & Carlstedt, 2010). Vår studies urval redovisar Cronbach’s 

alpha mellan .70-.88 för de olika delskalorna vilket tyder på god intern konsistens. 

Känsla av sammanhang (SOC-13) 

 SOC-13 är ett självskattningsformulär som syftar till att mäta en individs känsla av 

sammanhang (KASAM) och består av de tre delskalorna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2011). Formuläret utvecklades av Antonovsky och består av 13 

frågor som respondenten tar ställning till enligt en sjuskalig likertskala. Exempel på frågor är 

“Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?” och 

“Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?”. En reviewartikel 

redovisar god reliabilitet och validitet där Cronbach’s alpha varierar mellan .70 och .92 

(Eriksson & Lindström, 2006). Denna studies urval redovisar Cronbach’s alpha på .85 för 

instrumentets helskala vilket tyder på hög intern konsistens. Delskalorna uppnår Cronbach’s 

alpha mellan .61 och .73 vilket tyder på acceptabel intern konsistens. 
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Avhopp 

Data för avhopp inhämtades från försvarshälsan. Avhopp definierades som att rekryten 

avslutat utbildningen. 

Förkortningar 

I bilaga 2 sammanställs de förkortningar på de variabler som används i studien. 

Statistiska analyser 

 Inledningsvis genomfördes Little’s Missing Completely at Random (Little, 1988) test 

och saknade datavärden ersattes vid de items som hade en utebliven svarsfrekvens på 2 % 

eller mindre. För den aktuella studiens sample behövde ingen deltagare exkluderas på grund 

av saknade datavärden. Vidare genomfördes Shapiro-Wilks tester samt visuell inspektion för 

att kontrollera för eventuella normalfördelningar hos studiens skattningsskalor. Dessa 

analyser visade att fyra av studiens skalor (Stresstålighet, Självständighet, Ordentlighet och 

Begriplighet) bedömdes vara normalfördelade och att de resterande sex skalorna 

(Självförtroende, Humörinstabilitet, Social kompetens, Omsorg om andra, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet) bedömdes vara icke-normalfördelade. Utifrån detta användes både 

parametrisk och icke-parametrisk statistik. Då det inte fanns någon skillnad beroende på om 

parametrisk eller icke-parametrisk statistik användes redovisas endast resultat från de 

parametriska analyserna. Skillnader beroende på demografiska variabler (kön, ålder, civil 

status och utbildningsnivå) undersöktes på personlighet, KASAM och avhopp från GMU och 

inga signifikanta skillnader hittades. 

 IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21 användes för samtliga 

statistiska analyser. För att besvara studiens frågeställningar användes den mest lämpade 

analysmetoden beroende på syftet med respektive frågeställning (Field, 2009). Analyser 

genomfördes på rekryter som valt att avsluta sin utbildning i förtid och på rekryter som 

fullgjort sin utbildning. Frågeställning 2 och 3 besvarades med Point-biserial korrelationer då 
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denna metod är framtagen för att genomföra analyser där minst en av variablerna är 

kategoriskt dikotom. Pearson R användes för parametrisk data och Spearman Rs användes på 

icke-parametrisk data. Frågeställning 1 besvarades med oberoende t-test. Vid icke-

parametriska t-test användes Mann-Whitney U. Vid frågeställning 2, 3 och 4 användes 

logistisk regression. Vid de logistiska regressionerna begränsades antalet prediktorer per 

analys till maximalt fyra stycken. Denna begränsning genomfördes för att minska risken för 

typ-I fel i form av overfitting, d.v.s. att den statistiska modellen beskriver error och brus 

istället för den faktiska relationen mellan prediktor- och utfallsvariabel (Peduzzi, Concato, 

Kemper, Holford & Feinstein, 1996). Metoden Backwards LR användes för att minska risken 

för typ-II fel (Field, 2009) och då Backwards LR är mindre benägen än Forward LR att 

eliminera prediktorer som är involverade i suppressor effects, d.v.s. att en variabel endast har 

en signifikant effekt i kombination med en annan variabel. Vidare är LR-statistik att föredra 

framför Wald då studiens sample är litet (Bjerling & Ohlsson, 2010). Syftet med 

frågeställning 4 var att skapa en kombinationsmodell utifrån variabler som tidigare indikerat 

ett signifikant samband med avhopp. För frågeställning 4 metoden Enter. 

Etik 

 Forskningsetiska överväganden har skett i enlighet med Vetenskapsrådets (2014) 

principer. I samband med respektive datainsamling informerades rekryterna både muntligt och 

skriftligt (se bilaga 1). De fick information om studiens syfte, procedur och att deltagandet var 

helt frivilligt. Ett ifyllt formulär tolkades som att individen samtyckte till deltagande. Vidare 

fick deltagarna information om att den insamlade datan endast skulle användas i 

forskningssyfte och att enkäterna inte skulle gå att härleda till en enskild individ. Deltagarna 

fick information om att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville. 
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Resultat 

Frågeställning 1: Föreligger det någon signifikant skillnad mellan gruppen av rekryter 

som hoppat av GMU:n och gruppen av rekryter som fullgjort utbildningen när det 

gäller a) personlighet och b) KASAM? 

 Resultaten (se Tabell 1) visade att rekryter som hoppade av utbildningen i förtid 

skattade signifikant lägre grad stresstålighet (t=2.07, p<.05), självförtroende (t=2.77, p<.01), 

begriplighet (t=2.07, p<.05) och hanterbarhet (t=2.55, p<.05) vid utbildningsstart än vad 

rekryter som fullgjorde sin utbildning gjorde. Inga signifikanta skillnader fanns gällande 

övriga personlighetsdimensioner eller för delskalan meningsfullhet i begreppet KASAM. 

 

Tabell 1 

 

Medelvärdesjämförelse, standardavvikelse och t-test 

 
     Fullgjord (n=28)         Avhopp (n=37)  

 M(SD)  M(SD)        t  95% CI 

ES-1         24.4 (3.4)         22.9 (2.6)         2.07* [-3.00, -.05] 

ES-2         34.6 (3.9)         31.4 (5.2)         2.77** [-5.57, -.90] 

ES-3         13.9 (4.2)        15.4 (5.7)         -1.13 [-1.12, 4.02] 

O         20.8 (4.5)        21.4 (4.0)         .50 [-.58, 2.65] 

C         29.3 (6.0)         28.6 (5.6)         -.47 [-3.56, 2.20] 

E         24.6 (4.6)         23.7 (4.7)         .81 [-3.26, 1.38] 

A         25.4 (3.2)         25.2 (3.6)         .31 [-1.98, 1.45] 

 

SOC-B         24.9 (4.8)         22.2 (5.2)         2.07* [-5.13, -.09] 

SOC-H         21.9 (3.2)         19.6 (3.7)         2.55* [-4.00, -.49] 

SOC-M        21.9 (4.0)         20.8 (4.3)         1.05 [-3.17, .99] 

 
Notera. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; t = t-test statistik; 95 % 

CI = konfidensintervall; ES-1, Stresstålighet (5-30 poäng); ES-2, Självförtroende (7-42 

poäng); ES-3, Humörinstabilitet (7-42 poäng); O, Självständighet (5-30 poäng); C, 

Ordentlighet (7-42 poäng); E, Social kompetens (5-30 poäng); A, Omsorg om andra (5-30 

poäng); SOC-B, Begriplighet (5-35 poäng); SOC-H, Hanterbarhet (4-28 poäng); SOC-M, 

Meningsfullhet (4-28 poäng). 

