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Försvarsmakten står idag inför en stor utmaning att täcka sitt personalbehov. I och med 

övergången från pliktbaserat till frivilligbaserat försvar, konkurrerar de om arbetskraften och det 

blir allt svårare att rekrytera nödvändig personal. De som påbörjar utbildningar som är tänkta att 

leda till fast anställning, slutar i hög grad innan utbildningen genomförts. Avsikten med vår 

undersökning är att belysa försvarsmaktens rekrytering och personalförsörjningssystem samt bidra 

med förbättringsförslag av deras rekryteringsprocess.  

 

En metodkombination har genomförts i form av intervjuer, tre observationer samt litteratur-

studie. Elva intervjuer med representanter från arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan inom 

Försvarsmakten. Observationerna bestod av ett besök på informationscenter, medverkan på ett 

seminarium samt ett event med informatörer på en gymnasieskola.  

 

Resultatet visade på stor okunskap i målgruppen om vad en anställning inom Försvarsmakten 

innebär. Dels på grund av dåliga förkunskaper bland de sökande och dels på grund av att 

Försvarsmakten inte, redan i inledningsfasen informerar tillräckligt. Många som påbörjar en 

utbildning genomför den inte, vilket är till nackdel för Försvarsmakten. För att få genuint 

intresserade personer att söka, anser vi att man bör satsa på mer information redan i förstadiet till 

ansökningarna.  
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Abstract 
 

Titel: Who wants to be a military? - attract more 

 

Author: Emelie Sevestedt and Tina Tari 
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The Swedish Armed Forces are currently facing a great challenge trying to meet their staffing 

needs. With the transition from compulsory to voluntary military service, they compete for 

labour and it becomes increasingly difficult to recruit the necessary staff. A large number of the 

individuals entering military training programs that are designed to lead to a permanent 

employment, are leaving without completing the program. The purpose of this study is to 

examine the recruitment process in the Swedish Armed Forces, and to contribute with 

suggestions for its improvement.  

 

A combination method has been implemented in the form of interviews, three observations and 

literature reviews. Eleven interviews with employers and employees in the Swedish Armed 

Forces. The observations consisted of a visit to an information center, participation in a seminar, 

and an informational event held by representatives of the Swedish Armed Forces at a secondary 

school. 

 

The results showed great ignorance in the target group regarding what a job in the Swedish 

Armed Forces means. The reason for the ignorance is partly because of poor knowledge among 

applicants, and partly because the Swedish Armed Forces already in the initial phase fails to 

provide enough information. To get genuinely interested applicants, we believe that the 

organization should focus on providing better information earlier in the recruitment process. 
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1. Bakgrund 
 

”Det som ändå är Försvarsmaktens akilleshäl menar jag är personalförsörjningen, 

klarar man inte personalförsörjningen och inte får in tillräckligt mycket soldater, 

tjejer och killar in i systemet så faller det. Problemet är inte det att vi inte får in 

tillräckligt med tjejer och killar in i själva systemet, problemet är att de slutar i förtid 

då de lämnar Försvarsmakten av en eller annan anledning. Här tycker jag att 

Försvarsmakten har en hemläxa att göra.”  

 

Peter Rådberg, Försvarsmaktsforum, 2014 

 

 

 

“Rekryteringen går trögt det har dessvärre visat sig att avgångarna är stora både 

under och efter genomförd grundutbildning.”  

 

Jan Mörtberg, Försvarsmaktsforum, 2014 

 

 

Genom ett beslut i Riksdagen bestämdes det att från och med juli 2010 skulle den allmänna 

värnplikten bli vilande och Försvarsmakten skulle därmed övergå till en frivilligbaserad 

personalförsörjning. Detta innebär i praktiken att värnplikten är vilande i fredstid, men inte 

avskaffad, då det råder totalförsvarsplikt för alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år, en 

plikt för både militärer och civila att hjälpa till vid ett eventuellt krisläge (Försvarsmakten 1, 

2014).  

Soldater och sjömän behövdes för att ha ett rörligt och starkt försvar både under stormaktstidens 

krig, men även i fredstid. Detta medförde att värnplikt infördes 1901, vilket innebar en 

skyldighet för alla män mellan 21 och 40 år att utbilda sig för att kunna försvara landet med 

vapen. Senare reglerades åldersspannet till att omfatta alla män mellan 18 och 47 år. Det var först 

på 1980-talet som det även blev möjligt för kvinnor att genomföra värnplikt. Värnplikten innebar 

en skyldighet att infinna sig till en såkallad mönstring där personen genomgick två dagar av 

fysiska och psykologiska tester. Utifrån resultatet av dessa togs sedan personer ut till tjänstgöring 

beroende på Försvarsmaktens behov samt individens kompetens och önskemål (Försvarsmakten 

1-2, 2014). 

Totalförsvarsplikten som numera råder omfattar långt fler svenskar än värnplikten och infördes 

redan 1995. Totalförsvarsplikten består av tre olika typer: militärplikt, civilplikt och allmän 

tjänsteplikt. Militärplikt innebär traditionell militärtjänstgöring, civilplikt är en stöttning till 

räddningstjänsten vid stora olyckor och den allmänna tjänsteplikten gäller endast vid höjd 

beredskap (Försvarsmakten 3, 2014).  

Föregående system bestod av två parallella förbandsstrukturer: värnplikt och frivilligbasis vilket 

försvårade personalplaneringen. Även fördelningen av materiel och resurser på de båda systemen 

komplicerades då satsningar på en del gjordes på bekostnad av den andre. Utifrån det föreslog en 

kommittén utsedd av regeringen att införa grundläggande militär utbildning på tre månader med 

utgångspunkt att allt engagemang inom Försvarsmakten är frivilligt. Organisationen garanterar 

på så sätt vissa grundläggande kunskaper för den militära personalen. Därefter följer 
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kompletterande utbildningar baserat på den befattning som individen ska utbildas till (SOU, 

2009). 

Grundläggande militär utbildning (GMU) är en introduktionsutbildning som rekryter genomför 

och innefattar tre olika inriktningar. Efter godkänd GMU har man behörighet att söka anställning 

som soldat eller sjöman (GSS), tjänstgöra inom hemvärnet (de nationella skyddsstyrkorna) eller 

vidareutbilda sig till yrkesofficer (Jonsson, 2013).  

