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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns ett samband mellan egenskaperna 

ihärdighet, tålighet och resultat i fysisk prestationsförmåga hos kadetter vid 224e och 225e 

kompaniet på Officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg. Samt om det föreligger 

skillnad mellan kvinnor och män och mellan de individer som har tidigare erfarenhet av 

internationell tjänstgöring och övriga. Tre frågeställningar undersöktes i studien. 

 

1. Är egenskaperna ihärdighet och tålighet kopplade till resultat i fysisk 

prestationsförmåga?  

2. Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan grupperna kvinnor – män?  

3. Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan individer med erfarenhet av 

internationell tjänstgöring – övriga respondenter?  

Metod: Deltagarna i denna studie var 67 stycken kadetter från det treåriga 

Officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm som påbörjade sin utbildning 

hösten 2016 och 2017. Studien gjordes genom en enkätundersökning online som skickades ut 

till samtliga kadetter. Undersökningen bestod av två tidigare fastställda enkäter, 12 Item Grit-

scale och Dispositional Resilience Scale (DRS-II). Därefter bearbetades den insamlade datan i 

IBM SPSS Statistic Data Editor version 24 genom korrelationsanalys och envägs-ANOVA.  

 

Resultat: Resultatet visade ingen positiv korrelation mellan ihärdighet och fysisk 

prestationsförmåga. En negativ signifikant skillnad hittades mellan tålighet och vissa fysiska 

delprov. Studien visade att kvinnor hade högre ihärdighet än män. Inga skillnader i ihärdighet 

mellan individer med erfarenhet av internationell insats hittades. Vidare fanns det marginella 

skillnader i nivån av tålighet mellan individer med erfarenhet av internationell insats eller 

inte. 

 

Slutsats: Studien kunde inte fastställa en tydlig koppling mellan ihärdighet och/eller tålighet 

och resultat i fysisk prestationsförmåga. Utifrån den undersökta populationen kan slutsatsen 

dras att kvinnor som grupp är ihärdigare. Internationell tjänstgöring verkar inte vara en 

förutsättning för hög tålighet. Slutligen går det inte att tydligt framställa ihärdighet och/eller 

tålighet som framgångsfaktorer hos kadetter. Detta indikerar på att mer forskning på svenska 

kadetter behövs för att komma fram till om utbildning och implementering av ihärdighet och 

tålighet är värdefullt i svensk officersutbildning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Officerare och chefer i dagens militära kontext förväntas fatta snabba beslut i omväxlande 

miljöer, ibland på knapphändigt informationsunderlag och i situationer som kan vara till fara 

båda för kollegor och civilbefolkning. Denna komplexitet förstärks ytterligare av faktorer som 

att ständigt vara fokuserad och inte kunna kontrollera sin sömn och återhämtning under längre 

perioder på grund av omväxlande uppdrag och uppgifter samt kort- och långsiktig utmattning. 

Ytterligare bidrar även relativt ospecifik missionsutbildning för att hantera och förebygga 

skador och trauman samt krav på en hög inlärningshastighet (Jonas et al 2010). 

 

Bartone (2006) beskriver hur antalet stressorer ökade inom krigföring och dess utmaningar 

förändrades efter Kalla kriget. Dagens konflikter är betydligt mer mångfacetterade och 

konfliktzoner innehåller idag fler dimensioner och kan innefatta uppgifter såsom 

fredsbevarande, fredsframtvingande, humanitära operationer samtidigt som många av 

världens försvarsmakter drabbas av nedskärningar i organisations- och materialanslag.  

I moderna militära operationer är det framförallt fem kategorier som utgör de största 

stressorerna: isolering, (till exempel avlägsna posteringar), tvetydighet (till exempel oklara 

uppdrag och bristande ledarskap), maktlöshet (exempelvis osammanhängande logistikkedjor 

vilket leder till svårigheter att tillföra förbandet materiel och reservdelar), leda (till exempel 

långa perioder med samma arbetsuppgifter utan variation eller brist på arbete som har känsla 

av betydelse samt fara (exempelvis hot i form av stora risker för allvarlig skada eller död) 

(Bartone 2006). 

 

Sudom, Lee och Zamorski (2014), har genom sitt arbete med den kanadensiska 

försvarsmakten påvisat att ett vältränat mentalt psyke inte är ett tydligt uttalat krav på samma 

sätt som att ha en vältränad kropp och en god förmåga att hantera sin och förbandets 

utrustning.  I studien visade det sig att de soldater och officerare som uppvisade högre 

psykologisk resiliens tenderade till att vara mindre stressade, både före och efter insats. De 

hittade även resultat som visade på att de soldater och officerare som deltagit på internationell 

insats vid ett eller flera tidigare tillfällen hade högre resiliens, framförallt avseende 

välvillighet och förmåga att påverka individer positivt, vilket i linje med studien borde kunna 
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påverka deras förmåga att hantera stressade situationer positivt och vara emotionellt stabila. 

Samma individer uppvisade också lägre resultat på neuroticism. 

 

För en svensk kadett som nyligen påbörjat sin officersutbildning kan det vara en stor 

omställning från ett tidigare civilt liv. Saker som att interneras och bo hemifrån för första 

gången och att numera ha en vardag i en militär och ibland ovan miljö kan vara stressande 

och påfrestande. Har individen tidigare varit anställd som soldat eller sjöman skulle det kunna 

upplevas stressande och frustrerande att större delen av tiden fokuseras på akademiska studier 

och inte alltid anses tillräckligt givande inför den kommande yrkesrollen. Bristande tillgång 

avseende utrustning och att den skiljer sig från den de tidigare hade som anställda soldater 

och en ovisshet över var kadetten kommer att bli placerad efter avslutad utbildning kan också 

vara faktorer som upplevs som stressande.  

 

Försvarshögskolan är den myndighet som ansvarar för och utbildar vid Officersprogrammet, 

samtidigt som kadettbataljonen vid Militärhögskolan Karlberg är den instans som ansvarar för 

att utbilda inom officersprofessionen och individutveckling samt att upprätthålla kadetternas 

fysiska standard. Kadetterna är således både elever på Försvarshögskolan samt kadetter och 

blivande kollegor i Försvarsmakten och omfattas av två regelverk, vilket inte alla gånger 

bidrar till enkla situationer eller beslutsfattanden. Kadetterna kan även uppfatta en maktlöshet 

gällande att påverka utbildningen i den mån de själva kanske vill.1 

1.1.1 Psykologisk resiliens 

I dagsläget finns varierande beskrivningar av psykologisk resiliens.  

Forskningen är relativt rörig och inkonsekvent i just definitionen och olika författare nyttjar 

begreppet på olika sätt. Övervägande del är överens om att det rör sig om en samling 

egenskaper som proaktivitet, förmåga att bibehålla självkänsla genom att koppla framgång till 

personliga egenskaper, självprat, visualisering och att lägga fokus på rätt saker. Ytterligare 

egenskaper så som självförtroende, sakkunskap, självreglering, optimism och tålighet samt en 

förmåga att hantera nederlag genom att konstruktivt analysera omständigheterna och fortsätta 

sträva mot målet, beskrivs som ingående delar av psykologisk resiliens (Fletcher & Sarkar 

2016; Seligman & Fowler 2011; Sudom, Lee & Zamorski 2014). Det är den samlade 

förmågan att hantera och utnyttja dessa egenskaper, som möjliggör för en individ att återgå 

                                                 
1 Major Niklas Edman, kompanichef 225.e kompaniet, Militärhögskolan Karlberg, personlig kommunikation, 2017-
11-07 
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till sitt fungerande normal-läge i stressade situationer. Det är kombinationen av personliga 

egenskaper och förmågor som kommer att avgöra en individs resiliens i en given situation och 

styrkan på egenskaperna kan variera över tid och beror på vad personen utsätts för. Beroende 

på miljö och tidpunkt så är vissa egenskaper viktigare än andra. För en elitidrottare till 

exempel kan hög resiliens innebära att hantera stressorer kopplat till exempelvis mästerskap- 

och tävlingssituationer och där framhålls fokus och självförtroende som stora stressorer som 

måste kunna hanteras (Fletcher & Sarkar 2012).  Dessa skulle också kunna vara direkt 

applicerbara på soldaten som för att hålla lugnet i stridssituationer och skapa förutsättningar 

för att ta rätt beslut behöver ha en hög förmåga att fokusera på rätt saker. Samtidigt som 

denne behöver ett självförtroende att utbildning och träning är tillräcklig för att klara av 

situationen på ett bra sätt. 

1.1.2 Ihärdighet 

Ihärdighet är en egenskap som utmärks genom uthållighet och passion för långsiktiga mål. 

Det innebär att jobba långsiktigt mot mål och utmaningar trots motgångar och misslyckande, 

motståndare och långa sammanhängande perioder av känsla av stillastående. Ihärdighet är i 

många fall det som skiljer hur framgångsrika individer är trots likvärdig intelligens och andra 

förutsättningar, förmågan att härda ut genom att motivation utgår från passion (Duckworth, 

Peterson, Matthews & Kelly 2007). 

 

En ihärdig person kännetecknas av uthållighet och en förmåga att inte tappa intresset när det 

börjar bli tråkigt utan tar sig an utmaningar och håller fokus. Duckworth et al. (2007), visar på 

att mer välutbildade individer ofta kännetecknas av högre ihärdighet än samma individer i 

liknande ålder. De påvisar också bristen på samband mellan IQ (resultat på SAT hos 

studenter) och ihärdighet. Deras resultat stärker även hypotesen att ihärdighet kan vara en 

predicerande faktor genom mätningar på ihärdighet och genomförande av Cadet Basic 

Training (en obligatorisk och grundläggande soldatutbildning vid United States Military 

Academy West Point, USMA, som kadetterna genomför sommaren innan de påbörjar sin 

utbildning, en period som också är utformad för att testa individernas förmåga att härda ut). 