*p<.05, **p<.01 
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Frågeställning 2: Föreligger det något signifikant samband mellan personlighet och 

avhopp från GMU? 

 Korrelationsanalyser (se Tabell 2) visade att högt självförtroende hade ett signifikant 

medelstarkt negativt samband med avhopp (rpb(ES-2)=-.33, p<.01). Detta innebär att ju lägre 

graden av självförtroende är, desto starkare blir sambandet med avhopp. Stresstålighet 

uppnådde ett signifikant svagt till medelstarkt negativ samband med avhopp (rpb(ES-1)=-.25, 

p<.05). Detta resultat innebär att en minskning av stresstålighet stärker sambandet med 

avhopp. Vidare fanns inga signifikanta samband mellan övriga personlighetsvariabler och 

avhopp. 

 

Tabell 2 

 

Korrelationsanalyser (point-biserial Pearson) mellan personlighet och avhopp från GMU 

 rpb 

 
ES-1 -.25*         

ES-2             -.33** 

ES-3             .14 

O             .06 

C             -.06 

E             -.10 

A             -.04 

 
Notera. rpb= korrelationskoefficient; ES-1, Stresstålighet (5-30 poäng); ES-2, Självförtroende 

(7-42 poäng); ES-3, Humörinstabilitet (7-42 poäng); O, Självständighet (5-30 poäng); C, 

Ordentlighet (7-42 poäng); E, Social kompetens (5-30 poäng); A, Omsorg om andra (5-30 

poäng). 

*p<.05, **p<.01 

 

 En regressionsmodell gällande emotionell stabilitet genomfördes. Resultatet (se tabell 

3) visade att studiens regressionsmodell var signifikant bättre på att predicera avhopp än 

baslinjebaserad modell (p(Omnibus Test)<.01; p(Hosmer and Lemeshow)=.15). Graden självförtroende hos 

rekryterna förklarade 15 % av variansen i utfallsvariabeln (Nagelkerke R²=.15). Detta resultat 

innebär att ju lägre självförtroende en rekryt vid utbildningsstart har, desto mer sannolikt är 

det att rekryten kommer att hoppa av utbildningen. Modellen gör korrekta prediktioner av de 
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individuella deltagarna i 60.0 % av fallen för hela studiens sample, jämfört med den 

baslinjebaserade modellen som gör korrekta prediktioner i 56.9 % av fallen. För deltagare 

som fullgjorde sin utbildning genomför modellen korrekta prediktioner i 46.4 % av fallen och 

för deltagare som avslutade sin utbildning gör modellen korrekta prediktioner i 70.3 % av 

fallen.  

 

Tabell 3 

 

Logistisk regression, emotionell stabilitet som prediktor för avhopp 

 
Prediktor  β(s.e) Wald(df) Exp(β) 95% CI 

 
Steg 1         

ES-1         -.07(.11)      0.43(1)         .93     [.75, 1.16] 

ES-2         -.14(.08)        3.10(1)         .87         [.74, 1.02] 

ES-3         -.01(.06)        0.01(1)         .99         [.88, 1.12] 

Konstant         6.74(3.24)    4.33(1)*      843.29         

 
Steg 2         

ES-1         -.07(.11)        0.42(1)         .93         [.75, 1.16] 

ES-2         -.14(.08)        3.23(1)         .87         [.75, 1.01] 

Konstant         6.53(2.53)    6.69(1)**     686.38 

 
Steg 3         

ES-2         -.17(.07)       6.27(1)*       .85         [.74, .97] 

Konstant         5.79(2.24)    6.69(1)**    326.48 

 
Notera. β=standardiserad regressionskoefficient av oddset att utfallsvariabeln har värdet 1 

(avhopp); s.e = standardfel; Wald = statistiskt mått för regressionskoefficient; df = frihetsgrad; 

Exp(β) = exponent av β-koefficient; 95 % CI = konfidensintervall; ES-1, Stresstålighet (5-30 

poäng); ES-2, Självförtroende (7-42 poäng); ES-3, Humörinstabilitet (7-42 poäng). 

*p<.05; **p<.01 

 

 Figur 2 visar det prediktiva sambandet mellan självförtroende och avhopp. 

Stresstålighet och humörinstabilitet sorteras ur modellen då dessa variabler inte uppnådde 

någon signifikant effekt på modellens prediktionsvärde (p(stresstålighet)=.52; p(humörinstabilitet)=.92). Dock 

hade stresstålighet som enskild variabel en statistisk signifikant potential att bidra till 

modellen (Roa efficient score= 4.14, p=.04). 
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Figur 2. Relationen mellan självförtroende och sannolikhet för avhopp. Notera att figuren 

som lägst redovisar 17 råpoäng på självförtroendeskalan (axel X), detta då ingen deltagare 

skattade lägre än 17 råpoäng.  

 

Frågeställning 3: Föreligger det något signifikant samband mellan KASAM och avhopp 

från GMU?  

 Korrelationsanalyser (se Tabell 4) visade att hanterbarhet hade ett signifikant 

medelstarkt negativt samband med avhopp (rpb(SOC-H)=-.31, p<.01). Detta innebär att ju lägre 

graden av hanterbarhet är, desto starkare blir sambandet med avhopp. Begriplighet uppnådde 

ett signifikant svagt till medelstarkt negativt samband med avhopp (rpb(SOC-B)=-.25, p<.05). 

Detta resultat innebär att en minskning av begriplighet stärker sambandet med avhopp. Inga 

signifikanta samband fanns mellan meningsfullhet och avhopp. 

 

 

 

 

 



PREDICERA AVHOPP FRÅN GMU  26 
 

Tabell 4 

 

Korrelationsanalyser (point-biserial Pearson) mellan avhopp från GMU och KASAM 

  rpb     

 
SOC-B             -.253* 

SOC-H             -.306* 

SOC-M             -.131 

 
Notera. rpb= korrelationskoefficient; SOC-B, Begriplighet (5-35 poäng); SOC-H, 

Hanterbarhet (4-28 poäng); SOC-M, Meningsfullhet (4-28 poäng). 

*p<,05 

 

 En regressionsmodell gällande KASAM:s delkomponenter genomfördes. Resultatet 

(se tabell 5) visade att studies regressionsmodell gällande KASAM var signifikant bättre på 

att predicera avhopp än baslinjebaserad modell (p(Omnibus Test)=,01; p(Hosmer and Lemeshow)=.459). 