Övergången till en modern personalförsörjning leder till ett mer användbart försvar på grund av 

större flexibilitet, effektivitet och tillgänglighet. Tidvis och kontinuerligt tjänstgörande 

gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) är två nya personalkategorier som uppkommit. Anställda 

GSS som har sin huvudsakliga sysselsättning inom Försvarsmakten kategoriseras som 

kontinuerligt tjänstgörande militär. De har en tidsbegränsad anställning upp till åtta år med 

möjlighet att förlänga upp till maximalt tolv år. Tidvis tjänstgörande personal innebär två 

parallella anställningar, en inom Försvarsmakten och en på den civila arbetsmarknaden, vilken är 

den huvudsakliga sysselsättningen. Det finns lagar som bland annat reglerar hur mycket och ofta 

individen får tjänstgöra samt att den civila arbetsgivaren ska underrättas minst två månader i 

förväg innan påbörjad tjänstgöring. Även de med tidvis tjänstgörande anställning har en 

tidsbegränsning på mellan sex till åtta år, med förlängningsmöjlighet upp till 16 år 

(Försvarsmakten 4-6, 2014, SOU, 2010). 

Ansökningen till GMU börjar med en intresseanmälan, därefter genomförs en webbaserad 

lämplighetsundersökning som ett första urval. Utifrån det urvalet plockas sedan individer ut 

baserat på organisationens framtida personalbehov. Processen försvåras då tiden mellan 

inskrivning och påbörjad utbildning varierar mellan 6 till 24 månader. Effekten av lång väntetid 

kan medföra ett förändrat personalbehov och missnöje bland de drabbade individerna, som avgör 

individens inställning och engagemang till Försvarsmakten. Att få personalen att stanna under 

hela anställningstiden ses som det största bemanningsproblemet. En faktor som bland annat 

påverkar den höga personalomsättningen är ett högt arbetstempo vid insats, vilket även leder till 

stor frånvaro från hem och familj. Upplevelsen av en icke meningsfull tjänstgöringstid och vad 

som händer efter tiden i Försvarsmakten är andra omständigheter som påverkar individens 

agerande. Karriärväxlingsprogram är betydelsefullt i slutskedet av en anställning för att 

underlätta övergången till ett civilt arbete. Studier visar att förmåner som pension och bonus i 

slutet av anställningstiden kan leda till en längre anställningstid. Det är även viktigt att 

utbildningar, erfarenheter samt meriter kan värderas och erkännas på den civila arbetsmarknaden 

för att Försvarsmakten ska framstå som en attraktiv arbetsgivare (SOU, 2009, SOU, 2010). 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Försvarsmakten står idag inför en stor utmaning att täcka sitt personalbehov. I och med 

övergången från pliktbaserat till frivilligbaserat försvar, konkurrerar de om arbetskraften på 

arbetsmarknaden och det blir allt svårare att rekrytera nödvändig personal. De som påbörjar 

utbildningar som är tänkta att leda till fast anställning, slutar i hög grad innan utbildningen 

genomförts. Detta ligger till grund för vårt syfte: 
 

Avsikten med vår undersökning är att belysa försvarsmaktens rekrytering och personalförsörjnings-

system samt bidra med förbättringsförslag av deras rekryteringsprocess.  
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Hur kan Försvarsmakten förbättra attraktionsfasen i rekryteringsprocessen för att bli en mer 

attraktiv arbetsgivare? 

 

Vad kan Försvarsmakten göra för att personer som genomfört grundutbildningen ska vilja ta en 

anställning? 

 

1.2 Avgränsningar  

För att begränsa undersökningens omfattning har vi valt att inte beröra rekryteringsprocessen 

angående de civilt anställda inom Försvarsmakten utan istället fokusera på hur organisationen 

attraherar militärer.  
 

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet gav vi bakgrundsinformation om Försvarsmakten och förändringar av 

dess personalförsörjning för att sedan övergå till vårt syfte med uppsatsskrivandet och den 

problemformulering vår undersökning baseras på. Vi presenterar vår teoretiska referensram och 

tidigare forskning i det andra kapitlet där vi berör områden så som rekrytering, attrahera, 

marknadsföring, kommunikation och Generation Y. I det tredje kapitlet lyfter vi fram den metod 

vi valt för att uppnå vårt syfte med undersökningen samt presenterar anledningen till vår valda 

metod och tillvägagångssätt. Empirin presenteras i det fjärde kapitlet som består av resultatet vi 

fått fram av våra intervjuer, observation samt dokument. I kapitel fem analyserar vi resultatet 

kopplat till tidigare forskning samt vår teoretiska referensram och besvarar vår forskningsfråga. 

Under diskussionen i det sjätte kapitlet redogör vi får våra tankar utifrån resultatet av den 

genomförda undersökningen. Vidare redovisar vi ett kritiskt förhållningssätt till vår uppsats och i 

vilken utsträckning resultatet från den kan generaliseras. Avslutningsvis lyfter vi fram förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

Under denna rubrik kommer vi att presentera begrepp, teoretiska utgångspunkter och den 

vetenskapliga forskningen vi använt oss av i vår undersökning. 

 

2.1 Försvarsmakten 

Det frivilligbaserade försvaret som råder i dagsläget innebär en konkurrens om arbetskraften på 

arbetsmarknaden vilket är en ny utmaning för Försvarsmakten enligt Albrahamsson och 

Danielsson (2007). Personalförsörjning är “en process i organisationen som fortlöpande 

säkerställer tillgången på rätt personal” (Albrahamsson & Danielsson, 2007, s. 52). När 

rekrytering sker till Försvarsmakten genomförs en lämplighetsbedömning där individerna får 

genomgå en rad olika fysiska och psykiska tester samt ett möte med en yrkesvägledare.  Om 

Försvarsmakten av någon anledning inte skulle se den sökande som lämplig får individen inte gå 

vidare i antagningsprocessen, det kan röra sig om exempelvis funktionsnedsättning på syn eller 

hörsel. Om informationen och förväntningarna inte överensstämmer med tjänstgöringen är det 
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inte konstigt om ungdomar hoppar av. Albrahamsson och Danielsson (2007) hänvisar till en 

studie där de lyfter fram att om Sverige inte har något direkt hot mot sig, kombinerat med ett 

minskat försvar med mycket omorganiseringar resulterar det i ett minskat intresse och försvårar 

Försvarsmaktens rekrytering. Att rekrytera in ungdomar till Försvarsmakten görs genom att öka 

deras kunskap om försvaret och visa på att utbildningen är meningsfull. Detta är inget som enbart 

sker i början utan måste vara en pågående process, inledningsvis genom informationen till 

ungdomar, utbildning, tjänstgöring och till sist avveckling. Det är betydelsefullt att som 

arbetsgivare kunna anpassa sig till olika grupper för att attrahera flera. Att attrahera de mest 

lämpliga från gymnasiets olika årskullar är en utmaning för Försvarsmakten då de konkurrerar 

med andra företag och skolor.  