Resultatet indikerade att individer med högre ihärdighet hade 60% större chans att slutföra 

Cadet Basic Training.   
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1.1.3 Tålighet 

Tålighet är en personlig egenskap som etableras tidigt i livet och som anses som stabil över 

tid. Tålighet beskrivs som en uppfattning eller inställning om att livet är meningsfullt och 

förändring är intressant och värdefullt, samt att vi väljer vår egen framtid. Individer som är 

tåliga har ofta en hög känsla av engagemang inför livet och förändringar och utmaningar i det. 

Dessa individer tenderar ofta att tolka svåra, jobbiga och stressiga händelser som en del av 

livet och väljer att se på det som intressant och lärorikt. (Bartone 2006). Tålighet kan 

ytterligare delas upp i två delskalor. Dessa reflekterar positiv och negativ tålighet och 

innefattar kontroll, engagemang, utmaning, vilka tillsammans sägs utgöra positiv tålighet, 

samt maktlöshet, fjärmande, stelhet/stränghet som tillsammans sägs utgöra negativ tålighet. 

Kontroll kan beskrivas som den uppfattning en individ har över vilken grad av kontroll denna 

har över sig själv, sitt liv och till vilken grad det går att påverka det som händer i det. 

Motsatsen till kontroll är maktlöshet. Engagemang beskriver den känsla av engagemang en 

individ har till olika relationer, arbete och uppgifter i sitt liv samt en upplevd känsla av 

meningsfullhet i dessa. Motsatsen till engagemang är fjärmande. Utmaning handlar om att se 

utmaningar som något givande och lärorikt även om det skulle visa sig ha en negativ 

påverkan på livet och dess motsats är stelhet/stränghet (Kobasa 1979). Sammanfattningsvis 

skulle det alltså vara möjligt att säga att en kadett uppvisar hög tålighet om denne upplever 

höga nivåer av kontroll över sin egen situation och vart denne är på väg i livet, ett högt 

engagemang inför de uppgifter som kadetten ställs inför under officersutbildningen och 

dessutom ser utmaningar som något lärorikt som hör livet till. Samtidigt torde samma individ 

uppleva låga nivåer av de motsatta delskalorna för att ha en balans i dennes karaktär. 

 

Maddi et al (2012) beskriver tålighet och ihärdighet som två viktiga delar i förmågan att skapa 

psykologisk resiliens och att de båda egenskaperna kan ses som praktiska varianter av mod 

och motivation i syfte att effektivt handskas med stressiga situationer.  Bartone och Priest 

(2007) skriver också hur personer som har hög tålighet är mer resilienta mot stressorer som är 

kopplade till den omgivande miljön samt är mer framgångsrika i en militär kontext med höga 

krav på prestation och därmed också håller sig fysiskt friska trots hög stress. I denna studie 

utgår författaren från och fokuserar på två centrala aspekter av resiliens: ihärdighet och 

tålighet. 
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1.2 Forskningsläge 

I likhet med en elitidrottare behöver en militär ledare ha en hög förmåga att hantera stress och 

motgångar för att framgångsrikt nå sina mål. Krav och stressorer i idrottsvärlden kan handla 

om allt från finansiering av en elitsatsning, dåligt självförtroende, till att organisationen 

fallerar på en tävling eller mästerskap. Vidare har Fletcher och Sarkar (2012) påvisat en stark 

koppling mellan psykologisk resiliens och optimal idrottsprestation. De kopplade en rad 

psykologiska faktorer (motivation, självförtroende, förmågan att fokusera och upplevt socialt 

stöd) som skydd mot de negativa effekterna av stressorer. Samma författare beskriver också 

en kategorisering av områden som visade sig ha negativ inverkan om idrottaren inte hade 

förmåga att hantera de stressorer som området medförde. Följande stora områden ansågs 

utmärkande: tävlingsmässiga (till exempel formtoppning eller frånvaron av den), 

organisatoriska stressorer (politik inom sport) och personliga (till exempel familj) (Fletcher & 

Sarkar 2012). Detta kan ses som en liknelse med de fem områden som tidigare beskrevs av 

Bartone (2006) vilket indikerar att elitidrottaren och militärer ställs inför liknande 

psykologiska utmaningar. Just prestation kopplat till personliga egenskaper är något som är 

väl undersökt sedan många decennier tillbaka. Den militära kontexten blir ytterligare ett 

område som kan dra stor nytta av att förbättra kunskapen framförallt gällande personliga 

egenskaper vid rekryteringssituationer, gruppsammansättning samt ledarskapsutbildning. 

 

Studier inom det militära har tidigare påvisat samband mellan tålighet och olika aspekter av 

framgångsrikt ledarskap (Eid et al. 2007; Bartone, Kelly & Matthews 2013; Maddi et al. 

2012; 2017). Till exempel så framlade Eid et al (2007) att det fanns en stark koppling hos 

norska kadetter som uppvisade ett tranformativt ledarskap och hade hög tålighet, under en 

fältövning i slutet av deras första utbildningsår. Inledningsvis påvisades kopplingen mellan 

delmekanismen kontroll (inom tålighet) för att vid den uppföljande mätningen sex månader 

senare istället vara engagemang som korrelerades starkast med transformativt ledarskap. 

Denna uppgift stärks av Maddi et al (2012) som också påvisar länken mellan engagemang och 

tålighet i ett längre perspektiv. Med hänsyn till den kulturella likheten mellan Norge och 

Sverige, dels som nationer men också som försvarsmakter kan det finnas anledning att tro att 

det finns en liknande koppling hos svenska kadetter. 

 

Bartone, Kelly och Matthews (2013) visar resultat som tyder på att tålighet (framförallt 

kontroll-faktorn) är en lovande egenskap som kan predicera anpassat ledarskap under 
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kadettiden men även efter examen. De skriver också att utifrån studiens resultat borde det vara 

utvecklande för individer i högriskyrken att delta i utmanande uppgifter och upplevelser inom 

sin organisations kontext, där individen maximerar sin möjlighet att ta initiativ och kontroll. 

Detta kan t.ex. göras genom att jobba med self-efficacy för att skapa en upplevd känsla av 

förberedelse och kontroll samt en förmåga och vilja att anpassa sig efter skiftande 

omständigheter.  

 

I en studie om amerikanska rekryter i marinkåren påvisade Lovering et al (2015) en stark 

koppling mellan tålighet och framgång (i bemärkelse att fullfölja utbildningen). Resultaten 

visar också att en hög nivå av tålighet var associerad med höga resultat/prestation i de fysiska 

prestationstesten. Dessa resultat ger också indikationer på att de rekryter som hade högt på 

den positiva delen av tålighet och lågt på den negativa går in i utbildningen med en högre 

fysisk och mental tålighet och därmed också lägre hälsorisker.  

 

Tidigare forskning har även funnit samband mellan tålighet och olika aspekter av hälsa 

(Escolas et al. 2013; Sandvik et al. 2013; Taylor et al. 2013). Till exempel så studerade 

Escolas och kollegor (2013) och fann bevis på att tålighet kunde kopplas till en lägre 

förekomst av Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Vid längre militär erfarenhet samt 

upprepade internationella insatser ökade risken för PTSD men risken var lägre hos individer 

med hög tålighet. De föreslår att soldater och officerare borde uppmuntras till ett stort 

engagemang avseende värderingar, målsättningar och förmågor samt en ökad upplevd 

kontroll över vad som händer i deras liv för att på så sätt bli starkare som individer och 

mindre mottagliga mot stressorer. Dock finns det en begränsning i många studier då 

försökspersonerna enbart var män. Forskning på kvinnor inom olika Försvarsmakter är starkt 

begränsad. 

 

Tidigare studier har också funnit samband mellan tålighet och framgång hos kadetter. 

Mayer och Skimmyhorn (2017) har till exempel beskrivit koppling mellan olika 

personlighetsdrag och framgång hos kadetter vid USMA under både officersutbildning och 

tidiga delen av den militära karriären. Även Bartone et al (2014) har funnit starka indikationer 

på att ihärdighet och tålighet har ett samband med kadetters prestation och uthållighet under 

officersutbildning. Maddi et al (2012) beskriver hur tålighet kunde nyttjas till att förutse 

kadetters prestationer vid USMA. I undersökningen indikeras det att både tålighet och 

ihärdighet är betydelsefulla för att kunna predicera prestation. Dock kunde endast tålighet ses 
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som en stark förutseende faktor. Deras resultat stärker också det faktum att tålighetsträning 

kan vara värdefullt vid utbildning av individer i en militär kontext. Inom forskning på kadetter 

avseende ihärdighet och tålighet finns väldigt lite att återfinna avseende skillnad mellan 

kvinnor och män. 

 

I USA är sedan 2011 Master Resilience Training obligatoriskt vid alla ledarutvecklande 

utbildningar i armén (Casey 2011) i syfte att som chef kunna utbilda sina soldater inom psykologisk 

resiliens. Fördelar med Master Resilience Training har påvisats av Griffith och West (2013) där 

programmet har visats användbart för att öva upp psykologisk resiliens och de påpekar en 

förändring hos deltagarna både i deras militära jobb, civila karriärer och även vid konsultationer 

med andra soldater. Det rapporterades mest förbättring avseende självmedvetenhet och 

karaktärsstyrka och minst förbättring avseende självreglering, ett område som mest fokuserade på 

känslor vilket militärer traditionellt sett är kända för att bli lärda att sätta åt sidan för att kunna 

hantera andra krav i den militära kontexten. Samtidigt kunde kopplingar göras till individuellt 

välmående där oro och ångest hade minskat. I Sverige finns i nuläget inget motsvarande projekt 

eller vinkling som tar sig an samma område. Förutom hemkomstsamtal i samband med avslutad 

insats finns det ingen motsvarighet varken avseende utvärdering eller utbildning. Vid nivåhöjande 

utbildningar (Stabsutbildning, Högre Stabsofficersutbildning) vid Försvarshögskolan saknas i 

dagsläget tydliga utbildningsmål avseende psykologisk resiliens eller psykologiska faktorer. 