Graden hanterbarhet hos rekryterna förklarade 12.9 % av variansen i utfallsvariabeln 

(Nagelkerke R²=.129). Detta resultat innebär att ju lägre hanterbarhet en rekryt vid 

utbildningsstart upplever sig ha, desto mer sannolikt är det att rekryten kommer att hoppa av 

utbildningen. Modellen gör korrekta prediktioner av de individuella deltagarna i 67.7 % av 

fallen för hela studiens sample, jämfört med den baslinjebaserade modellen gör korrekta 

prediktioner i 56.9 % av fallen. För deltagare som fullgjort sin utbildning genomför modellen 

korrekta prediktioner i 53.6 % av fallen och för deltagare som hoppat av utbildningen gör 

modellen korrekta prediktioner i 78.4 % av fallen. 
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Tabell 5 

 

Logistisk regression, KASAM som prediktor för avhopp 

 
Prediktor         β(s.e) Wald(df) Exp(β) 95% CI 

 
Steg 1     

SOC-B         -.01(.09)        0.01(1)         .99         [.83, 1.19] 

SOC-H         -.19(.13)        2.17(1)         .83         [.65, 1.06] 

SOC-M         -.00(.08)        0.00(1)         .99         [.86, 1.17] 

Konstant         4.38(1.98)    4.87(1)*        79.69         

 
Steg 2     

SOC-B         -.01(.08)        0.01(1)        .99         [.84, 1.17] 

SOC-H         -.19(.13)        2.18(1)        .83         [.65, 1.06] 

Konstant         4.37(1.78)    6.01(1)*       78.97 

 
Steg 3     

SOC-H         -.20(.08)        5.53(1)*        .82         [.70, .97] 

Konstant         4.37(1.78)     6.01(1)*        79.24 

 
Notera. β=standardiserad regressionskoefficient av oddset att utfallsvariabeln har värdet 1 

(avhopp); s.e= standardfel; Wald= statistiskt mått för regressionskoefficient; df= frihetsgrad; 

Exp(β)= exponent av β-koefficient; 95 % CI = konfidensintervall; SOC-B, Begriplighet (5-35 

poäng); SOC-H, Hanterbarhet (4-28 poäng); SOC-M, Meningsfullhet (4-28 poäng). 

*p<.05 

 

 Figur 3 visar det prediktiva sambandet mellan hanterbarhet och avhopp. Begriplighet 

och meningsfullhet sorteras ur modellen då dessa variabler inte uppnår någon signifikant 

effekt på modellens prediktionsvärde (p(Begriplighet)=.140; p(Meningsfullhet)=.992). Dock hade 

begriplighet som enskild variabel en statistisk signifikant potential att bidra till modellen (Roa 

efficient score= 4.156, p<.05). 
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Figur 3. Relationen mellan hanterbarhet och sannolikhet för avhopp. Notera att figuren som 

lägst redovisar 10 råpoäng på skalan hanterbarhet (axel X), detta då ingen deltagare skattade 

lägre än 17 råpoäng. 

 

Frågeställning 4: Kan personlighet och KASAM i en kombinerad modell predicera 

avhopp från GMU? 

 En kombinerad modell skapades där endast de variabler som tidigare påvisat ett 

signifikant samband med avhopp inkluderades. Dessa variabler var stresstålighet, 

självförtroende, begriplighet och hanterbarhet. Resultatet (se tabell 6) visade att studies 

kombinerade regressionsmodell var signifikant bättre på att predicera avhopp än 

baslinjebaserad modell (p(Omnibus Test)<,01; p(Hosmer and Lemeshow)=.37). Modellen förklarade 24 % 

av variansen i utfallsvariabeln avhopp (Nagelkerke R²=.24). Detta resultat innebär att ju lägre 

hanterbarhet och självförtroende en rekryt vid utbildningsstart upplever sig ha, desto mer 

sannolikt är det att rekryten kommer att hoppa av utbildningen. Mer precist innebär detta att 

en enhets ökning av självförtroende påverkar oddset att deltagaren kommer att hoppa av 
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utbildningen med en effekt på .83. En enhets ökning av hanterbarhet påverkar oddset att 

deltagaren kommer att avsluta sin utbildning med en effekt på .75, d.v.s. minska oddset för 

avhopp med cirka 25 %. Skalorna stresstålighet och begriplighet uppnår ingen egen 

signifikant effekt gällande att förklara variansen i avhopp, men bidrar till modellen.  

 

Tabell 6 

 

Logistisk regression, KASAM som prediktor för avhopp 

 
Modell  β(s.e) Wald(df) Exp(β) 95% CI 

 
Enter 

ES-1         -.03(.14)        .06(1)         .97         [.74, 1.26] 

ES-2         -.19(.10)        3.83(1)*        .83         [.69, 1.00] 

SOC-B         .14(.11)        1.62(1)        1.15         [.93, 1.43]     

SOC-H         -.29(.15)        3.93(1)*        .75         [.56, 1.00]     

Konstant         9.98(3.39)    8.67(1)**       21623.56         

 
Notera. β=standardiserad regressionskoefficient av oddset att utfallsvariabeln har värdet 1 

(avhopp); s.e= standardfel; Wald= statistiskt mått för regressionskoefficient; df= frihetsgrad; 

Exp(β)= exponent av β-koefficient; 95 % CI = konfidensintervall; ES-1, Stresstålighet (5-30 

poäng); ES-2, Självförtroende (7-42 poäng); SOB-B, Begriplighet (5-35 poäng); SOC-H, 

Hanterbarhet (4-28 poäng). 

*p<.05, **p<.01 

 

 Modellen gör korrekta prediktioner av de individuella deltagarna i 67.7 % av fallen för 

hela studiens sample, jämfört med den baslinjebaserade modellen gör korrekta prediktioner i 

56.9 % av fallen. För deltagare som fullgjort sin utbildning genomför modellen korrekta 

prediktioner i 60.7 % av fallen och för deltagare som hoppat av utbildningen gör modellen 

korrekta prediktioner i 73.0 % av fallen. 

Sammanfattande resultat 

 Syftet med studien var att undersöka skillnader och samband mellan personlighet, 

KASAM och avhopp från GMU, och om några av dessa variabler kan predicera avhopp från 

GMU. Studiens resultat visar att det finns signifikant skillnad mellan gruppen av rekryter som 

fullgjorde utbildningen och de som hoppade av, när det gällde ES-1, ES-2, där de som hoppar 

av rapporterat signifikant lägre. Resultatet visade vidare att det fanns signifikanta samband 
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mellan personlighetsdimensionerna ES-1, ES-2 och avhopp från GMU. 