 

Många gånger har den sökande låg kunskap om Försvarsmakten. Det kan bero på att de inte har 

erfarenhet av militären i tidigare sammanhang. Att ge en realistisk bild men samtidigt inte dölja 

de negativa aspekterna med Försvaret tror Albrahamsson och Danielsson (2007) är nyckeln till 

att attrahera fler ungdomar. Militära organisationer är bland de organisationer som i allt högre 

grad står inför svårigheter att attrahera och värva nya rekryter, då det har märkts på många av de 

andra europeiska länderna som övergått till frivillig militärtjänst (Lievens, Von Hoye & 

Schreurs, 2005). Lievens et al. (2005) menar att kännedom om arbetsgivaren, arbetsgivarimage 

samt arbetsgivarens rykte kan påverka hur attraktiv arbetsgivaren är. Välkända organisationer är 

mer attraktiva och ju högre kunskap individer har för de väpnande styrkorna desto större 

attraktionskraft för verksamheten. 

 

2.2 Rekrytering 

Enligt Granberg (2011) innebär rekrytering åtgärder som förser en organisation med rätt personal 

genom anställning. Rekryteringsprocessen består i första hand av att hitta och sedan anställa de 

individer som organisationen är i behov av (Granberg, 2011). Kompetent och motiverad personal 

har stor påverkan på en organisations effektivitet. Att attrahera sökande med lämpliga kunskaper, 

färdigheter och förmågor är vad rekrytering går ut på. En viktig del av rekryteringsprocessens 

början är att informera om jobbet, arbetsförhållanden, förväntningar, värderingar och 

arbetsklimatet för att locka rätt individer till organisationen (Allen, Van Scotter & Otondo, 

2004). För att komma i kontakt med de mest lämpliga kandidaterna används bland annat 

annonser i dags- och fackpress, personliga nätverk, jobb- och skolmässor, internet och 

arbetsförmedlingen. Det är av stor vikt att utformningen av annonsen är korrekt. Många gånger 

är kraven på den sökandes prestationer överrepresenterad i annonsen, istället bör företaget lyfta 

fram vad de vill åstadkomma samt varför personen i fråga behövs till företaget vilket kan vara 

nyckeln till att nå rätt personer (Granberg 2011).  

 

2.3 Attrahera rätt arbetstagare 

Resultatet av att attrahera och rekrytera rätt individ kan leda till konkurrenskraft och framgång 

samt öka medarbetarens möjlighet att vara produktiv (Kahlke, 2002). Ett verktyg för att attrahera 

rätt, utveckla, behålla samt avveckla medarbetare är Talent Management, som framställer hur 

organisationen ska uppfylla denna strategi. Talent management bidrar till ökad konkurrenskraft, 

lägre personalkostnader och effektivitet i organisationen eftersom rätt person är på rätt plats. 

Dessa faktorer leder i sin tur till ett starkare varumärke, employer branding (Wikström & Martin, 

2012). Att ha en fungerande rekryteringsprocess är betydelsefullt för företag för att de ska kunna 



 5 

behålla värdefull personal. Hittar företaget rätt person redan från början så sparar de både pengar 

och energi (Grönroos, 2000). Framgång och utveckling beror många gånger på vem som 

rekryteras då individen är den viktigaste resursen i organisationen, således är det av stor vikt att 

kunna anpassa sig till målgruppen (Lindelöw, 2008). Enligt Ambler och Barrow (1996) är 

medarbetarna företagets viktigaste resurs och när det gäller att attrahera rätt medarbetare är 

organisationens varumärken en viktig tillgång.  

 

2.4 Kompetensförsörjning 

En utmaning för organisationer är att hitta rätt personer till rätt plats för att uppnå den kompetens 

de behöver. Kompetensförsörjningen behöver därför bli en naturlig del av organisationen 

(Lindelöw, 2008). Kompetensförsörjning innebär att organisationen säkerställer att de har den 

kompetens som behövs inom företaget för att uppnå uppsatta mål (Antilla, 1997; Granberg, 

2011). Svensson (2009) menar att det är organisationens uppgift att säkerställa att medarbetare 

har rätt kompetens för de uppgifter som ska utföras. Kompetensutveckling kan innefatta bland 

annat rekrytering, befordran, personalutbildning och fortbildning, vilket leder till fler färdigheter 

och mer kunskap än vad individen tidigare hade (Svensson, 2009). Kompetensutveckling är en 

process som inleds med att attrahera personal med rätt, eller med förutsättning för rätt, 

kompetens som organisationen behöver eller tror sig behöva. Attrahera och rekrytera rätt är 

väsentligt för organisationens profilering och varumärke. En annan del av processen innefattar att 

utveckla och behålla kompetens (Hansson, 2005).  

 

2.5 Marknadsföring 

Dagens arbetsmarknad med rörlig arbetskraft och snabb utveckling innebär att humankapitalet 

och dess kompetens är organisationers viktigaste resurs. Detta innebär en konkurrens om de mest 

attraktiva arbetstagarna där organisationens rykte är en påverkande faktor till hur positivt utfallet 

blir. Rekryteringsreklamens effektivitet kan fastställas genom att undersöka hur mycket 

information individer minns av annonsen och därmed veta vilken mängd som kan användas för 

att på så sätt maximera effekten och minska kostnaderna. Eftersom det går en viss tid mellan det 

att de sökande uppmärksammat annonsen till dess att ansökan görs är det av stor vikt för 

företaget att rekryteringsannonsen skapar ett intryck. Undersökning visar att rykten och hur 

bekant organisationen är påverkar individens uppfattning om organisationen. Studien påvisar att, 

vid valet mellan två likvärdiga jobberbjudande, kan individer hellre tänka sig lägre lön för att 

arbeta inom en organisation med positivt rykte än i en organisation med sämre rykte. 

Jobbannonser från en bekant organisation leder till ett minnesvärt och informationsrikt intryck 

hos den arbetssökande vilket kan gynna en organisation. Rykten är svåra att påverka, om däremot 

en individ är bekant med organisationen har inte ryktena samma påverkan, vilket förstås är 

fördelaktigt vid rekryteringsprocesser (Cable & Turban, 2003). 

 

Att göra reklam för att stärka sitt varumärke gentemot arbetsmarknaden blir ett viktigare verktyg 

för organisationer i jakten på den mest kvalificerade arbetskraften (Pingle Sudahakar & Sodhi 

Kaur, 2011). Då dagens samhälle består av mycket reklam och intryck menar Kotler och Keller 

(2006) att reklamen måste vara uppseendeväckande för att skapa uppmärksamhet. Den form av 

kommunikationskanal som ska användas för att nå kunderna är viktigt att känna till och en del av 

marknadsföringsstrategin. Ett missvisande budskap kan leda till förvirring och missnöjdhet 

(Kotler & Keller, 2006). Gardner, Reithel, Cogliser, Walumbwa och Foley (2012) menar att en 
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realistisk arbetsbeskrivning (RJP) vid rekrytering leder till förbättrad matchning mellan 

individen och organisationen. I motsats till traditionell rekrytering som syftar till att lyfta alla 

positiva sidor av ett arbete, är målet med RJP att presentera en verklig bild som speglar både 

positiva aspekter och krav som ställs på den sökande. Denna metod leder till att intressenterna 

gör ett självurval där de avväger om organisationen trots det lockar och skapar därmed 

förväntningar som stämmer bättre överens med hur verkligheten ser ut. Studier visar att denna 

rekryteringsmetod leder till bättre trivsel, ökad arbetsprestation och lägre personalomsättning 

(Gardner et al., 2012). 