(Försvarshögskolan 2014). 

 

En av fördelarna med författarens utförda studie är att den nyttjar en grupp kadetter med en 

bred spridning av ålder, kön, utbildningsståndpunkt och erfarenhet. Studien utfördes på en 

skola av joint-karaktär, vilket innebär att det är en utbildningsplattform där kadetterna 

kommer från samtliga tjänstegrenar och bakgrunder. I många tidigare studier har 

försökspersonerna varit begränsade till en och samma försvars- eller tjänstegren. Svenska 

kadetter har många gånger varit mål för forskning avseende fysiska faktorer såsom 

utformning och förbättring av fysiska krav och tester (Larsson, Tegern och Broman 2013; 

Larsson et al. 2011; Barr 2012). Inget publicerat material på samma grupp ur ett psykologiskt 

perspektiv kunde hittas vilket pekar på en tydlig brist och kunskapslucka. 

1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har många tidigare studier påvisat ett samband mellan ihärdighet, 

tålighet och framgång inom olika områden såsom fysisk och mental hälsa, fysisk prestation, 
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ledarskap samt förmåga att slutföra utbildning. Kadetter har ofta varit föremål för forskning i 

utlandet där USMA är starkt representerade. Dock finns tydliga skillnader mellan USA och 

Sverige dels som försvarsmakter, där USA är en aktiv deltagare i krig med hög 

rotationsfrekvens på sina förband, och dels har en annan kultur avseende Försvarsmaktens 

folkförankring och historia. Även statusen på militärhögskolorna är att ta i beaktande då 

USMA anses som ett Ivy leauge-universitet och har ett otroligt högt söktryck och många led i 

antagningsprocessen. Militärhögskolan Karlberg är dess svenska motsvarighet men söktrycket 

till skolan och det treåriga Officersprogrammet är jämförelsevis lågt och skiljer sig starkt i 

antagningskrav mot USMA.  

 

Inom ramen för Officersprogrammet finns idag ingen tydlig utbildning inom psykologisk 

resiliens eller de psykologiska egenskaperna ihärdighet och tålighet. Under utbildningen i 

ledarskap förkommer endast lärandemål som syftar till att öka stresshanteringsförmågan: 

”Under påfrestade förhållanden använda stressreducerande metoder och hantera känslor hos 

såväl sig själv som hos andra” (Försvarshögskolan 2017). 

 

I dagsläget är det ovisst om ihärdighet och tålighet är till gagn för svensk officersutbildning. 

Dock tyder tidigare forskning på att det är egenskaper som är önskvärda i den militära 

kontexten. Just för att kunskapen och nyttan av egenskaperna i nuläget är okända är detta 

arbete viktigt. Om Försvarsmakten kan skapa en bättre förståelse för kombinationen av och 

fördelar med olika personliga egenskaper kan organisationen skapa en bättre förutsättning för 

kadetter att utvecklas som individer och på så sätt bidra till att dessa individer stannar längre i 

verksamheten. Det kan också bidra till ett effektivare och bättre arbete med kadetternas 

individuella utveckling under tiden på Officersprogrammet. Dessutom skulle det kunna bidra 

till ett bättre urval vid exempelvis rekryteringssituationer och nominering till nivåhöjande 

utbildningar i syfte att säkerställa att rätt individ rekryteras till rätt plats. Att relatera resultat 

från fysisk prestationsförmåga med ihärdighet och tålighet kan vara ett exempel på hur 

egenskaperna kan kopplas till mätbar prestation. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns ett samband mellan egenskaperna 

ihärdighet, tålighet och resultat i fysisk prestationsförmåga hos kadetter vid 224e och 225e 

kompaniet på Officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg. Samt om det föreligger 
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skillnad mellan kvinnor och män och mellan de individer som har tidigare erfarenhet av 

internationell tjänstgöring och övriga. Tre frågeställningar undersöks i studien.  

Frågeställningar:  

1. Är egenskaperna ihärdighet och tålighet kopplat till resultat i fysisk 

prestationsförmåga?  

2. Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan grupperna kvinnor – män?  

3. Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan individer med erfarenhet av 

internationell tjänstgöring – övriga respondenter?  

 

2 Metod 

För att undersöka om det finns en koppling mellan ihärdighet, tålighet och resultat i fysisk 

prestationsförmåga gjordes en fallstudie med en enkätundersökning och en deskriptiv analys 

på 224e och 225e kompaniet vid Militärhögskolan Karlberg. Därefter gjordes en jämförelse 

för att undersöka om det fanns skillnader mellan kvinnor och män, och individer med 

erfarenhet av internationell tjänstgöring och övriga respondenter.  

2.1 Deltagare  

Föremål för undersökning var 224e och 225e kadettkompaniet (N=67, M=25,86, SD=4.6) 

som studerar första, respektive tredje terminen av sex, på Officersprogrammet vid 

Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Kadetterna påbörjade utbildningen höstterminen 

2016 respektive 2017. Deltagarna beskrivs vidare i tabell 1.  

Tabell 1: Bakgrundsinformation respondenter 

Antal svarande: N % 

224e kadettkompaniet 34 51,00 

225e kadettkompaniet 33 49,00 

Total 67 100,00 

Kön   
Kvinnor 12 18,20 

Män 54 81,80 

Total 67 100,00 

Huvudsaklig 
tjänstegren:   
Armén 44 66,00 

Flottan 6 9,00 

Flygvapnet 12 18,00 

                                                 
2 GMU=Grundläggande militär utbildning, FOK=Förberedande officerskurs 

Amfibiekåren 5 7,00 

Total 67 100,00 

Utbildningsbakgrund:   
GMU/FOK 2 48 71,64 

Värnplikt 19 28,36 

Total 67 100,00 

   
Tidigare anställning:   

Ja, som soldat 20 29,86 

Ja, som gruppchef 24 35,82 

0-3 år 35 52,24 

4-6 år 26 38,80 

7-8 år 6 8,96 
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Total 67 100,00 

Internationell tjänst:   

Ja 11 16,67 

Nej 55 83,33 

Total 66 100,00 

Antal högskolepoäng:   

0-30 30 46,15 

31-60 6 9,23 

61-90 14 21,54 

91-120 2 3,08 

121-150 1 1,54 

151-180 4 6,15 

180 eller fler 8 12,31 

Total 65 100,00 

För att kunna besvara frågeställningarna 2 och 3 kategoriserades deltagarna in i fyra 

urvalsgrupper utifrån kön (kvinnor, män) samt kadetter som tjänstgjort på internationell insats 

eller inte. 

2.2 Mätmetoder  

Bakgrundsfrågor rörande ålder, tidigare militär erfarenhet, kompanitillhörighet, kön, 

tjänstegren och antal högskolepoäng utformades och sammanfogades senare med övriga 

delar. 

 

För att mäta ihärdighet nyttjades 12 item Grit-scale (Duckworth et al. 2007; se bilaga 3). 

Enkäten översattes från engelska till svenska av författaren och därefter tillbaka till engelska 

av en individ med engelska som huvudspråk för att säkerställa en korrekt översättning 

(Hambleton & Patsula 1998). Därefter jämfördes originalformuleringarna med de översatta 

men inga justeringar ansågs nödvändiga. Skalan omfattar de två delskalorna intresse och 

ansträngning. Intresse omfattar frågor som ”Nya idéer och projekt distraherar mig från 

nuvarande” och ”Jag sätter ofta mål men väljer senare att sträva efter ett annat”, (observera att 

starkt samtycke på dessa skulle påvisa låg ihärdighet, och värdena för dessa så kallade 

negativa frågor vänds vid poängberäkningen). Ansträngning omfattar frågor som ”Jag arbetar 

hårt.” och ”Jag avslutar alltid det jag påbörjat”. Dessa besvaras med fem olika svarsalternativ 

såsom ”Stämmer mycket bra in på mig” (5 poäng), till ”Stämmer inte alls in på mig” (1 

poäng). Samtliga svar räknas samman och därefter uträknas ett snitt där värdet 1 är ”inte alls 

ihärdig” och 5 är ”extremt ihärdig”. Enkäten har tidigare visat hög validitet och reliabilitet 

(Duckworth et al. 2007). Vid en inre reliabilitetskontroll beräknades Cronbachs Alpha för 

delskalorna interest, 0,70, och effort, 0,73. 