Personlighetsdimensionerna ES-3, O, C, E och A uppnådde inget signifikant samband med 

avhopp. Vidare framkom att ES-2 predicerade framtida avhopp från GMU. Detta resultat 

innebär att ju lägre grad självförtroende en rekryt vid utbildningsstart har, desto mer sannolikt 

är det att rekryten kommer att hoppa av utbildningen. När det gällde KASAM visade studiens 

resultat signifikant skillnad mellan gruppen av rekryter som fullgjorde utbildningen och de 

som hoppade när det gällde SOC-B och SOC-H. Resultatet visade också signifikanta samband 

mellan KASAM:s delskalor SOC-B, SOC-H och avhopp från GMU. Delskalan SOC-M 

uppnådde inget signifikant samband med avhopp. Vidare framkom att delskalan SOC-H 

predicerade framtida avhopp från GMU. Detta resultat innebär att ju lägre hanterbarhet en 

rekryt vid utbildningsstart upplever sig ha, desto mer sannolikt är det att rekryten kommer att 

hoppa av utbildningen. En kombinationsmodell skapades i syfte att undersöka de variabler 

som påvisat ett signifikant samband med avhopp från GMU. Dessa variabler var ES-1, ES-2, 

SOC-B och SOC-H. Resultatet visade att modellen förklarade 24 % av variansen i 

utfallsvariabeln samt genomförde korrekta prediktioner på rekryter som hoppat av 

utbildningen i 73 % av fallen. 

Diskussion 

Studiens resultat 

 Syftet med denna studie var att undersöka om det för avhopp från GMU finns några 

skillnader, samband, och predicerande faktorer när det gäller personlighetsfaktorer och 

KASAM hos rekryter jämfört med de som fullgör sin utbildning. För att besvara detta 

undersöktes personlighetsfaktorer och KASAM delskalor genom självskattning av en grupp 

rekryter vid K3. 

Den första frågeställningen var om det fanns någon skillnad mellan gruppen rekryter 

som hoppar av GMU och gruppen rekryter som fullgör utbildningen. Studiens resultat visar 
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att det finns signifikant skillnad mellan gruppen av rekryter som fullgjorde utbildningen och 

de som hoppade av, när det gällde ES-1, ES-2, SOC-B och SOC-H, där de som hoppade av 

rapporterade signifikant lägre på dessa variabler. Detta bekräftar delvis första hypotesen (a). 

Vidare fanns frågeställning gällande om det fanns ett samband mellan personlighet, 

KASAM och avhopp från GMU.  Studiens resultat visade inget signifikant samband mellan 

avhopp och personlighetsfaktorerna O, A, C, E, ES-3, eller delkomponent SOC-M, vilket 

strider mot tidigare forskning gällande personlighet (Salgado, 2002) och KASAM (Varga et 

al, 2012) som prediktorer för avhopp. Däremot visar resultatet signifikant samband mellan 

avhopp och ES-1, ES-2, SOC-B, och SOC-H. Dessa fyra uppnådde alla signifikant 

medelstarka negativa korrelationer med avhopp. Dessa resultat stämmer överens med tidigare 

forskning inom området (Salgado, 2002; Varga et al, 2012), och bekräftade delvis den andra 

(b) och tredje hypotesen (c).  

 Sista frågeställningen gällde om några av personlighetsfaktorerna eller delskalorna av 

KASAM kunde predicera avhopp. När de två begreppen undersöktes i separata modeller 

visade resultaten att låg ES-2 och låg SOC-H var de enda variabler som på egen hand kunde 

predicera avhopp, vilket strider mot tidigare forskning som visat att alla personlighetsfaktorer 

har kunnat predicera avhopp i olika utsträckning (Salgado, 2002), och att det av KASAM-

dimensionerna var SOC-M som predicerade avhopp (Varga et al., 2012).  

 Vi antog i den fjärde hypotesen (d) att de variabler som visat sig signifikant korrelera 

med avhopp tillsammans skulle kunna skapa en signifikant bättre modell än baslinjemodellen. 

Studiens resultat bekräftade denna hypotes (d). Oväntat var dock att SOC-B i denna modell 

har ett positivt samband med avhopp, alltså ju högre SOC-B en rekryt rapporterar desto mer 

sannolikt att hen hoppar av. Detta går emot studiens tidigare resultat, där SOC-B korrelerat 

signifikant negativt med avhopp. 
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Studiens teoretiska förankring och bidrag till forskning 

 Forskning kring avhopp inom svensk militär är ett relativt nytt område, och framförallt 

när det gäller forskning på avhopp från GMU (Wallenius et al., 2011; Alvinius et al., 2012; 

Jonsson, 2015), vilket till stor del kan förklaras av att Sveriges FM nyligen gått över till ett 

frivilligbaserat försvar och därför möts av nya problem. Avhopp från militärutbildning, och 

prediktion av det samma, har till viss del undersökts tidigare, men då denna är gjord av andra 

länders försvarsmakter (White et al., 2014; Jonsson & Nordlund, 2010), kan generalisering av 

resultaten till svenska förhållanden vara problematisk. Denna studies resultat bidrar därför 

med värdefull information, då vi använt oss av ett svenskt urval och syftar till att undersöka 

predicerande faktorer för avhopp från svensk grundläggande militärutbildning. 

Vi har även valt att fokusera på sambandet mellan personlighet, KASAM och avhopp 

från GMU, ett i dagsläget obeforskat område. Tidigare forskning har endast ett fåtal gånger 

undersökt det direkta sambandet personlighet och KASAM har med avhopp, och då har 

populationen som undersökts ofta varit studenter under utbildning eller anställda inom civil 

yrkesverksamhet (se bl.a. Salgado, 2002; Varga et al., 2012). Inom den amerikanska militären 

har det gjorts en del forskning på personlighet och avhopp för att bland annat kunna 

identifiera individer med en större benägenhet till avhopp (White et al., 2014), men då det 

amerikanska militära systemet ser annorlunda ut än det svenska kan denna forskning inte 

översättas till svenska förhållanden rakt av. Vi har kunnat visa att det fanns signifikanta 

skillnader mellan den grupp som fullgjorde GMU och den grupp som hoppade av. Det bör 

dock poängteras att det inte går att dra kausala samband, då varken denna studies utformning 

och teori bakom de båda begreppen ger stöd för detta. 

Vidare har vi kunnat visa ett samband mellan avhopp från GMU och vissa 

personlighetsfaktorer och dimensioner av KASAM, och att det till viss del går att predicera 

avhopp utifrån dessa. Detta kan anses vara studiens mest intressanta resultat. Utifrån teori 
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bakom dessa begrepp (se bl.a. Antonovsky, 2011; Costa & McCrae, 2008) och våra resultat 

indikerar detta att personlighet och KASAM kan fungera som risk- och skyddsfaktorer under 

GMU, genom att påverka hur påfrestande GMU upplevs och hur denna påfrestning 

hanteras.  Framförallt utifrån en rekryteringssynpunkt är denna information intressant, då det 

ger implikationer att både personlighet och KASAM bör tas under beaktande när det gäller 

urval till GMU.  