 

Rekrytering är organisationens ansikte utåt, då det förmedlar ett budskap.  Arbetsgivare kommer 

i kontakt med många olika individer med ett intresse som har väckts i samband med exempelvis 

annonsering eller i kommunikation med tänkbara sökande. Det är av stor vikt att alla involverade 

har förståelse för sin roll i rekryteringsprocessen och det krävs en medvetenhet om marknads-

föring. Hur en rekryterare uttrycker sig och agerar kommer att tolkas av individen. Många 

faktorer kan påverka den sökandes uppfattning av organisationen, vilket bland annat kan bero på 

formuleringar, vad som förmedlas i en annons, responsen på ansökan samt intryck från lokalerna. 

Andra faktorer som kan vara avgörande för att ge ett bra intryck är klädsel, bemötandet samt 

uppmärksamhet vid möten. För att attrahera står kommunikationen i centrum med interna och 

externa intressenter på arbetsmarknaden (Lindelöw, 2008).  

 

När ett budskap ska utformas bör det anpassas till både målgruppens språk och förväntningar så 

det fångar den tänkta målgruppens uppmärksamhet. En väl genomtänkt annons är av stor vikt för 

att ge rätt budskap som överensstämmer med förväntningarna som individen har av företaget. 

Det är även betydelsefullt att tänka på vilket budskap bilderna som används på exempelvis 

hemsidor förmedlar. Ska organisationen exempelvis attrahera fler kvinnor bör inte enbart bilder 

på män användas. Korrekt information från början minimerar risken för oönskade och eller 

missnöjda sökande. I längden är det inte hållbart för en organisation att ge en orealistisk bild, då 

det kan leda till missnöjda medarbetare som säger upp sig. Marknadsföringen bör ge en rättvis 

bild, en positiv känsla samt väcka intresse. Ges en sanningsenlig bild redan från början så gallras 

de olämpliga intressenterna redan i ett tidigt skede vilket är gynnsamt för organisationen då 

felrekrytering är kostsamt (Lindelöw, 2008). 

 

Turban och Greenings (1998) undersökning om Corporate Social Performance (CSP) berör ett 

företags samhällsansvar och vilka positiva effekter det leder till. Resultatet av studien tyder på att 

företag är mer attraktiva som arbetsgivare ju högre deras CSP är. Detta är en fördel då det 

attraherar kvalitativa arbetssökande samt kan resultera i att de anställda identifierar sig med 

organisationen. Undersökningen belyser att välkända företag har mer positivt rykte och anses 

därför som en mer attraktiva arbetsgivare. Med hjälp av reklam kan företag visa verksamhetens 

samhällsansvar. Resultatet från undersökningen visar att satsningar inom CSP är gynnsamma för 

företag. Det är dock av stor vikt att beskrivningarna av CSP hålls realistiska annars är risken att 

locka sökande med ouppnåeliga förväntningar som blir missnöjda och väljer att avsluta sin 

anställning.   

 

2.6 Kommunikation 

Informationsbehandling och kommunikation är mänskliga handlingar i form av exempelvis 

kunskapsutveckling och informationsöverföring. Kommunikation skapas genom handling och 

information uppstår när kommunikationen utväxlas med andra (Hård af Segerstad, 2006). 

Wilden, Gudergan och Lings (2010) menar att mun-till-mun kommunikationen av anställda 
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gentemot sökande är det mest trovärdiga vid Employer branding. Enligt Parment och Dyhre 

(2013) är medarbetarna de bästa budbärarna och ambassadörerna i verksamheten. För att 

kommunicera och bygga relationer används något som kallas för marknadskommunikation, det 

handlar om att överföra ett budskap så konsumenter blir lockade. Det finns olika syften med 

kommunikationen som presenteras för konsumenterna, bland annat vad varumärket och företaget 

står för (Kotler & Keller, 2006).  

 

Sändarens roll vid rekryteringskommunikation, såsom informatörens karaktärsdrag och beteende 

genererar ett intryck av organisationen. Arbetssökande har ett kritiskt förhållningssätt till 

information beroende på var den kommer ifrån: om det är information direkt från organisationen, 

om det är tidigare erfarenhet av företaget eller om det är allmän kunskap (Allen et al., 2004). 

 

Rekryteringskommunikation som förmedlas genom personlig kommunikation har en större 

personlig relevans och trovärdighet vilket gör att det leder till en större attraktion. Studier tyder 

på att RJP mottas bättre personligen än genom text. Rekryteringsmeddelande kan ses som en 

form av övertalning med stor påverkan av hur informationen presenteras. Den mest givande 

medieformen anses vara personlig direktkontakt, följt av video, ljudmeddelande och slutligen 

textform. Valet av media skapar olika effekter. Personlig media möjliggör för ett stort 

informationsflöde anpassat efter det individuella tillfället med en omedelbar tvåvägs-

kommunikation. Genom att använda sig av visuella kanaler går det att förmedla detaljerade 

bilder. När den sökande fattar beslut finns det viktiga faktorer som påverkar både kognitiva och 

känslomässiga reaktioner. Dessa faktorer är bland annat: mängden information, tvåvägs-

kommunikation, personlig fokus, social närvaro. Människans kognitiva respons på ett 

rekryteringsmeddelande är en viktig aspekt när det kommer till huruvida det uppfattas rätt, 

trovärdigt, lämpligt samt tillförlitligt. Vid kommunikation är trovärdighet en viktig del genom 

hela rekryteringsprocessen för att exempelvis övertala och ändra attityder. Informationens 

trovärdighet består dels av informatörens kunskap inom området men även av att mottagaren kan 

identifiera sig med informatören genom dennes bemötande. Att se rekrytering som en 

övertygande kommunikationsstrategi trycker på vikten av de olika kanalernas uttryck och vilket 

mottagande meddelandet får. Fokus läggs på mottagarens reaktion på meddelandet då det i 

slutänden är det som visar hur framgångsrik kommunikationen varit. Resultatet tyder på att valet 

och användandet av media är väsentligt vid rekrytering (Allen, et al., 2004). 