 

Tålighet mättes med hjälp av Dispositional Resilience Scale (DRS-II) (Sinclair & Oliver, 

2003; se bilaga 4) som är utformad för att mäta tålighet hos en militär population. Enkäten 
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återfanns med en svensk översättning som tidigare nyttjats vid liknande undersökning (Kloth 

& Pettersson 2015) och översättningen kontrollerades även av samma person som 

kontrollerade Grit-scale. I originalenkäten skall respondenten poängsätta hur väl ett påstående 

stämmer överens med hjälp av siffror, 1 = helt falskt – 5 = helt sant. I detta fallet valde 

författaren att nyttja samma svarsalternativ som för skalan för ihärdighet i syfte att öka 

igenkännandet och skapa ett flyt hos respondenterna. DRS-II innefattar två delskalor som 

räknas som ”positiva” och ”negativa”. ”Positiva”– kontroll, engagemang, utmaning med 

påståenden som ”När jag lyckas beror det på min ansträngning och min förmåga” (kontroll), 

”Jag njuter av det mesta i livet” (engagemang) och ”Jag känner mig säkert på att jag kan 

hantera i princip vilken utmaning som helst” (utmaning). Samt ”negativa” – maktlöshet, 

fjärmande, stränghet/stelhet (motsatserna till de positiva) med påståenden som ”Ibland känns 

livet meningslöst” (fjärmande), ”Jag känner mig ofta hjälplös” (maktlöshet) och ”Jag planerar 

noggrant det mesta jag gör” (stränghet/stelhet). DRS-II har tidigare använts på militära 

populationer och validerades genom en studie av Sinclair och Oliver (2003). Den inre 

reliabiliteten räknades sammantaget och fråga 18 togs bort efter att Cronbachs alpha ansågs 

för lågt (0,32). Värdet höjdes därefter till 0,73. 

 

Resultat från fysisk prestationsförmåga inhämtades från ansvarig plutonchef på 

Militärhögskolan Karlberg. De resultat som inhämtades utgick från de fysiska testerna 

kadetterna genomför i anslutning till inryck (tidigt på första terminen) och omfattar 2000m 

löpning med vapen i full stridsutrustning (kallat Fälttest), Officerstestet bestående av 

maximala antal repetitioner i brutalbänk (lodräta situps för att mäta styrka i höftböjare), utfall 

med stridspackning och vapen (ak5), dips, chins (kvinnor genomför istället statiskt räckhäng). 

2.3 Tillvägagångssätt 

Urvalet skedde efter information till och inledande samtyckte från respektive kompanichefer. 

Författaren gavs också möjlighet att informera 224e kompaniet om studien och dess syfte i 

storforum för att entusiasmera deltagande. En enkät skapades i Google Docs där 

informationsbrev, samtycke, bakgrundsfrågor, 12 Item Grit-scale och DRS-II 

sammanfogades. Enkäten skickades ut till sammanlagt 315 kadetter ur 224e och 225e 

kompaniet vid Militärhögskolan Karlberg. Vid utskicket infann sig en begränsning då Google 

Drive endast tillät 100 mail per 24h-period. Detta medförde att enkäten skickades ut i tre 

omgångar med 24 timmars mellanrum. För att kontrollera validiteten på enkäten gjordes ett 



12 

 

pilot-test där enkäten skickades ut till fem aktiva officerare för att säkerställa att enkäten i sin 

helhet var applicerbar på det aktuella urvalet (Thomas, Nelson & Silverman 2015, s. 291). 

67 stycken respondenter samtyckte till och svarade på undersökningen. Enkäten var öppen för 

kadetterna i 10 dagar och påminnelsemail skickades ut efter fem dagar där vikten av deras 

deltagande framgick tydligt (ibid s. 295). 

 

För vidare analys av data användes IBM SPSS Statistic Data Editor version 24. Inledningsvis 

gjordes en Pearsons korrelationsanalys på samtliga faktorer. För att undersöka snittvärden 

samt variationen inom populationen användes beskrivande statistik där antal, medelvärde och 

standardavvikelser beskrevs utifrån de fyra urvalsgrupperna (kvinnor, män, individer som 

tjänstgjort på internationell insats och de som inte tjänstgjort på internationell insats; se tabell 

3).  

 

Därefter gjordes två stycken envägs-ANOVA för att kontrollera om det förelåg skillnader i 

ihärdighet och/eller tålighet mellan kvinnor och män, samt mellan de som genomfört 

internationell insats eller inte.  

2.4 Etik 

I enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar (2002) blev kadetterna informerad om syftet 

med studien, frivillighet avseende deltagande samt även om vikten av deltagande. För att 

uppfylla samtyckeskravet inleddes enkäten med ett samtyckesbrev inkluderat i enkäten där 

kadetten kryssade i sitt medgivande till studien samt att författaren får ta del av resultat från 

fysisk prestationsförmåga. Kadetter som inte samtyckte kunde ej delta i undersökningen. 

Kadetten hade rätt att inte svara på frågor och inga resultat kan härledas till specifika individer 

då svaren kodades för att uppfylla anonymitetskravet.   

 

Uppgifterna hanterades enbart av författaren till uppsatsen och dennes handledare, och 

raderades efter studiens slutförande och examinerande. Enkäterna nyttjades endast till resultat 

och underlag i denna studie. Godkännande från Etikprövningsnämnden var inte nödvändigt då 

detta arbete skrevs inom ramen för studentarbete vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Författarens relation (arbetskollega och vän) med kadetternas chef togs i beaktande då 

slutsatserna drogs och författaren förde inte några diskussioner om arbetet med kollegan för 

att förhindra att bias uppstod vid tolkning av resultaten. 



13 

 

3 Resultat 

3.1 Är egenskaperna ihärdighet och tålighet kopplade till resultat i 

fysisk prestationsförmåga? 

Resultaten av korrelationsanalysen redovisas i tabell 2. Ingen signifikant korrelation mellan 

ihärdighet och resultat i fysisk prestationsförmåga påvisades. En moderat negativ korrelation 

mellan tid på fälttest och ihärdighet (total) hittades (notera att resultat för fälttest redovisas i 

antal sekunder vilket innebär att ju lägre resultat desto bättre tid och att en negativ korrelation 

då är positiv). Inga korrelationer kunde i övrigt hittas mellan ihärdighet och någon av de andra 

aspekterna i fysisk prestationsförmåga (max antal repetitioner av brutalbänk, chins, utfall eller 

dips).   

 

Avseende tålighet kunde en statistiskt signifikant negativ korrelation påvisas mellan den 

positiva delskalan (kombinationen av kontroll, engagemang, utmaning) och antal genomförda 

chins samt antal genomförda dips. I övrigt kunde ingen korrelation hittas mellan de positiva 

delarna av tålighet och tid på fälttest, max antal repetitioner av brutalbänk eller utfall.  

Ingen positiv korrelation mellan den negativa delskalan (maktlöshet, fjärmande, 

stelhet/stränghet) och antal chins visades. I övrigt fanns ingen korrelation mellan den negativa 

delskalan och tid på fälttest, max antal repetitioner av brutalbänk, chins, utfall och dips. 

 

Tabell 2: Korrelationsanalys 

** Korrelation är signifikant vid 0,01 
*Korrelation är signifikant vid 0,05 
 

 Ålder Ihärdighet Tålighet, 
positiv 

Tålighet, 
negativ 

Fälttest Brutalbänk Chins Utfall

Ålder         
Ihärdighet -,70        
Tålighet, 
positiv  

-,14 ,18       

Tålighet,  
negativ 

-,04 -,36** -,36**      

Fälttest ,14 -,08 -,09 ,06     
Brutalbänk -,01 -,33* -,08 -,08 -,52**    
Chins -,04 -,11 -,33* ,21 -,15 ,50**   
Utfall ,11 -,15 -,19 ,03 -,46** ,53** ,69**  
Dips ,20 -,18 -,26* ,04 -,37* ,56** ,84** ,72**
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3.2 Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan kvinnor 

och män?  

Resultatet visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och män 

gällande ihärdighet (p=0,01, F=6,49). I jämförelsen mellan kvinnor och män avseende 

”positiv” tålighet fanns en viss skillnad till kvinnornas fördel men den var inte statistiskt 

signifikant. 

 

Samma snittvärde uppmättes hos både kvinnor och män avseende den ”negativa” delskalan av 

tålighet och ingen skillnad fanns mellan grupperna. 

 

Tabell 3: Resultattabell urvalsgrupper 

 
 
  

    

Kvinnor Män 

  N M SD N M SD 

Ålder 12 24,42 3,01 52 26,19 4,89 

Ihärdighet 11 3,45 0,22 55 3,22 0,29 

Tålighet, positiv 12 3,90 0,24 55 3,76 0,43 

Tålighet, negativ 12 2,14 0,34 55 2,10 0,53 

       

 Internationell tjänst Ej internationell tjänst 

 N M SD N M SD 

Ålder 9 28,33 2,12 54 25,33 4,77 

Ihärdighet 11 3,30 0,33 55 3,25 0,29 

Tålighet, positiv 11 3,79 0,27 56 3,79 0,43 

Tålighet, negativ 11 2,25 0,46 56 2,08 0,51 
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3.3 Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan individer 

med tidigare erfarenhet av internationell tjänstgöring – övriga 

respondenter? 

Det fanns en marginell skillnad mellan individer som tjänstgjort på internationell insats och 

övriga respondenter avseende ihärdighet (total), men ingen signifikant skillnad fanns. Ingen 

skillnad fanns heller gällande de ”positiva” aspekterna för tålighet mellan individer som 

tjänstgjort på internationell insats och övriga respondenter. Avseende den ”negativa” 

delskalan på tålighet kunde ingen statistik signifikans påvisas mellan individer som tjänstgjort 

på internationell insats och övriga respondenter. 

4. Diskussion  

Den här studien fokuserade på egenskaperna ihärdighet och tålighet och ämnade att undersöka 

om det fanns en koppling till kadetters resultat i fysisk prestationsförmåga under 

officersutbildning. Författaren ville också undersöka om det fanns en skillnad mellan kön 

(kvinnor och män) och kadetter med erfarenhet av internationell tjänstgöring jämfört med 

kadetter utan sådan erfarenhet avseende uppmätt nivå av ihärdighet och tålighet. Tidigare 

forskning har utrett dessa frågor i många avseenden men det har inte tidigare, till författarens 

kännedom, gjorts på svenska kadetter.  