Det krävs ytterligare forskning inom området, och utifrån denna studie främst för att 

studiens sample varit relativt litet och resultaten kan ha påverkats av detta. Studien indikerar 

dock att det finns ett prediktivt värde för avhopp när det gäller personlighet och KASAM, 

som behöver undersökas vidare. Det finns flera skäl till att detta är viktigt att undersöka detta; 

kostnaden att rekrytera i både möda och finansiella resurser för FM, kostnaden för den 

enskilda individen i form av exempelvis missade arbets- eller utbildningstillfällen, och risk för 

fysisk eller psykisk skada mm. Denna studie är således viktigt då den bidrar till forskningen 

inom området, och ger flera praktiska implikationer. 

Oväntade resultat 

 Studiens resultat visade enbart signifikanta korrelationer och prediktiva värden mellan 

ES-1 och ES-2 inom personlighetsbegreppet och avhopp. Detta är ett oväntat resultat då 

tidigare forskning samstämmigt funnit signifikanta korrelationer och prediktiva värden mellan 

avhopp och alla personlighetsfaktorer (Salgado, 2002; Zimmerman, 2008). Detta oväntade 

resultat skulle kunna förklaras av att tidigare forskning främst genomförts på civil 

verksamhet, och att militär utbildning och verksamhet kan tänkas skilja sig från civil, och att 

resultaten påverkats av detta. Till exempel drog Zimmerman (2008) slutsatsen att låg A 

påverkade individens förmåga att knyta sociala kontakter. Det kan tänka sig att den sociala 

situationen en befinner sig i under GMU, och att FM lägger vikt vid att rekryterna ska knyta 

sociala band med varandra (Jonsson, 2015), i viss mån kompenserar för låg A. 
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 Vidare visade studiens resultat att det varken fanns några signifikanta skillnader, 

korrelationer eller prediktiva värden mellan SOC-M och avhopp, vilket är oväntat då tidigare 

forskning visar att enbart SOC-M ur KASAM-begreppet predicerar avhopp (Varga et al., 

2012). Detta skulle kunna förklaras med samma anledning som ovan; att forskningen gjorts på 

civilt urval och att det inte går att generalisera till en militär situation. Det har dock gjorts 

forskning på svensk militär (Bäccman, Sjöberg & Almqvist, 2015) som visat att just 

motivation att göra militärtjänst i förlängningen kan påverka rekryternas psykologiska hälsa, 

och enligt Antonovsky (2011) är SOC-M en emotionell och motivationsskapande komponent. 

En alternativ tolkning som skulle kunna förklara detta är att rekryterna som blivit antagna till 

utbildningen är så pass motiverade och investerade, och att urvalet som redan skett skapat en 

golveffekt, att en i vår studie inte kan se eventuella effekter av SOC-M. Detta diskuteras 

senare som en svaghet. 

 Slutligen visade studiens resultat på en intressant tendens när det gällde det prediktiva 

värdet av SOC-B för avhopp. I kombinationsmodellen som skapades hade SOC-B ett positivt 

predicerande värde för avhopp, vilket innebär att ju högre SOC-B en rekryt rapporterade, 

desto större sannolikhet var det att denna hoppade av. SOC-B var dock inte signifikant på 

egen hand, och dess bidragande värde i modellen inte var särskilt högt, så bör en inte dra för 

stora växlar på detta resultat. Det kan dock visa på en tendens som skulle vara intressant att 

undersöka ytterligare vid framtida forskning. 

Studiens styrkor och svagheter 

 Denna studie har både styrkor och svagheter. En av de stora styrkorna är att den är 

gjord på ett svenskt militärt urval, vilket gör att resultaten kan generaliseras på ett helt annat 

sätt än tidigare forskning som skett på annat urval. Det är också den första kvantitativa studien 

som undersöker sambandet mellan personlighet, KASAM och avhopp på svensk militär 

population. Försvarsmakten har sedan övergången till frivillighetsbaserat försvar försökt att 
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identifiera varför rekryter hoppar av utbildningen. Flera kvalitativa studier har gjorts för att 

identifiera bakomliggande faktorer (se bl. a. Alvinius et al., 2012) och den aktuella studien, 

med sin kvantitativa ansats kompletterar tidigare fynd. Ytterligare en styrka med studien är att 

den använder erkända mätinstrument med goda psykometriska egenskaper. Instrumentet PQ 

är dessutom specifikt anpassat att användas på militär population. 

Precis som det är en styrka, är det också en begränsning att vår studie sker på ett 

verkligt militärt urval. Deltagarna i studien är rekryter som har påbörjat sin GMU. De har 

alltså redan genomgått ett urval som bland annat innebär psykologbedömning och andra 

lämplighetstester. Detta gör att urvalet påverkats redan i förväg och kan skapa eventuella 

golveffekter, och förskjutna och mindre medelvärdesskillnader, då de individer som skulle ha 

bidragit med lägre värden redan blivit bortsållade. Rekryterna i denna studie identifierade sig 

alla som män, vilket också är en svaghet. Studieresultatet blir då inte helt representativt för 

rekrytgrupper eller FM i stort då, det blir allt vanligare med kvinnor som genomgår 

militärutbildning och anställs inom FM, 

När det gäller självskattning medför det alltid en viss osäkerhet gällande vilka 

slutsatser som kan dras av resultaten. Hur frågorna uppfattats, dagsform, eller tidigare 

erfarenheter är några faktorer som kan ha påverkat skattningarna. Att de självskattningar 

denna studie hämtat data från var en del av ett större enkätbatteri kan även det påverkat, då 

tidigare frågor kan prima tolkningar och skattningar i senare frågor, och större enkätbatteri 

skapa uttröttningseffekter.  

Även urvalssituationen kan ha påverkat skattningarna. Trots information om att 

studien var fristående deras utbildning och inte skulle påverka bedömningar i den 

urvalssituation de befann sig i, så kan social önskvärdhet och situationella förväntningar 

påverkat skattningarna. 
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Den miljö enkäten genomfördes i kan också ha påverkat resultaten på ett flertal sätt. 

Den militära miljön, det faktum att undersökningen skedde mellan övningar, och att befäl var 

närvarande, kan ha påverkat rekryternas upplevelse av frivillighet och möjlighet att utnyttja 

denna. Detta trots att både enkätadministratörer och representanter strävade efter att 

tydliggöra frivilligheten i allra största mån. Vid administrering har en svaghet identifierats då 

rekryterna vid mättillfället satt nära varandra och hade möjlighet att både se varandras 

skattningar och prata med varandra. Detta kan ha påverkat hur de valde att fylla i enkäten, då 

den delvis består av privata frågor. Hade deltagarna suttit längre isär hade detta möjligtvis 

förebyggt detta, men av praktiska och situationella skäl var detta inte möjligt.  