 

En viktig del i rekryteringsprocessen är bemötandet som den intresserade mottar. Samtal mellan 

människor kan ske i olika situationer, genom skilda samtalsformer. Interaktionen vid samtal kan 

ta sig olika uttryck, roller och relationer är inte alltid densamma. Det kan bland annat handla om 

småprat, intervju, sammanträde, evenemang, undervisning. Samtalsprocessen består av ett antal 

faser med en inledande presentation, sedan behandlas en rad ämnen och därefter avslutas 

samtalet med en avrundning (Nilsson & Waldermarson, 2007). Nilsson och Waldermarson 

(2007) lyfter fram det professionella samtalet som används i syfte att förmedla ett budskap. 

Således ställs det krav på personen i fråga att ha ett professionellt och strukturerat samtal. Det är 

betydelsefullt att upprätthålla och skapa en målsättning med riktlinjer, vilket gör det lättare att 

hålla sig till ämnet och inte tappa fokus. Författarna menar även att det är viktigt att vara kvar i 

rollen som samtalsledare, att hålla ett professionellt men personligt samtal. Som samtalsledare 

gäller det även att kunna anpassa sig efter olika situationer, individen och samtalets mål. 

 

Event Marketing (EM) innebär att marknadsföringen sker via ett evenemang där företagen möter 

sin målgrupp. Via evenemang söker företagen upp den tänkta målgruppen för att kommunicera 

sitt budskap. Ett budskap kan exempelvis vara att profilera sitt företag. Relationsskapande EM 

används när företaget vill stärka sin varumärkesimage, syftet är att bygga upp och vidareutveckla 
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relationen till sin målgrupp genom att väcka intresse hos de medverkande och uppmana till 

interaktion. EM kan ske både inom det egna verksamhetsområdet, på någon annans område eller 

ett redan befintligt event för att skapa intresse. Det är viktigt att ha ett mål med sin aktivitet för 

att sedan kunna utvärdera, det kan röra sig om kommunikativa mål och de kan även vara 

evenemangsspecifika (Behrer & Larssin, 1998). Lindelöw (2008) betonar även vikten av att 

kunna sitt område som informatör i samband med exempelvis utbildning, samt att ha förståelse 

för att de sökande helt eller delvis kan sakna förkunskaper inom området. Ulrich och Brockbank 

(2007) lyfter fram andra sätt att attrahera fler individer, bland annat genom mässor, använda sig 

av reklam, arrangera öppet hus samt vikten av att samarbeta med företag vid exempelvis 

nedskärningar. Enligt Lindberg (2008) kan inte alltid organisationer lösa allt själva, därför finns 

det en anledning till att offentliga organisationer samverkar för att fullgöra sina uppdrag 

gentemot medborgarna.  

 

2.7 Employer branding 

Granberg (2011) menar att individer, när de ska söka jobb, antingen har eller skapar sig en 

uppfattning av företaget som arbetsgivare, om vad de kan erbjuda etc. Han beskriver employer 

branding som en stor faktor för att lyckas rekrytera rätt personal, då det kan ses som 

“arbetsgivarimage”. Arbetsgivarimage kan brytas ner i tre begrepp: identitet som handlar om hur 

företaget uppfattar sig själva som arbetsgivare, profil som berör hur de vill uppfattas av andra 

och slutligen image som innebär vilken uppfattning andra har om företaget. Det är väsentligt att 

dessa tre begrepp stämmer överens för att det ska skapa trovärdighet (Granberg, 2011). Vidare 

beskrivs employer branding som företagets varumärke och är en bild eller ett löfte som ges av 

organisationen. Som företag är det viktigt att ge ett bestående intryck som visar på en 

betydelsefull prestation för att vara en intressant och attraktiv arbetsgivare (Granberg, 2011). 

Precis som Granberg, menar Dyhre och Parment (2013) att begreppet står för arbetsgivar-

varumärke och anser därför att det bör vara en del av företagets strategi. Processen består av att 

attrahera, rekrytera, behålla personal och slutligen avsluta anställningen. En del av employer 

branding handlar om att kommunicera ett tydligt budskap samt ha en bra relation till de anställda, 

för att öka chansen att de förmedlar en positiv bild av företaget både under och efter anställning 

(Parment & Dyhre, 2009). När någon i företaget avslutar sin anställning är det betydelsefullt att 

ha ett avslut och således använda sig av en exitprocess för att få klarhet i varför personen ifråga 

slutat. Därmed möjliggörs det för arbetsgivaren att fånga upp det som arbetstagaren upplevde 

som mindre bra och som på så sätt kan förändras till det bättre (Dyhre & Parment, 2013).  

 

När företaget ska arbeta med sitt varumärke för att skilja sig från mängden och skapa ett intryck 

måste företaget först undersöka hur det upplevs som arbetsgivare, vilket medarbetarna besvarar 

bäst. Sen behöver företaget tydliggöra hur de vill uppfattas av andra och därefter leva upp till sin 

tänkta image. Det är av stor vikt att ha i åtanke att det inte finns några genvägar och att företaget 

därför inte bör ge en felaktig bild då det kommer straffa dem i längden (Granberg, 2011). För att 

lyckas tilltala rätt sökande och vara en attraktiv arbetsgivare så krävs det, redan vid 

rekryteringen, att organisationen ger en positiv känsla samt visar vad företaget står för (Dyhre & 

Parment, 2013). Det är viktigt att bygga upp sitt varumärke på ett sådant sätt att rätt personer blir 

attraherade av verksamheten. Det handlar inte bara om varumärket utan även om vilket budskap 

som organisationen vill förmedla i alla situationer och aktiviteter som den medverkar i eller är 

inblandad i (Lindelöw, 2008). 
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2.8 Generation Y  

Den framtida arbetskraften består av 80- och 90-talister och beskrivs som Generation Y. De är 

individualister som många gånger söker bekräftelse, de har även ett behov av att utvecklas såväl 

på ett personligt plan som på ett arbetsmässigt. Den snabba utvecklingen och ständigt ny teknik 

är inte främmande för Generation Y. De har ett stort socialt nätverk, vana att kommunicera, 

valmöjligheter är och har alltid varit en självklarhet och de har lätt för att bli rastlösa men har 

samtidigt höga ambitioner. Att ha ett tydligt ledarskap och att erbjuda utvecklings- och karriär-

möjligheter är av stor vikt för att attrahera och få Generation Y att stanna inom verksamheten. 