4.1 Sambanden mellan ihärdighet och/eller tålighet och resultat i 

Fysisk prestationsförmåga 

I motsats till tidigare forskning kunde denna studie inte koppla ihärdighet till framgång eller 

goda resultat i fysisk prestation. Tidigare har Maddi et al (2012) påvisat ihärdighet som en 

stark predicerande faktor för framgång vid USMA. Dock var deras resultat beräknat på en 

sammantagen skala där kadettens hela prestation bedömdes och flera faktorer, bl.a. fysisk 

prestation, ingick. Någon sammanvägd poäng eller bedömning förekommer inte i den svenska 

officersutbildningen. Även Kelly, Matthews och Bartone (2014) hittade liknande resultat.  

Maddi et al (2017) framlägger dock nyligen i en uppföljningsstudie hur ihärdighet visade sig 

ha en blandad effekt där resultatet indikerar på att ihärdighet inte påverkar den kombinerade 

bedömning av prestation (Cadet Performance Score) och inte heller effekt på den akademiska 

prestationen. Ihärdighet hade däremot en positiv korrelation med ”military performance 

score” och fysisk prestation. (Maddi et al. 2017). 
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Att det inte kunde visas någon korrelation mellan ihärdighet och fysisk prestationsförmåga 

förvånade författaren. Hänsyn bör dock tas till det låga N-värdet på de fysiska deltesterna där 

rapporteringsunderlaget brast framförallt gällande fälttestet (N=44). Orsakerna till att så 

många respondenter inte genomfört fälttestet kan författaren endast spekulera i och det 

framgår i få av fallen om skada eller sjukdom var anledning. Korrelationen hade möjligtvis 

sett annorlunda ut om fler av respondenterna hade uppvisat resultat i de fysiska delproven. En 

liknande mätning skulle kunna genomföras på antingen en fysisk aktivitet med en längre 

duration (fälttestet är endast 2000m) eller genom samma deltester som de nu genomförda men 

med ett före och efter-test för att se om utveckling har skett. Med hänsyn till att ihärdighet 

vanligtvis mäts för en att kartlägga ihärdighet under en längre period skulle en längre studie 

kunna ge mer rättvisa värden. Om det vore möjligt att påvisa en förbättring skulle detta också 

kanske visa individens ihärdighet genom att denne strävat mot ett bättre resultat. Ett alternativ 

kan också vara att jämföra om det finns någon skillnad i nivån av ihärdighet mellan de 

respondenter som har fullständiga resultat i samtliga delprov mot de som inte har det.  

 

I och med Duckworth et al (2007) resultat att kadetter med högre ihärdighet hade 60% högre 

sannolikhet att fullfölja Cadet Basic Training, kan ett steg i rätt riktning vara att studera vad 

som påverkar ihärdighet i en positiv bemärkelse. En sådan kunskap skulle också kunna 

förbättra officersutbildningen genom att skapa förutsättningar för bättre utbildningskontexter. 

Skulle detta medföra att fler kadetter ökade sin uthållighet och prestation under 

officersutbildning men också efter examen skulle detta vara till gagn för hela organisationen 

avseende tid och resurser. Ett alternativ skulle också kunna vara att titta på detta i ett tidigt 

rekryteringsstadie för att undvika att ta in individer i systemet som endast kostar resurser 

under utbildning och lämnar organisationen innan de kan tillföra något som officerare. 

 

Som tidigare nämnts verkar fördelarna med tålighet spänna över många områden, från 

uthållighet av genomförande, mer effektivt och anpassningsbart ledarskap, högre 

motståndskraft mot stress och lägre förekomst av Post Traumatic Stress Disorder (Bartone 

2006; Bartone et al. 2008; Eid, Bartone & Nissestad 2009; Kelly, Matthews & Bartone 2014; 

Lovering et al. 2015). Därför är det påfallande att denna studie inte påträffade något 

signifikant samband mellan tålighet och prestation. Att det till och med förekom en negativ 

korrelation mellan ”positiv” tålighet och de fysiska resultaten tål att tittas närmare på och 

kräver vidare forskning. För att säkerställa orsakssambandet bör fler riktade studier 
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genomföras enligt vad Maddi (2007) tidigare uttryckt. I den studien betonas vikten av 

tålighetsträning och indikationerna att ytterligare utbildning och träning kan vara användbart 

inom organisationer med krävande arbetsuppgifter. Troligtvis så kommer militär personal 

som genomgår en sådan form av utbildning att öka mod och motivation för att kunna nyttja 

sina egenskaper för att under stressade förhållanden skapa möjligheter för att ta rätt beslut. Att 

undersöka ett för och efter-test vid ett längre utbildningstillfälle skulle kunna vara fördelaktigt 

för att se om övningar ger någon effekt avseende tålighet. Detta skulle kunna bidra till att 

Försvarsmakten kan effektivisera sina övningar för att få ut rätt effekt. 

4.2 Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan kvinnor 

och män?  

Den enda påvisade skillnaden mellan de olika grupperna i denna studien är den mellan 

kvinnor och män avseende ihärdighet. Att det just var ihärdighet som skiljde grupperna åt 

skulle kunna ha att göra med att kvinnor är gravt underrepresenterade som officerare i 

Försvarsmakten. Detta på grund av att kvinnor särskilt måste ansöka om att få mönstra, något 

som deras manliga likar automatiskt blir kallade till. Redan innan de blir kadetter måste de 

alltså anstränga sig extra för att inledningsvis genomföra grundutbildning och har visat prov 

på ihärdighet genom sitt visade intresse. Det kan också vara så att kvinnorna upplever sig 

behöva anstränga sig mer eller att de faktiskt behöver göra det i vissa avseenden med hänsyn 

till den starkt präglade manliga kulturen som fortfarande dominerar stora delar av 

organisationen.  

 

Tidigare har Bartone (2007) visat att det finns en skillnad mellan kvinnor och män gällande 

tålighet vid en studie på USMA. Studien mätte prestation och stressymptom och korrelerade 

detta med militär prestation. Kvinnorna uppvisade högre tålighet och presterade bättre 

avseende militär prestation, än männen under högt stressade förhållanden. Samma resultat 

återfann sig inte i denna studie, trots att en moderat skillnad fanns mellan könen avseende 

”positiv” tålighet till kvinnornas fördel. ”Negativ” tålighet däremot visade tendenser till 

männens fördel. 
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4.3 Skiljer sig nivån av ihärdighet och/eller tålighet mellan individer 

med tidigare erfarenhet av internationell tjänstgöring – övriga 

respondenter? 

Frånvaron av skillnad i ihärdighet och tålighet, mellan individer med erfarenhet av 

internationell tjänstgöring och inte, går emot tidigare forskning där Escolas et al (2013) 

beskriver tålighet som en skyddande faktor mot Post Traumatic Stress Disorder hos individer 

med internationell tjänstgöring i bagaget. Dock bör det tas i beaktande att Escolas population 

var den amerikanska armén som har en avsevärt högre rotationsfrekvens än svenska förband 

generellt. Resultatet gällde också för de som hade en rad längre insatser bakom sig där de 

uppvisade högre tålighet än de med mindre antal missioner. Samtidigt skiljer sig USA:s 

internationella uppdrag markant från Sveriges då de ofta är part i regelrätta krig och resultat 

från studier på amerikanska soldater och officerare kan därför inte jämföras med svenska utan 

att ta hänsyn detta faktum. 

4.4 Studiens styrkor och begränsningar 

Författaren är väl medveten om att en fallstudie och nulägesanalys endast kommer att påvisa 

resultatet för den aktuella gruppen, dock kan generella slutsatser dras avseende applicerbarhet 

på liknande grupper (Thomas, Nelson & Silverman 2015, s. 309). Författaren valde att göra 

en fallstudie samt att urvalet är ändamålsenligt då kadetterna är de individer som kommer att 

vara verksamma som ledare och chefer i Försvarsmakten i framtiden. I och med det tidigare 

klarlagda bristande forskningsläget ansågs en enkätundersökning och fallstudie som ett steg 

mot att skapa någon form av nulägesanalys. 

Populationen för denna studie har redan när de påbörjar Officersprogrammet genomgått ett 

urval och gallring för att bli antagna. Detta kan i ett perspektiv ses som ändamålsenligt. 

Frågan är i vilken utsträckning detta påverkar resultatet för samtliga frågeställningar. Det kan 

vara så att individerna redan har sållats i den mening att de redan är homogena och starka 

gällande psykologiska egenskaper som kan vara fördelaktiga. Tyvärr är kravprofilen för 

Officersprogrammet sekretessbelagd och det går endast att spekulera i om detta kan vara en 

faktor till att de undersökta variablerna inte skiljer sig mellan grupperna.  

 

Nackdelen med en digital enkät är att det kan falla mellan stolarna hos den enskilde kadetten 

och glömmas bort. Enkäter om karaktärsstyrkor är också en subjektiv bedömning från 

kadettens sida om dennes uppfattning angående sina egenskaper (ibid s. 285). Författaren 
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bedömde ändå att chansen att få ett stort antal svar med hänsyn till storleken på utskicket var 

tillräckligt god för att fortsätta enligt planerad metod. Svarsfrekvensen blev dock lägre än 

förhoppningen. Detta kan vara en begränsning då orsaken till svar eller uteblivet svar endast 

kan spekuleras i. En orsak kan vara att kadetter anser sig själva ihärdiga och samtidigt vet de 

med sig att de har höga resultat i fysisk prestationsförmåga å ena sidan. Å andra sidan kan 

kadetter som ej har höga resultat vara mindre benägna att kopplas ihop med en 

personlighetsbedömning, oavsett anonymitet. Författaren anser att studien har en viss 

betydelse för att skapa en första ansats till förståelse för ett nuläge, men att den endast kan 

nyttjas till att överväga om tid och kraft skall läggas på att analysera dessa eller liknande 

faktorer. Med hänsyn till att övervägande del av forskning framhäver framförallt tålighet som 

en framgångsrik faktor och att det inte i dagsläget finns forskning på svenska kadetter som 

varken bevisar eller bestrider detta, bör detta ändå indikera på att det vore fortsatt intressant 

att kartlägga. 