Ytterligare en svaghet med studien är antalet deltagare. Att studien har ett relativt litet 

urval påverkar den statistiska styrkan negativt, och har också till viss del påverkat vilka 

statistiska analyser som har varit möjliga. Logistisk regression är en statistisk analysmetod 

som är känslig att använda när samplestorleken är liten. Det finns ingen given minimumgräns 

för antal deltagare som samplet ska bestå av utan det beror helt på det antal prediktorer som 

används i analyserna. EPV, d.v.s. Events per predictor variable är en vanlig tumregel för att 

avgöra om ens sample är tillräckligt stort givet det antal prediktorer som används. Vid denna 

studie var samplets storlek på gränsen till för litet för att använda fyra prediktorer per analys. 

Dock finns det argument gällande att EPV är onödigt strikt och att regeln om 1 prediktor per 

10 events bör mildras (Vittinghoff & McCulloch, 2006). 

Slutligen utgår denna studie från grundantagandet att GMU är en påfrestande 

situation. Detta baseras på tidigare militär forskning, bland annat en kvalitativ studie från 

2012 som gjorts på rekryter som valt att hoppa av GMU. I den dras slutsatsen att många 

avhopp beror på att GMU upplevs som intensiv och påfrestande både psykiskt och fysiskt 

(Alvinius et al., 2012). Trots detta kan vi inte vara helt säkra på vad som orsakar avhoppen i 

just vår studie, och om stress spelar in, eftersom vi inte mätt upplevelsen av påfrestning och 
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stress hos deltagarna. Detta är en svaghet då personlighet och KASAM utifrån teorin bakom 

begreppen fungerar som moderatorer för hur stress och påfrestningar upplevs och hanteras (se 

bl.a. Antonovsky, 2011; Costa & McCrae, 2008). Syftet med denna studie var dock att utifrån 

vissa variabler undersöka möjligheten att predicera avhopp från GMU, och alltså inte att dra 

några kausala samband av studiens resultat. 

Praktiska implikationer och reflektioner 

 Vi har i denna studie kunnat visa att det finns ett signifikant samband mellan avhopp 

från GMU och personlighet och KASAM. Vi har vidare kunnat visa att en med hjälp av dessa 

två konstrukt kan predicera vilka individer som har större benägenhet att hoppa av GMU. 

Dessa fynd bidrar med betydande ny kunskap till förståelsen för rekryters avhopp från GMU. 

 Syftet med den urvalsprocess FM har idag vid sitt rekryteringsförfarande är att utifrån 

en kravprofil identifiera de individer som bedöms ha bäst förutsättningar att klara GMU och 

är mest lämpliga att senare arbeta som militär (Jonsson, 2015). Som en del av kravprofilen 

bedöms de sökandes förmåga att hantera stressorer och den påfrestning som GMU förväntas 

innebära. I dagsläget sker detta genom psykologbedömning utifrån intervjuer, och det ingår 

inga icke-kognitiva tester, så som personlighetstest t.ex., i urvalsförfarandet 

(Rekryteringsmyndigheten, 2015b). Trots att denna bedömning sker, och trots att antalet 

sökande gett möjlighet till ett positivt urval de senaste tre åren, har FM problem med hög 

avhoppsfrekvens från GMU (Jonsson, 2015; Försvarsmakten, 2015c).  

Det denna studie visar är att det finns signifikanta samband mellan avhopp och 

personlighet och KASAM hos rekryter. Vidare visar resultaten att en i stor utsträckning kan 

predicera vilka rekryter som hoppar av GMU utifrån självskattningar av personlighet och 

KASAM. Vi menar att dessa resultat kan indikera flera tillämpningar som skulle kunna svara 

på det problem FM har idag med avhopp. 
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En tillämpning som vi ser skulle kunna bidra till en minskad avhoppsfrekvens är att 

personlighet och KASAM tas i beaktande när lämplighetsbedömning sker vid urval till GMU. 

Vi tror att det är något som skulle kunna komplettera den bedömning som sker idag, och ge en 

mer nyanserad bild av den sökande. Den information som testerna ger kan användas antingen 

för att sålla bort de sökande som har störst risk att hoppa av, eller för att matcha en individ 

mot en tjänst. Det krävs dock vidare studier inom området, både för att verifiera de resultat vi 

fått, men också för att kunna bedöma hur en på bästa sätt skulle använda icke-kognitiva tester 

vid urval.  

En annan möjlig tillämplig av denna studies resultat är att under GMU genomföra 

interventioner som ämnar att höja KASAM hos rekryterna. Då KASAM anses vara en global 

copingstrategi (Antonovsky, 2011; Johnson, 2004), innebär det att den är relativt stabil men 

har potential att utvecklas. Gruppinterventioner har setts ge signifikanta skillnader i graden av 

KASAM (Kähönen et al., 2012), vilket tillsammans med resultatet från denna studie ger 

implikation att genomföra detta på de rekryter som påbörjar GMU, eller riktat mot de rekryter 

som kan anses ha högre risk att hoppa av.  

Sammantaget kan sägas att vi anser att studieresultaten kan användas på två sätt. 

Genom att inkludera icke-kognitiva tester vid urvalsförfarandet inom FM ges möjligheten 

både att göra ett mer precist urval, och samla data som vid anställning kan ge indikation om 

lämpliga tjänster. Det ger indikationen att en implementering av preventiva insatser för att 

höja KASAM kan vara en eventuellt kompletterande eller alternativ väg att gå. Men det 

behövs ytterligare studier för att stärka resultaten och för att finna det mest lämpliga sättet att 

använda erhållen information på. 

 Vår förhoppning är att denna studie kan motivera ytterligare forskning inom området. 

Framtida studier behövs både för att stärka studiens resultat och bekräfta dess fynd, men 

också för att få en fördjupad förståelse för hur personlighet och KASAM påverkar avhopp, 
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t.ex. som moderatorer för stress. Vidare studier på större populationer skulle kunna ge 

värdefulla bidrag till förståelsen för detta. Vidare studier bör också beakta och undersöka 

eventuella könsskillnader, något som denna studie inte har haft möjlighet att undersöka då alla 

deltagare identifierade sig som män.  

 Slutligen hoppas vi att studieresultaten kan bidrar med nya ingångar för hur FM skulle 

kunna hantera det problem de har idag med avhopp, till exempel när det gäller förändringar i 

urvalsprocess, eller preventiva insatser. Detta krävs dock ytterligare forskning för att 

undersöka hur en på bästa sätt kan nyttja den kunskap forskning inom området bidrar med. 

 

 

  



PREDICERA AVHOPP FRÅN GMU  40 
 

Referenser 
 

Allport, G. W. & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. Psychological 

 Monographs, 47(1), 1-171. doi: 

 http://dx.doi.org.bibproxy.kau.se:2048/10.1037/h0093360 

 

Alvinius, A., Jonsson, E., Wallenius, C. & Larsson, G. (2012). Avgångar från grundläggande 

 militär utbildning (GMU): Intervjustudie med rekryter som avbrutit utbildningen I 

 förtid (Rapport Serie I:82). Karlstad: Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, 

 strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum. 