Den framtida arbetskraften påverkas av företagets varumärke och hur bra de anses vara som 

arbetsgivare. Vidare framkommer det att den yngre generationen är vana att lösa problem själva 

och därför saknar tillit för gruppen (Pihl, 2011). Yngre arbetstagare är överlag mer måna om sin 

egen framgång än att gruppen ska lyckas. Däremot så föredrar de att jobba i grupp då de kan dela 

på arbetsbelastningen och känna gemenskap. Trots deras individualism så är de bra på att 

samarbeta, de vill känna sig uppskattade. De anser även att de tillför mycket och att de är 

hängivna i sitt arbete. Samtidigt som de vill vara till hjälp och dela med sig av kunskaper 

(Gursoy, Maier & Chi, 2008). Nätverka bland de yngre är av betydelse, missnöjdhet sprider sig 

fort och åsikterna hos bekanta eller vänner kan vara avgörande för arbetsgivarens rykte. 

Generation Y har ett behov av att bli stimulerade genom att få varierande arbetsuppgifter (Pihl, 

2011). Pihl (2011) menar att den yngre generationen vill bli servade utan att anstränga sig allt för 

mycket, de är heller inte lika villiga att avancera inom organisationen jämfört med tidigare 

generationer. Det är betydelsefullt att få in Generation Y i sin verksamhet för möjligheten att i 

framtiden vara konkurrenskraftig. Oavsett sammanhang vill Generation Y ha snabb feedback för 

de är otåliga och vill inte vänta. För att rekrytera Det krävs en anpassning av arbetsgivaren för att 

framgångsrikt lyckas rekrytera Generation Y (Parment, 2008). 

 

3. Metod 
 

Vår metod bestod av ett kvalitativt tillvägagångssätt med både intervjuer och observationer, samt 

en källkritisk granskning av myndighetens dokument. Intervjuer är lämpligt att använda sig av 

när forskaren vill skapa sig en förståelse om människors åsikter, uppfattning, känslor samt 

erfarenheter (Denscombe, 2009). Det som utmärker kvalitativa intervjuer är det direkta mötet 

mellan forskare och respondent. För forskaren handlar det om att få fram och följa upp 

respondentens fakta, redogörelser samt kunskaper (Widerberg, 2002). Vårt tillvägagångssätt 

bestod av en metodkombination, eftersom vi använde oss av både intervjuer och tre observation. 

Forskningen kan förbättras när en kombination av flera metoder görs, det vill säga att det som 

studeras kan tydliggöras genom att jämföra resultaten med varandra vilket genererar en 

helhetsbild. Anledningen till den valda metodkombinationen var att öka träffsäkerheten i vår 

undersökning. Anledningen bakom observationerna var att få en djupare förståelse för 

undersökningsområdet, en tydlig bild av deras tillvägagångssätt samt vilket intryck de förmedlar. 

När forskaren väljer mer än en metod möjliggörs en användning av triangulering som beaktar 

saker ur flera perspektiv. Det kan således vara användning av olika metoder, olika datakällor etc. 

Enligt Denscombe (2009) skapas en bättre förståelse för problemet, då det ses utifrån flera 

synvinklar.  
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3.1 Urval 

Enligt Denscombe (2009) är det fördelaktigt att komma i kontakt med “grindvakter”. 

Grindvakter utgörs av nyckelpersoner som kan ge tillträde till det tänkta studiefältet som 

innefattar människor, platser samt händelser. Vi upprättade kontakt med en grindvakt, vilket var 

nödvändigt för att få möjlighet att genomföra studien. Att ha kontakt med nyckelpersoner som 

kan ge värdefull information är betydelsefullt när intervjuer används som metod (Denscombe, 

2009).  

 

Vi valde att göra ett snöbollsurval gällande respondenterna från arbetsgivarsidan som är ett 

effektivt och produktivt tillvägagångssätt för att öka antalet individer i urvalet. Det innebär att 

forskaren kontaktar relevanta respondenter för undersökningen som i sin tur rekommenderar 

ytterligare personer (Denscombe, 2009). Då en av oss tidigare skrivit en uppsats om Försvars-

makten blev det ett givet val för oss att kontakta den dåvarande kontaktpersonen inom 

Försvarsmakten, som även denna gång kom att bli vår kontaktperson. Vår kontaktperson bistod 

oss med information och föreslog vem vi skulle kontakta för undersökningen. Vår första kontakt 

hänvisade oss till fler respondenter som kunde bidra med väsentlig information. Vi genomförde 

ett bekvämlighetsurval av respondenterna från arbetstagarsidan, vilket innebär att forskaren 

väljer de personer som finns nära till hands (Denscombe, 2009).  

 

Urvalet bestod av tio respondenter och en kontaktperson varav tre var kvinnor. Vi har delat upp 

respondenterna i två olika urvalsgrupper. Det första urvalet bestod av fyra personer som jobbar 

med rekrytering på myndigheten varav en rekryteringschef respektive en ställföreträdande (stf) 

rekryteringschef samt två informatörer som arbetar aktivt med att attrahera personer till 

Försvarsmakten. Individerna gav oss en mer ingående kunskap och insikt inom ämnesområdet. 

Det andra urvalet bestod främst av personer inom vårt kontaktnät eller rekommendationer av 

våra intervjupersoner. Samtliga sex respondenter har en koppling till Försvarsmakten då fyra av 

respondenterna genomfört värnplikt och resterande två genomfört GMU. I dagsläget är alla utom 

en av respondenterna anställda hos Försvarsmakten. Dessa respondenter gav oss en god insyn 

samt förförståelse för hur den första tiden inom myndigheten uppfattades med den omställning 

det innebar komma från en civil värld. Vår intention bakom urvalet var att få med representanter 

både från arbetsgivar- och arbetstagarsidan, men även en blandning av män och kvinnor med 

varierande befattningar för att få en bredd och ökad förståelse för myndigheten. Allt detta bidrar 

till en större tillförlitlighet. Genom vårt urval skapade vi en omfattande överblick över den 

aktuella situationen.  

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är intervjuer tidskrävande och därför bör antalet respondenter 

begränsas. Ett bra sätt att veta om det är tillräckligt med intervjuer är om insamlad data gett 

tillräcklig information i förhållande till syftet och problemformuleringen. För många intervjuer 

kan leda till att materialet blir ohanterligt och försvårar att hitta tydliga samband. Vi bedömde att 

elva intervjuer med individer både från arbetstagar- och arbetsgivarsidan skulle ge en utförlig 

bild av myndigheten. Även i förhållande till den tid vi hade till vårt förfogande ansåg vi att detta 

var ett relevant antal intervjuer. 
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3.2 Datainsamling 

Vi har valt ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att “man arbetar enbart utifrån data och låter 

teorierna utveckla sig från data” (Watt Boolsen, 2007, s. 26). Arbetsprocessen är förknippad med 

kvalitativ forskning (Watt Boolsen, 2007). Vi har utifrån vår insamlade empiri som omfattar 

intervjuerna och observation valt teorier som passar för den insamlade empirin. Vårt mål med 

intervjuerna låg i att skapa en förståelse för arbetsgivarens respektive arbetstagarens uppfattning 

och deras perspektiv på myndigheten, likaså dess rekryteringsproblematik. Genom 

intervjuguiderna förväntades vi får svar på våra frågeställningar från båda grupperna. Dock 

kunde arbetsgivarsidan svara mer på frågeställningen angående attraktionsfasen då de hade mer 

kunskap inom området. 