 

I och med att värdena är ett snitt av en egen skattning kan kritik alltid finnas mot trovärdighet. 

Ett alternativ hade varit att samtidigt låta kadetternas plutonchefer göra samma skattning för 

att se om det finns en liknelse och samförstånd i skattningen. En begränsning då hade varit 

tidsfaktorn då det hade behövt ske i fördröjning genom att kadetterna först hade fått enkäten 

till sig och därefter inskickat svar för att plutonchefen skulle få veta vilka denne skulle göra 

en skattning på. Det är ett tänkvärt alternativ till vidare forskning om tidsaspekten är 

annorlunda. En sådan undersökning skulle ha andra begränsningar och det skulle förmodligen 

också krävas annorlunda etiska överväganden som till exempel hur mycket värdering som 

skall läggas i chefens bedömning då detta också blir en skattning. Beroende på chefens 

relation med den aktuelle kadetten skulle det kunna vara en faktor som påverkar 

bedömningen. Frågan kvarstår dock vem som bedömer en individs förmåga mest rättvist då 

en självskattning skulle kunna innebära att individen överdriver sina positiva sidor och 

underskattar sina negativa.  

 

Övrig kritik mot DRS-II som enkät är att de tre specifika faktorerna som mäts som ”positiv” 

tålighet skulle kunna misstolkas för arrogans, beroende på tolkning. Om en tålig individ, med 

låg grad av arrogans deltog i undersökningen skulle det kunna hända att just dennes 

personlighet tar sig i uttryck i en mildare och ödmjukare inställning till sina egna bedrifter. 

Samtidigt som en mer arrogant person skulle kunna få höga resultat för att denne ser att all 
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framgång i dennes liv är på grund av sig själv. Detta är ytterligare en anledning till att enkät 

och just DRS-II bör ses över. 

 

Resultaten från fysisk prestationsförmåga inkom ofullständiga på grund av lågt deltagande vid 

testtillfället och endast 44-62 individer hade resultat för de olika delarna. Dessutom genomför 

inte kvinnor chins utan statiskt räckhäng. Detta medförde att ingen jämförelse gjordes för 

denna variabel. Samtliga individers svar och resultat nyttjades dock men resultatet från 

framförallt korrelationsanalysen kan ses som bristfälligt och kan endast indikera en viss 

korrelation på grund av antalet respondenter. 

 

Vid uträkning av inre reliabilitet för 12 Item Grit-scale uppnåddes inte ett godkänt värde för 

den sammantagna skalan (minst 0,70, Pallant 2016, s. 104). När samma beräkning gjordes för 

delskalorna effort och interest uppnåddes godkänt värde och mer därtill. Detta medför att den 

generella reliabiliteten kan ifrågasättas avseende mätningen av ihärdighet. Eventuellt så är 

skalan inte tillförlitlig på en militär population utan bör bearbetas, alternativt förekom det 

brister i översättningsarbetet. Det senare är dock inte särskilt troligt. Författaren valde dock att 

nyttja den inhämtade datan med hänsyn till att delskalorna ändå ansågs som pålitliga. Ett 

alternativ är att använda Short Grit scale med endast åtta items där tidigare studier har påvisat 

en hög reliabilitet. (Alfonso et al. 2016). 

 

Mätmetoden för tålighet bör övervägas att bytas om liknande undersökning skall göras i 

framtiden. DRS-II valdes för att den är utformad för att mäta tålighet i en militär kontext och 

ansågs passande för populationen. DRS-II är en version med endast 18 frågor och går att 

återfinna som en längre variant med fler frågor (Bartone et al. 1989) vilket eventuellt skulle 

kunna ge möjlighet till en bättre bedömning. Alternativt kan även DRS-15 användas, med 

endast 15 frågor som tidigare validerats och forskare har säkerställt en hög inre reliabilitet 

(Bartone 2007). Författaren gjorde även moderata ändringar i texten i svarsalternativen på 

DRS-II, från 1-5 där 1 = ”Inte alls sant”, och 5 = ”Alldeles sant”, till ”Stämmer mycket bra in 

på mig”= 5 – ”Stämmer inte alls in på mig” = 1 för att få samma svarsalternativ genom hela 

enkäten. 

 

Ett mer omfattande frågeformulär hade kanske varit att föredra men valdes bort av författaren 

till fördel för förhoppningen att få fler respondenter om enkäten inte tog lång tid att 
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genomföra. Den inre reliabiliteten för de två delskalorna befann sig på godkänd-nivå och 

borde således kunna anses som tillförlitlig. 

 

Tidigare har Fletcher och Sarkar (2012) hittat starka kopplingar mellan psykologisk resiliens 

och hög idrottsprestation. I sin undersökning mätte de faktorer som motivation, 

självförtroende, förmågan att fokusera och upplevt socialt stöd. Dessa faktorerna är inte 

samma som många av andra forskare mäter i sina studier och det blir därför svårt att jämföra 

resultatet. 

 

Tålighet kunde inte ses som en faktor som likställdes med goda resultat från fysisk 

prestationsförmåga. Däremot fanns en signifikant negativ korrelation mellan delskalan 

kontroll, engagemang, utmaning och antal genomförda chins och dips. Dessa resultat går 

emot tidigare forskning som stärkt kopplingen mellan hög tålighet och god fysisk förmåga 

(Lovering et al. 2015). En generell svårighet vid test av fysisk kapacitet kan ligga i att likställa 

förutsättningar och säkerställa att samtliga kadetter presterar på sin maximala kapacitet och 

inte endast genomför för att få ett godkänt resultat och helt enkelt vara tillräckligt bra. Kultur 

på det aktuella förbandet eller inom enheten är något som kan få påverkan och vara en 

drivande faktor som får individer att alltid vilja prestera sitt bästa. I och med att den svenska 

officersutbildningen genomförs med blandade enheter från Försvarsmaktens alla tjänstegrenar 

kan det vara svårt att hitta en gemensam förbandsanda i samma utsträckning som den som 

återfanns i Lovering och kollegors forskning (amerikanska marinsoldater under 

grundutbildning). I ett sådant fall kan den gällande kulturen och standarden skilja sig starkt 

från kadetter som har olika utbildnings- och förbandsbakgrund och är tillfälligt sammansatta 

till ett utbildningsförband och på olika sätt främja eller stävja prestation. 

4.5 Vidare forskning 

Vidare hade det varit intressant att se forskning av kadetter under en längre period och följa 

kadetter från inryck till examen för att eventuellt hitta psykologiska faktorer som kan verka 

predicerande, både för avhopp, framgång i både militärt avseende och även akademiskt under 

utbildningstiden. En idé hade varit att följa upp en sådan studie ytterligare efter cirka fem år 

för att utvärdera och åter jämföra samma faktorer och se om förändringar skett under den 

första tiden som officer. 
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Liknande studier på andra populationer skulle ses som fördelaktigt för att skapa en högre 

förståelse för Försvarsmaktens olika utbildningsmöjligheter och inriktningar. 

Specialistofficerare, gruppchefer och soldater inom olika tjänstegrenar skulle vara en möjlig 

inriktning för att skapa en högre förståelse för kraven för respektive befattning. Under det 

närmsta decenniet kommer en krav-katalog med specifika fysiska krav för olika befattningar 

att utvecklas där det borde ligga i organisationens intresse att ta med olika psykologiska 

faktorer. 

 

Med hänsyn till att populationen kvinnliga kadetter generellt är relativt outforskat vore det 

mycket intressant att genomföra personlighetsstudier och även titta på andra 

forskningsområden rörande just kvinnliga kadetter, soldater och officerare. Storleken på 

populationen skulle också vara en fördel då det möjliggör djupare studier i form av intervjuer. 

Just med hänsyn till Sveriges beslut att införa könsneutral värnplikt kommer kvinnor som 

population att öka. För att öka förståelsen och kunskapen för samtliga i organisationen ökar 

således behovet av forskning på just kvinnor i en militär kontext. 

 

Möjligheten till att studera psykologiska aspekter hos kadetter är väldigt begränsad. Tid är 

alltid en bristvara och under officersutbildningen genomförs de tre första terminerna vid 

Militärhögskolan Karlberg. Därefter genomförs två terminen vid olika funktionsinstanser i 

landet beroende på vald inriktning, så kallade verksamhetsförlagd utbildning. 100% av 

deltagandet måste vara frivilligt med hänsyn till etiska ställningstaganden och det är just 

tillgången till kadetterna som utgör ett hinder i dagsläget. Ett alternativ skulle vara att kunna 

observera kadetter under praktiska tillämpningsövningar för att undvika att ”stjäla” tid från 

undervisningen, till exempel under kurser i ledarskap. Genom att kombinera observation, 

enkäter och eventuella intervjuer skulle metoder kunna byggas för att få en mer rättvis bild av 

läget. Sådana metoder skulle vara tidskrävande och en förutsättning skulle vara en mer 

longitudinell studie där kadetterna studeras över tid. Dels för att göra en grundlig 

undersökning och dels låta eventuell mognadseffekt och livserfarenhet spela roll. 