 

Amirkhan, J. H. & Greaves, H. (2003). Sense of coherence and stress: the mechanics of the 

 healthy disposition. Psychology and Health, 18(1), 31-62.   

 DOI:10.1080/0887044021000044233  

 

Antonovsky, A. (2011). Hälsans mysterium. Natur och kultur, Stockholm. 

 

Bazana, P. G. & Stelmack, R. M. (2004). Stability of Personality Across the Life Span: A 

 Meta-Analysis. In R. M. Stelmack (Eds.), On the Psychobiology of Personality: 

 Essays in Honor of Marvin Zuckerman (pp. 113-136). Elsevier Ltd. 

 

Bergman, D., Lindholm, M. & Sundin, T. (2013). Mental träning under GMU: 

 Lärarhandledning. Försvarsmakten. 

 

Bjerling J. & Ohlsson J. (2010). En introduktion till logistisk regressionsanalys. Göteborgs 

 universitet. ISSN 1101-4679. 

Bäccman, C. & Carlstedt, B. (2010). A Construct Validation of a Profession-Focused  

Personality Questionnaire (PQ) Versus the FFPI and the SIMP. European Journal of 

Psychological Assessment, 26(2): 136-142. DOI: http://dx.doi.org/10.1027/1015-

5759/a000019 

Bäccman, C., Berggren, A. W. & Norlander, T. (2012). Military Capacity and 

 Civil Adjustment: Assessments of the “re-usable” peacekeeping soldier for 

 development of a selection system. International Journal of Selection and Assessment,

 20(2), 171-181. DOI: 10.1111/j.1468-2389.2012.00590.x  

 

Bäccman, C., Sjöberg, L. & Almqvist, K. (2015). Comparison between applicants’ 

 and incumbents’ mean scores on health constructs and personality constructs. 

A follow-up study of military recruits in a selection setting. International Journal of 

Selection and Assessment, 23(2), 120-130. DOI: 10.1111/ijsa.12101  

 

Bäccman, C. (2015). Mind over matter: Non-cognitive assessments for the selection of the 

 Swedish voluntary soldier of peace (Doctoral dissertation, Faculty of Arts and Social 

 Sciences, 46. Karlstad: Karlstads Universitet. Hämtad den 30 december, 2015, från 

 http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:853442/FULLTEXT01.pdf 

 

Costa, P. T. & McCrae R. R. (2008). The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). 

 In (Eds.), The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment (pp. 179-193). 

 SAGE Publications Ltd. 

http://dx.doi.org.bibproxy.kau.se:2048/10.1037/h0093360
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:853442/FULLTEXT01.pdf


PREDICERA AVHOPP FRÅN GMU  41 
 

 

DeLongis, A. & Holtzman, S. (2005). Coping in Context: The role of Stress, Social Support, 

 and Personality in Coping. Journal of Personality, 73(6), 1633-1656. DOI:  

10.1111/j.1467-6494.2005.00361.x  

Egan, V. (2009). The 'big five': Neuroticism, extraversion, openness, agreeableness and 

 conscientiousness as an organizational scheme for thinking about aggression and 

 violence. In M. McMurran & R. Howard (Eds.), Personality, personality disorder and 

 violence: An evidence based approach (pp. 63-83). Wiley-Blackwell. 

 

Eriksson, M. & Lindström, B. (2006). Antonovsky’s sense of coherence and the relation with 

 health: a systematic review. J Epidemiol Community Health, 60, 376-381. DOI: 

 10.1136/jech.2005.041616. 

 

Feldt, T. (2000). Longitudinal factor analysis models in the assessment of the stability of 

 sense of coherence. Personality and Individual Differences, 28, 239-257.  

 DOI:10.1016/S0191-8869(99)00094-X  

 

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Sage Publications Ltd: California. 

 

Försvarsmakten. (2015a). Hämtad den 30 november 2015, från  

 http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ 

 

Försvarsmakten. (2015b). Hämtad den 30 november 2015, från  

 http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/ 

 

Försvarsmakten. (2015c). Försvarsmaktens årsredovisning 2014. Stockholm: Försvarsmakten. 

 Hämtad den 3 november, 2015, från http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-

 myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2014/hkv-2015-02-16-

 fm-2014-3782-4-forsvarsmaktens-arsredovisning-bilaga-2-3.pdf 

Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. American 

 psychologist, 48(1), 26-34. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.48.1.26  

Griffith, C. A. (2009). Sense of coherence and mental health rehabilitation. Clinical 

 Rehabilitation, 23, 72-78. DOI: 10.1177/0269215508095360  

Hartmann, E., Sunde, T., Kristensen, W. & Martinussen, M. (2003). Psychological measures 

 as predictors of military training performance. Journal of Personality  

Assessment, 80, 87–98. DOI: 10.1207/S15327752JPA8001_17  

 

Hendriks, A. A. J., Hofstee, K.B. W. & de Raad, B. (1999). The Five-Factor Personality 

 Inventory (FFPI). Personality and Individual Differences, 27, 307–325.  

DOI:10.1016/S0191-8869(98)00245-1  

Hogan, J. & Holland, B. (2003). Using theory to evaluate personality and job-performance 

 relations: A socioanalytic perspective. Journal of Applied Psychology, 88(1), 100–112.  

 DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.100  

 

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/


PREDICERA AVHOPP FRÅN GMU  42 
 

 

Johnson, M. (2004). Approaching the salutogenesis of sense of coherence: The role of ‘active’ 

 self-esteem and coping. British Journal of Health Psychology, 9, 419-432. 

Jonsson, E. (2015). Rekryteringsunderlaget 2014: Från ansökningsomgångar till flexible 

 antagning (Rapport Serie I:95). Karlstad: Försvarshögskolan, Institutionen för 

 säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapscentrum. DOI:  

10.1348/1359107041557057  

Jonsson, U. & Nordlund, P. (2010). Frivilliga soldater istället för plikt – internationella 

 erfarenheter och ekonomiska konsekvenser. Swedish Defence Research Agency. ISSN 

 1650-1942. 

 

Kaufmannn, G. & Kaufmannn, A. (2010). Psykologi i organization och ledning. Lund: 

 Studentlitteratur. 

Kähönen, K., Näätänen, P., Tolvanen, A. & Salmela-Aro, K. (2012). Development of sense 

 of coherence during two group interventions. Scandinavian Journal of  

Psychology, 53, 523-527. DOI: 10.1111/sjop.12020  

Larsen R. J. & Buss. D. M. (2010). Personality Psychology. Domains of Knowledge About 

 Human Nature. McGraw-Hill, New York. 

 

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer. 

Little, R. J. A. (1988). A test of Missing Completely at Random for Multivariate Data with 

 Missing Values. Journal of the American Statistical Association, 83(404), 1198- 

1202. DOI:10.1080/01621459.1988.10478722  

Ljung, T. & Friberg, P. (2004). Stressreaktionernas biologi. Läkartidningen, 101, 1089-1094. 