3.2.1 Intervju 
 

Den form av intervju som genomfördes var semistrukturerade intervjuer som kännetecknas av att 

forskaren har förbestämda ämnen som ska behandlas och besvaras. Respondenten ska få 

möjlighet att utveckla sina åsikter och ge utförliga svar om det ämne som lyfts fram (Denscombe 

2009). Argumentet för den valda metoden för att kunna få fram betydelsefull information som vi 

från början inte hade någon vetenskap om var framförallt att inte missa något ämne som vi hade 

för avsikt att få en djupare förståelse för och samtidigt inte att styra samtalet, som hade kunnat 

vara fallet med en strukturerad intervju (se bilaga 1-4). Vi utgick från olika teman som bland 

annat försvarsmaktens rekryteringsprocess, intryck, förväntningar, marknadsföring.  

 

Intervjuerna genomfördes gemensamt, den ena av oss höll i intervjun medan den andre förde 

anteckningar. Ett vanligt förekommande sätt är att komplettera intervjuerna med fältanteckningar 

(Denscombe, 2009). Vi valde även att spela in intervjuerna för att säkerställa att vi inte missade 

någon väsentlig information från respondenterna. Denscombe (2009) betonar vikten av 

ljudupptagning då det ger en varaktig och i stort sätt en komplett dokumentation av intervjun. 

Efter genomförd intervju transkriberades intervjun av den som fört anteckningar vilket sedan 

korrekturlästes av den andre som huvudsakligen höll i intervjun. Detta för att säkerställa att inget 

misstolkades eller speglats av personliga intryck och att intervjun sammanställdes på ett korrekt 

sätt. Vi genomförde en intervju via telefon, anledningen till det var för att intervjupersonen i 

fråga inte var tillgänglig vid den tidpunkt vi önskade. Denscombe (2009) menar att vid 

telefonintervjuer är ärligheten densamma som vid intervju ansikte mot ansikte. Vi använde oss 

av högtalartelefon dels för att båda uppsatsförfattarna skulle kunna medverka i intervjun samt för 

möjligheten att kunna spela in intervjun som för vår del hölls i ett avskilt rum för att minimera 

störningsmoment. Att intervjuerna beräknades pågå mellan 30 och 60 minuter informerade vi om 

vid första kontakten med respondenterna. 

 

Kvale och Brinkman (2009) menar att de första minuterna av intervjun är viktiga och avgör hur 

resten av intervjun kommer att bli. Därför var det betydelsefullt för oss att börja intervjun med 

att berätta om oss själva samt syftet med vår undersökning. Vi inledde intervjun med en rad 

bakgrundsfrågor. Intervjupersonerna uppfattades som avslappnade och positivt inställda till att 

medverkan samt till vår närvaro. Därefter ställde vi frågor utifrån en av våra fyra intervjuguider 

(se bilaga 1-4) beroende på vem intervjupersonen var. Anledningen till olika intervjuguider var 

att anpassa intervjuerna utifrån respondenternas kunskap och erfarenheter. Intervjuguiderna 

bestod av öppna frågor som exempelvis ”Hur blev du bemött som rekryt?”. Intervjuguiderna 

utformades på ett sådant sätt att vi försökte undvika långa och komplexa frågor, att lägga 

värderingar i frågorna, negationer, förutfattade frågor samt för att undvika ledande frågor (Patel 
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& Davidson, 2011). Efter intervjuerna valde vi att tematisera det insamlade materialet för att 

lättare kunna skapa en övergripande bild och kunna identifiera betydande mönster i materialet. 

Intervjun berörde allt från respondenternas förväntningar på Försvarsmakten som arbetsgivare 

till samhällets syn på militären.  

 

3.2.2 Observation 
 

En annan del av datainsamlingen bestod av tre observationer. Anledningen bakom det var att 

skapa en bredare bild och större tillförlitlighet i vår undersökning. Vi ville få en tydlig bild av 

informatörernas tillvägagångssätt ute på olika event, vilka som visar intresse, hur informatörerna 

agerar och vilken information de förser intresserade individer med samt vilket intryck de 

förmedlar. Observation lämpar sig när man vill få fram kvalitativ data (Denscombe, 2009). 

“Observationer innebär att forskaren studerar, registrerar och tolkar andras kroppsliga och 

språkliga uttryck och agerande” (Widerberg, 2002, s.16). En av observationerna genomfördes 

under en dryg timme vid ett event på en gymnasieskola med syfte att informera skolelever om 

Försvarsmakten som arbetsgivare. Vi fördelade arbetet mellan oss så att en av oss fokuserade på 

flödet av människor som passerade platsen och hur de regerade på Försvarsmaktens närvaro. 

Den andre koncentrerade sig på att observera bemötandet som de intresserade eleverna upplevde, 

vad dessa elever hade för frågor och vilken vägledning de fick. Observationen kan liknas med 

det som Denscombe (2009) kallar för deltagande i den normala miljön då informatörerna hade 

full kunskap om vår närvaro. Dock var detta inte något som var uppenbart för eleverna på 

gymnasieskolan. Däremot stack vi ut från den naturliga miljön och det framgick att vi tillhörde 

samma sällskap som informatörerna. Med hjälp av fältanteckningar dokumenterade vi de intryck 

och händelser som ägde rum som vi sedermera använde för att sammanställa vårt resultat från 

observationen. Våra genomförda fältanteckningar såg vi som ett komplement till ljudupp-

tagningen.  

 

Vi medverkade på ett seminarium som hölls på Högskolan i Halmstad där allmänheten bjöds in 

tillsammans med politiker, debattörer och representanter från Försvarsmakten som gick under 

namnet “Försvarsmaktsforum - vägval för det svenska försvaret”. Utformningen på seminariet 

bestod av tre kortare föreläsningar och avslutades med en paneldebatt. Seminariet berörde det 

nya personalförsörjningssystemet som var relevant för vår undersökning. Anledningen till vår 

medverkan var att vi ville få en bild av undersökningsområdet samt större förkunskap om 

myndigheten. Med hjälp av anteckningar och ljudupptagning på seminariet kunde vi säkerställa 

insamlingen av empirin.  

 

Vi besökte även informationscentret för att kunna skapa oss en egen uppfattning om lokalens 

miljö och vilket intryck individerna möts av när de besöker centret. Informationscentret är en 

central plats för att möta människor och möjligheten att informera om Försvarsmakten. 