 

I framtiden bör eventuellt också fokus finnas på att jämföra forskning med länder som är 

kulturellt och uppdragsmässigt likt Sverige. Med hänsyn till den kulturella skillnaden kan 

forskning från framförallt USA och USMA ifrågasättas då vi inte förbereder våra kadetter på 

samma sätt på grund av olika uppdrag internationellt sett. USMA har även en annan 

handlingsfrihet med kadetterna vilket skulle kunna vara en risk kopplat till social 
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önskvärdhet. Detta kan göra att kadetterna som deltar i undersökningarna är väldigt måna om 

att svara på ett sätt som gör att de framställer sig själva som ihärdiga och motiverade. Svenska 

kadetter kan eventuellt vara mindre benägna att framställa sig själva i så bra dager som 

möjligt. Kopplat till detta bör även framtida forskning fokusera på att arbeta fram bättre 

lämpade mätmetoder som är såväl psykometriskt adekvata som kulturellt lämpliga och 

samtidigt inte alltför känsliga för social önskvärdhet. Med hänsyn till en generös tidsaspekt 

torde det finnas möjlighet att utarbeta exempelvis intervjuunderlag som kan identifiera de 

undersökta variablerna.  

5. Slutsats 

Denna studie ämnade undersöka om det fanns en koppling mellan egenskaperna ihärdighet 

och tålighet och resultat i fysisk prestationsförmåga. Författaren ville också ta reda på om det 

fanns skillnader mellan kvinnor – män, och individer som tjänstgjort på internationell insats 

och de som inte gjort det. Studiens resultat visade att det inte fanns någon koppling mellan 

ihärdighet och tålighet och resultat i fysisk prestationsförmåga samt att kvinnor hade en högre 

nivå av ihärdighet än männen. Vid jämförelsen av individer med internationell erfarenhet eller 

inte fanns ingen skillnad. Jämförelsen gjordes dock mellan en mycket liten och en liten större 

grupp och begränsar därför möjligheten till att dra välgrundade slutsatser.  

 

Sammanfattningsvis indikerar detta att mer forskning inom området krävs på större 

populationer och det bör utredas om arbete med ihärdighet och tålighet bör implementeras 

vidare i svensk officersutbildning. 

 



24 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Alfonso, J.D., Datu, A.D., Caldez, J.P.M & King, R.B. (2016). Perseverance Counts but 

Consistency Does Not! Validating the Short Grit Scale in a Collectivist Setting, Current 

Psychology, 35(1), ss. 121–130. 

 

Bartone, P.T. (2007). Test-retest Reliability of the Dispositional Resilience Scale-15. A Brief 

Hardiness Scale, Psychological Reports, 101, 943-944. 

 

Bartone, P.T. (2006). Resilience under military operational stress: Can leaders influence 

hardiness?, Military Psychology, 18(suppl), ss. 131-148.  

 

Bartone, P.T., Kelly, D.R. & Matthews, M.D. (2014). Grit and Hardiness as predictors of  

performance among West Point Cadets, Military Psychology, 26(4), ss. 327-342.  

 

Bartone, P.T., Kelly, D.R. & Matthews, M.D. (2013). Psychological Hardiness Predicts 

Adaptability in Military Leaders: A Prospective Study, International Journal of Selection and 

Assessment, 21(2), ss. 200-210.  

 

Bartone, P.T., Roland, R.R., Picano, & J.J., Williams, T.J. (2008). Psychological Hardiness 

Predicts Success in US Army Special Forces Candidates, International Journal of Selection 

and Assessment, 16(1), ss. 78-81. 

 

Bartone, P.T. & Priest, R.F. (2001). Sex differences in hardiness and health among West 

Point cadets, presented at the 13th Annual Convention of the American Psychological Society, 

vol. 14. 

 

Bartone, P.T., Ursano, R.J., Wright, K.M. & Ingraham, L.H. (1989). The Impact of a Military 

Air Disaster on The Health of Assistance Workers: A Prospective Study, The Journal of 

Nervous and Mental Disease, 177(6), ss. 317-328. 

 



25 

 

Bates, M.J., Bowles, S., Hammermester, J., Stokes, C., Pinder, E., Moore, M., Fritts, M., 

Vythilingam, M., Yosick, T., Rhodes, J., Myatt, C., Westphal, R., Dautua, D., Hammer, P. & 

Burbelo, G. (2010). Psychological Fitness, Military Medicine, 175, 8(21), ss. 21-38. 

 

Bates, M.J., Fallesen, J.J., Wesley, H.S., Packard Jr, G.A., Ryan, D.M., Burke, S., Smith, 

D.G., Watola, D.J., Pinder, E.D., Yosick, T.M., Estrada, A.X., Crepeau, L. & Bowles, S.V. 

(2013). Total Force Fitness in Units Part 1: Military Demand-Resource Model, Military 

Medicine, 178, ss. 1164-1182. 

 

Casey, G.W. (2011). Comprehensive Soldier Fitness – A Vision for Psychological Resilience 

in the U.S. Army, American Psychologist, 66(1), ss. 1-3. 

 

Duckworth, A.L., Peterson, C., Matthews, M.D., & Kelly, D.R. (2007). Grit: Perseverance 

and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 9(6), ss. 

1087-1101.  

 

Eid, J., Johnsen, B.H., Bartone, P.T., Nissestad, O.A. (2008). Growing transformational 

leaders: exploring the role of personality hardiness, Leadership & Organization Journal, 

29(1), ss.4-23. 

 

Enander, A., Börjesson, M., Fors Brandebo, M., Wallenius, C. & Österberg, J. (2017). 

Rustad för risk, 1. Upplaga, Studentlitteratur, Stockholm. 

 

Escolas, S.M., Pitts, B.L., Safer, M.A., & Bartone, P.T. (2013). The Protective Value of 

Hardiness on Military Posttraumatic Stress Symptoms, Military Psychology, 25(2), ss. 116-

123. 

 

Fletcher, D. & Sarkar, M. (2012). A grounded theory of psychological resilience in Olympic 

champions, Psychology of Sport and Exercise, 13, ss. 669-678. 

 

Fletcher, D. & Sarkar, M. (2013). Psychological Resilience A Review and Critique of 

Definitions, Concepts, and Theory, European Psychologist, 18(1), ss. 12-23. 

 



26 

 

Fletcher, D. & Sarkar, M. (2015). Understanding Team Resilience in the world´s best athletes: 

a case study of a rugby union World Cup winning team, Psychology of Sports and Exercise, 

16(1), ss. 91-100. 

 

Fletcher, D. & Sarkar, M. (2016). Mental fortitude training: An evidence-based approach to 

developing psychological resilience for sustained success, Journal of Sport Psychology in 

Action, 7(3), ss. 135-157. 

 

Fowler, R.D. & Seligman, M.E.P. (2011). Comprehensive Soldier Fitness and the Future of 

Psycholgoy, American Psychologist, 66(1), ss.82-86. 

 

Försvarshögskolan. (2017). Kursbeskrivning Ledarskap 2 (1 OP 420) OP 16-19-VT 2017, 

Stockholm, Försvarshögskolan. 

 

Försvarshögskolan. (2014). Kursplan Ledarskap och officersprofessionen för SU (SU5), 

Stockholm, Försvarshögskolan. 

 

Griffith, J. & West, C. (2013). Master Resilience Training and Its Relationship to Individual 

Well-being and Stress Buffering Among Army National Guard Soldiers, The Journal of 

Behavioral Health Services & Research, 40:2, ss 140-154. 

 

Hambleton, R. K., & Patsula, L. (1998). Adapting tests for use in multiple languages and 

cultures. Social Indicators Research, 45, ss. 153-171. 

 

Jonas, W.B., O´Connor, F.G., Deuster. P., Peck. J., Shake. C. & Frost. S. (2010). Why total 

force fitness?, Military Medicine, 175, 8:6, ss. 6-13. 

 

Kloth, E., & Pettersson, C. (2015). KASAM och Hardiness som skyddsfaktorer mot stress 

Predicerar KASAM och Hardiness fullföljande av militärutbildning?, 

Psykologexamensuppsats 30 hp, 2015. Örebro Universitet, 2015:1. Örebro: Örebro 

Universitet.  

 

Kobasa, S.C. (1979). Stressful Life Events. Personality, and Health: An Inquiry Into 

Hardiness, Personality Social Psychology, 37(1), ss. 1-11. 



27 

 

Kungliga Tekniska Högskolan. (2015). Kursbeskrivning HL 1903 Fysiskt Stridsvärde 7,5 hp, 

Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

Larsson, H., Tegern, M. & Broman, L. (2013). Rekrytering, urval och uppföljning. Första året 

med frivilliga soldater, Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap 

och samhälle (NVS) och Försvarsmakten, Stockholm. 

 

Larsson, H., Tegern, M., Broman, L och Harms-Ringdahl, K. (2011). Isokai-testet som 

urvalstest till utbildning i Försvarsmaktens nya personalförsörjning, Karolinska institutet, 

Insitutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och Försvarsmakten, 

Stockholm.  

 

Lovering, M.E., Heaton, K.J., Banderet, L.E., Neises, K & Andrews, J. (2015). Psychological 

and Physical Characteristics of U.S. Marines, Military Psychology, 27(5), ss. 261-275. 

 

Maddi, S.R., Matthews, M.D., Kelly, D.R., Villarreal, B. & White, M. (2012). The role of 

hardiness and grit in predicting performance and retention of USMA cadets, Military 

Psychology, 24, ss. 19-28.  

 

Maddi, S.R., Matthews, M.D., Kelly, D.R., Villarreal, B.J., Gundersen, K.K. & Savino, S.C. 