Love, P. E. D., Goh, Y. M., Hogg, K., Robson, S. & Irani, Z. (2011). Burnout and sense of 

 coherence among residential real estate brookers. Safety Science, 49, 1297-1308.  

DOI:10.1016/j.ssci.2011.04.009  

Mabon, H. (2004). Arbetspsykologisk testning - Om urvalsmetoder i arbetslivet. Stockholm, 

 Norstedts. 

Mitchell, T. R., Holtom, B. C. & Lee, T. W. (2001). How to keep your best employees: 

 Developing an effective retention policy. The Academy of Management  

Executive, 15(4), 96-109. doi: 10.5465/AME.2001.5897929  

 

Peduzzi, P., Concato, J., Kemper, E., Holford, T. R. & Feinstein, A. R. (1996). A simulation 

 study of the number of events per variable in logistic regression analysis.  

Journal of Clinical Epidemiology 49, 1373-1379. DOI:10.1016/S0895-

4356(96)00236-3  

Rekryteringsmyndigheten. (2015a). Hämtad den 30 november 2015, från  

http://www.rekryteringsmyndigheten.se/malgruppsnavigering/18ar/den-nya-plikten---

sa-paverkar-den-dig/ 

http://www.rekryteringsmyndigheten.se/malgruppsnavigering/18ar/den-nya-plikten---sa-paverkar-den-dig/
http://www.rekryteringsmyndigheten.se/malgruppsnavigering/18ar/den-nya-plikten---sa-paverkar-den-dig/


PREDICERA AVHOPP FRÅN GMU  43 
 

 

Rekryteringsmyndigheten. (2015b). Hämtad den 30 november 2015, från  

http://www.rekryteringsmyndigheten.se/malgruppsnavigering/om-du-skall-testas/gmu-

fran-ansokan-till-utbildningsstart/antagningsprovningen/ 

 

Rostker, B. (2006). I Want You! The Evolution of the All-Volunteer Force. The RAND 

 Corporation, Santa Monica. ISBN 0-8330-3896-6. 

 

Salgado, J. F. (2002). The Big Five Personality Dimensions and Counterproductive 

 Behaviors. International Journal of Selection and Assessment, 10, 117-125. 

Varga, K., Roznár, J., Tóth, Á., Oláh, A., Jeges, S. & Betlehem, J. (2012). Is 

 ‘Meaningfulness’ a General Mediating Factor? The Salutogenic Revolution of 

 Question-Setting in Health Science and Occupational Psychology. European  

Journal of Mental Health, 7(1), 72-89. DOI: 10.5708/EJMH.7.2012.1.4  

Vetenskapsrådet. (2014). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm, Sverige: Vetenskapsrådet. 

Vittinghoff, E. & McCulloch, C. E. (2006). Relaxing the Rule of Ten Events per Variable in 

 Logistic and Cox Regression. American Journal of Epidemiology, 165(6), 710- 

718. DOI: 10.1093/aje/kwk052  

Wallenius, C., Alvinius, A., Fors, M., Hyllengren, P., Jonsson, E., Österberg, J. & Larsson, 

 G. (2011). Upplevelser av Grundläggande Militär Utbildning (GMU): Intervjustudie 

 med utbildningsbefäl och rekryter (Rapport Serie I:73). Karlstad: Försvarshögskolan, 

 Institutionen för ledarskap och management, Ledarskapscentrum. 

 

White, L. A., Rumsey, M. G., Mullins, H. M., Nye, C. D. & LaPort, K. A. (2014). Toward a 

 new attrition screening paradigm: Latest Army advances. Military Psychology, 26(3), 

 138-152. doi:10.1037/mil0000047 

Woods, S. A. & Hampson, S. E. (2005). Measuring the Big Five with single items using a 

 bipolar response scale. European Journal of Personality, 19, 373–390. DOI:  

10.1002/per.542  

 

Zerach, G. (2013). Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction Among Residential 

 Child Care Workers: The Role of Personality Resources. Residental Treatment  

for Children & Youth, 30, 72-91. DOI:10.1080/0886571X.2012.761515  

 

Zimmerman, R. D. (2008). Understanding the impact of personality traits on individuals’ 

 turnover decisions: A meta-analytic path model. Personnel Psychology, 61, 309- 

348. DOI: 10.1111/j.1744-6570.2008.00115.x  

 

 

 

 

http://www.rekryteringsmyndigheten.se/malgruppsnavigering/om-du-skall-testas/gmu-fran-ansokan-till-utbildningsstart/antagningsprovningen/
http://www.rekryteringsmyndigheten.se/malgruppsnavigering/om-du-skall-testas/gmu-fran-ansokan-till-utbildningsstart/antagningsprovningen/


PREDICERA AVHOPP FRÅN GMU  44 
 

Bilaga 1 – Muntlig och skriftlig information till deltagare 

 

Institutionen för juridik, psykologi och samhälle 

Psykologprogrammet, Örebro Universitet 

 

Information 

 Vi som ansvarar för denna studie läser vår nionde termin på Psykologprogrammet vid 

Örebro Universitet. Denna termin genomför vi forskningsförberedande datainsamling, och vårt 

arbete ska resultera i en uppsats inom det forskningsområde vi valt. Syftet med projektet är att 

undersöka olika frisk- och riskfaktorer och hur dessa har påverkan på militärtjänstgöring. Denna 

enkätundersökning är en viktig del i vår datainsamling och utgör grunden i vår studie. Denna 

enkät genomförs i forskningssyfte och är helt fristående från er militärutbildning och eventuella 

urval. 

 Det är helt frivilligt att delta. Vi behandlar enkäterna konfidentiellt, och uppgifterna 

kommer inte att spridas. Vi, vår handledare och vår samarbetsgrupp på Försvarshälsan är de 

enda som kommer att ha tillgång till uppgifterna under databearbetningen. Dina uppgifter 

kommer att databearbetas. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå, det kommer inte vara 

möjligt att identifiera enskilda individer och vad de har svarat, i det sammanställda resultatet. 

Uppgifterna kommer att kodas, så att ett namn inte kommer kunna kopplas till specifika svar. 

Det är dock viktigt att ni anger namn, då studien har flera mättillfällen, och har i syfte att studera 

förändringar mellan mätningarna. Enskilda enkäter och informationen i databaser kommer att 

förstöras när studien är slutförd. Materialet kommer att sammanställas i en examensuppsats som 

är offentlig.  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Lathund över studiens variabler och förkortningar  

 

Instrument  

PQ: Profession-Focused Personality Questionnaire  

SOC-13: Känsla av sammanhang  

 

Förkortningar  

Personlighet  

O: Självständighet  

C: Ordentlighet  

E: Social kompetens  

A: Omsorg om andra  

ES: Emotionell stabilitet  

ES-1: Stresstålighet  

ES-2: Självförtroende  

ES-3: Humörinstabilitet  

KASAM  

SOC-B: Begriplighet  

SOC-H: Hanterbarhet  

SOC-M: Meningsfullhet  

 