(2017). The Continuing Role of Hardiness and Grit on Performance and Retention in West 

Point Cadets, Military Psychology, 29(5), ss. 355-358. 

 

Maddi, S.R., Relevance of Hardiness Assessment and Training to the Military Context. 

(2007). Military Psychology, 19(1), ss. 61-70.  

 

Mayer, J.D. & Skimmyhorn, W. (2017). Personality attributes that predict cadet performance 

at West Point, Journal of Research in Personality, 66, ss. 14-26. 

 

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual: Worldwide bestseller. A step by step guide to data 

analysis using IBM SPSS, 6th ed. Maidenhead: McGraw-Hill. 

 



28 

 

Rasmussen Barr, E. (2012). Tests for military personell. Muscular, endurance, entry, 

selection, criterion and task related tests, Karolinska institutet, Department of Neurobiology, 

Care Sciences and Society and the Swedish Armed Forces, Stockholm. 

 

Sandvik, A.M., Bartone, P.T., Hystad, S.W., Phillips, T.M., Thayer, J.F. & Johnsen, B.H. 

(2013). Psychological hardiness predicts neuroimmunological responses to stress, 

Psychology, Health & Medicine, 18(6), ss. 705-713. 

 

Sinclair, R. R. & Oliver, C. M. (2003). Development and Validation of a Short Measure of 

Hardiness. Defense Technical Information Center Report, Prepared in partial fulfillment of 

Non-personnel Services Solicitation DABN03-03-T-0462. 

 

Sudom, K.A., Lee, J.E.C. & Zamorski, M.A. (2014). A longditudinal pilot study of resilience 

in Canadian military personell, Stress and Health, 30, ss. 377-385. 

 

Taylor, M.K., Pietrobon, R., Taverniers, J., Leon, M.R. & Fern, B.J. (2013), Relationships of 

hardiness to physical and mental health status in military men: a test of mediated effects, 

Journal of Behavior Medicine, 36(1), ss. 1-9. 

 

Thomas, J.R., Nelson, J.K. & Silverman, S. (2015). Research Methods in Physical Activity, 7. 

Uppl. Champaign: Human Kinetics.  

   

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Elanders Gotab, ISBN:91-7307-008-4. 



29 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns ett 

samband mellan egenskaperna ihärdighet och tålighet och resultat i fysisk prestationsförmåga 

hos kadetter vid 224e. och 225e. kompaniet på Officersprogrammet vid Militärhögskolan 

Karlberg. Samt om det föreligger skillnad mellan kvinnor och män och mellan de individer 

som har tidigare erfarenhet av internationell tjänstgöring och övriga. Tre frågeställningar 

undersöktes i studien.  

Frågeställning:  

1. Är egenskaperna ihärdighet och tålighet kopplat till resultat i fysisk 

prestationsförmåga?  

2. Skiljer sig nivån av ihärdighet och tålighet mellan grupperna kvinnor – män?  

3. Skiljer sig nivån av ihärdighet och tålighet mellan individer med erfarenhet av 

internationell tjänstgöring – övriga respondenter?  

Vilka sökord har du använt? 
Psychological traits cadets, psychological resilience cadets, psychological resilience traits 
military, psychological resilience army officers, Global Assessment Tool, Swedish Armed 
Forces psychological resilience, grit, hardiness, measuring hardiness, grit scale, validation of 
hardiness, cadets, hardiness in military personell, grit cadets,  
 

 

Var har du sökt? 
Ebsco, Google Scholar,. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: psychological resilience traits military 
Ebsco: psychological resilience army officers 
Ebsco: hardiness military 
Ebsco: grit cadets 
Ebsco: hardiness 

 

Kommentarer 
Har haft svårt att hitta material som bygger på studier på svenska kadetter, har dock haft 
mycket hjälp av artiklars källförteckningar och nyttjat direktsökning på titlar. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej,  

Jag heter Maria Jansson och jobbar på Karlberg sedan 2013. Tidigare har jag tjänstgjort på 

kadettbataljonen men kompetensutvecklas för närvarande genom att studera 

Tränarprogrammet vid Gymnastik och Idrottshögskolan för att i januari 2018 tillträda en 

tjänst som lärare i Fysiskt Stridsvärde på FMIF.  

 

I mina studier ingår att skriva ett självständigt arbete inom Idrottsvetenskap där jag har valt 

inriktningen idrottspsykologi. 

Studien är en enkätundersökning i syfte att ta reda på om det finns samband mellan 

egenskaperna grit och hardiness (ihärdighet, tålighet) å ena sidan, och fysisk 

prestationsförmåga samt akademisk prestation å andra sidan. Studien kommer 

förhoppningsvis att ge mer information om vilka egenskaper som visar sig framgångsrika för 

kadetter på OP och ge en ökad förståelse för hur dessa kan tas om hand och utvecklas, delvis 

genom individutvecklingsplanen. 

 

När Du väljer att delta i studien och påbörjar enkäten har Du alltid rätt att när som helst och 

utan förklaring avbryta ditt deltagande. Medverkan innebär att Du svarar på en enkät, 

tidsåtgång ca 15 min, samt tillåter att jag, i forskningssyfte, tar del av dina resultat från kursen 

Fysisk prestationsförmåga på OP. 

När samtliga data har inhämtats kommer informationen att kodas för att säkerställa att ingen 

information kan spåras till individen. De som kommer att ha tillgång till enkätsvaren och 

betygen är jag och min handledare. Informationen Du tillhandahåller kommer endast att ligga 

till grund för denna studie och kommer att destrueras efter studiens slutförande. 

 

Enkäten kommer att vara öppen till och med onsdag 29/11 kl. 21:00. 

 

Jag värdesätter ditt bidrag högt och hoppas att Du vill delta min studie. Tillsammans kan vi 

förhoppningsvis bidra till en bättre utveckling av Officersprogrammet. 

 

Vänliga hälsningar 

Lt. Maria Jansson 
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maria.k.jansson@mil.se 

Arb: 073-329 41 69      

 

Handledare:  

Docent Sanna Nordin-Bates, Gymnastik och Idrottshögskolan 

sanna.nordin-bates@gih.se 
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Bilaga 3 

12 Item Grit-scale (svensk översättning) 

Instruktioner: Kryssa i hur väl påståendet stämmer överens på dig. 

Stämmer mycket bra in på mig 

Stämmer oftast bra in på mig 

Stämmer någorlunda bra in på mig 

Stämmer inte särskilt bra in på mig 

Stämmer inte alls in på mig 

 

Påstående: 

1. Jag har överkommit motgångar för att nå viktiga mål. 
2. Nya idéer och projekt distraherar mig ibland från nuvarande. 
3. Mina intressen varierar från år till år. 
4. Motgångar avskräcker mig inte. 
5. Jag har varit besatt av en viss idé eller projekt under en kortare tid men har senare 

tappat intresset. 
6. Jag arbetar hårt. 
7. Jag sätter ofta mål men väljer senare att sträva efter ett annat. 
8. Jag har svårt att bibehålla fokus på projekt som tar mer än ett par månader att slutföra. 
9. Jag avslutar alltid det jag påbörjar. 
10. Jag har uppnått mål som tog år av arbete att nå. 
11. Jag blir intresserad av nya sysselsättningar med några månaders mellanrum. 
12. Jag är flitig. 

Scoring: 

1.  For questions 1, 4, 6, 9, 10 and 12 assign the following points: 

5 = Very much like me 

4 = Mostly like me 

3 = Somewhat like me 

2 = Not much like me 

1 = Not like me at all 

 

2.  For questions 2, 3, 5, 7, 8 and 11 assign the following points: 

1 = Very much like me 

2 = Mostly like me 

3 = Somewhat like me 

4 = Not much like me 
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5 = Not like me at all 

Add up all the points and divide by 12. The maximum score on this scale is 5 (extremely 

gritty), and the lowest scale on this scale is 1 (not at all gritty).  
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Bilaga 4 

DRS-II 

DRS-II kortversionen (svensk översättning). 

Instruktioner: Kryssa i hur väl följande påstående stämmer överens på dig. 

Stämmer mycket bra in på mig 

Stämmer oftast bra in på mig 

Stämmer någorlunda bra in på mig 

Stämmer inte särskilt bra in på mig 

Stämmer inte alls in på mig 

 

Påstående: 

1. När jag lyckas beror det på min ansträngning och min förmåga. 
2. Mina ansträngningar räcker ofta inte för att åstadkomma något, hur mycket jag än 

försöker. 
3. Jag njuter av det mesta i livet. 
4. Ibland känns livet meningslöst. 
5. Min inställning är att vara rak på sak när det gäller att möta problem i mitt liv. 
6. Det stör mig när mina dagliga rutiner blir avbrutna. 
7. Jag känner mig säker på att jag kan hantera i stort sett vilken utmaning som helst. 
8. Jag känner mig ofta hjälplös. 
9. Större delen av mitt liv spenderar jag med att göra saker som jag tycker är givande. 
10. Jag känner mig ofta främmande inför människor i min omgivning. 
11. Jag ser stressfyllda händelser som möjligheter till personlig utveckling. 
12. Jag tycker inte om att göra förändringar i mitt vardagliga schema. 
13. Mina framgångar är relaterade till de val som jag gör. 
14. Det lönar sig inte att anstränga sig då det mesta ändå inte blir rätt. 
15. De flesta dagar är livet riktigt intressant. 
16. Jag känner mig oftast helt ensam i världen. 
17. Jag vaknar ofta med en känsla av iver inför livet. 
18. Jag planerar noggrant det mesta jag gör. 
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