Intervjuerna med respondenterna från arbetsgivarsidan genomfördes också på informations-

centret. Observationens fördelar var att det gav oss en kompletterande bild till arbetsgivarsidans 

svar på hur den arbetar för att attrahera personer ute på event. 

 

3.2.3 Dokumentanalys 
 

En annan datakälla bestod av granskning av Försvarsmaktens text och bilder, vilket enligt 

Denscombe (2009) kan betraktas som dokument online, främsta anledningen bakom 

användandet av dessa källor är dess tillgänglighet. En övergripande analys av deras hemsida 
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användes som ett komplement till övrig insamlad empiri. Vi erhöll en bredare kunskap inom 

forskningsområdet efter granskning av innehållet och budskapet som framställdes.  

 

3.3 Uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet 

För att se om resultatet är trovärdigt är det viktigt att se över verifiering av data. Trovärdighet till 

datainsamlingen syftar till träffsäkerheten och hur precis den är. För att säkerhetsställa detta bör 

forskaren välja lämpliga metoder i förhållande till syfte och problemformulering. Användning av 

triangulering är därför ett bra tillvägagångsätt (Denscombe, 2009). Vi anser att uppsatsens 

trovärdighet är hög då vår undersökning gav svar på de frågor som studien skulle besvara samt 

att respondenterna innehar rätt kunskap för det aktuella området. Vi hävdar att undersökningens 

trovärdighet styrks genom användandet av triangulering som täcker in flera perspektiv. 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna tillämpas på andra undersökningar än den 

genomförda. Syftet med kvalitativa undersökningar bidrar främst till en djupare förståelse av 

området vilket leder till låg generaliserbarhet (Denscombe, 2009).   

 

Tillförlitligheten syftar till att undersökningen inte påverkat resultatet och om resultatet blivit 

detsamma vid ytterligare undersökningar (Denscombe, 2009). Uppsatsens tillförlitlighet är enligt 

oss hög, eftersom intervjuguiderna (se bilaga 1-4) har anpassats efter intervjupersonerna. Vi 

kunde inte använda samma frågor till respondenterna inom vårt nätverk som de frågor vi 

använde till dem på arbetsgivarsidan för att besvara vår problemformulering. Efter intervjuerna 

bearbetade vi materialet utifrån olika teman som framkom i vår empiri trots användandet av 

olika intervjuguider. Vid oklarheter kontrollerade vi i efterhand vissa svar för att säkerställa att vi 

inte missförstått empirin.   

 

Vi anser att vi på ett objektivt sätt sammanställt och presenterat resultatet, datainsamlingen samt 

analysprocessen. Då en av oss saknar tidigare erfarenhet av myndigheten kunde denne förbli 

opartisk genom hela processen. Genom att medvetandegöra vilken påverkan förkunskap kan ha 

så kunde även den andre förbli opartisk. Objektivitet handlar om att forskaren ska ha varit 

opartisk och neutral för att inte påverka resultatet (Denscombe, 2009). Vi undvek ledande frågor 

i intervjuguiden för att inte påverka respondenterna med våra åsikter. 

 

3.4 Etiskt ställningstagande 

Forskare förväntas genomföra undersökningar på ett korrekt etiskt tillvägagångssätt. Det fordras 

att forskare respektera deltagarna genom att inte inskränka på deras integritet och ta hänsyn till 

deras rättigheter och värdighet. Deltagarna ska inte heller behöva lida eller ta skada vid 

medverkan i undersökningar (Denscombe, 2009). Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram de fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet, som vi tagit i beaktande när vi intervjuande våra respondenter. Informations-

kravet innebär att forskaren är skyldig att informera alla deltagare om syftet med 

undersökningen, vad empirin avses användas till samt meddela att deltagandet är frivilligt 

(Vetenskapsrådet 2002). Inför varje intervju samt vid observationerna informerades syftet med 

undersökningen samt att medverkan skedde på frivillig basis. De medverkande har alla gett sitt 

godkännande till undersökningen. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva bestämmer om 

de vill medverka i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen om frivilligheten 

tydliggjordes vid första kontakt när deras medverkan beslutades. Vi fick även godkännande att 
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föra anteckningar och spela in intervju av samtliga deltagare. De som medverkade garanterades 

även konfidentialitet, vilket uppfylldes genom att personernas identitet inte presenterades i 

resultatet. Detta framfördes även till varje intervjuperson som också informerades om att 

ljudinspelningen endast var till för eget bruk, till transkribering och skulle förvaras på ett säkert 

sätt. Inspelningarna skulle raderas när uppsatsen var färdigställd. Vidare uppfyllde vi 

nyttjandekravet genom att all insamlad data enbart nyttjas till det aktuella forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Till samtliga respondenter framfördes att de kunde kontakta oss om de 

hade några kompletterande svar från intervjun eller hade andra frågor och funderingar. Vi 

frågade även om vi fick kontakta dem vid eventuella oklarheter eller om vi hade ytterligare 

frågor som tillkom, vi fick allas samtycke till detta. 

 

3.5 Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet transkriberade vi intervjuerna för att underlätta 

analysen av materialet. Vi analyserade insamlade empirin med hjälp av kategoriseringar utifrån 

intervjuguiderna. Widerberg (2002) menar att teman är en viktig del av analysen då det skapar en 

bra överblick och struktur av det insamlade materialet. Därefter använde vi oss av tematiserade 

färgkodningar för att tydliggöra mönster, samband och skillnader. Sammanställningen av 

empirin från observationen genomfördes med hjälp av anteckningarna som fördes på fältet. 

Försvarsmaktens dokument analyserade vi med hjälp av innehållsanalys. Precis som det låter är 

metoden till för att analysera dokumentets innehåll (Denscombe, 2009). Därefter presenterades 

data i resultatet. Vid bearbetning av empirin fann vi att datainsamlingen var omfattande därför 

sammanställde vi svaren under olika teman i förhållande till vårt syfte för att få en övergripande 

bild. Sedan komprimerade vi empirin och sållade bort det material vi ansåg var överflödigt då 

det inte gav svar på våra frågeställningar för att möjliggöra ett resultat med hög kvalitet. Genom 

ett induktivt tillvägagångssätt med utgångspunkt i det sammanställda resultatet utformade vi den 

teoretiska referensramen för att kunna analysera vår empiri och teori, för att slutligen föra en 

diskussion där frågeställningarna besvaras.  

 

3.6 Metoddiskussion 

Metodvalet medförde både för- och nackdelar. Att vår kontaktperson tipsade oss om vilka 

intervjupersoner som vi med fördel kunde intervjua, var för att de hade mest kunskap om 

området som vi valt att undersöka. En fördel med snöbollsurvalet var att det blev tidseffektivt för 

oss att finna respondenter, vi behövde inte heller lägga ner tid för att själva leta efter intressenter 

till vår undersökning. Det var enkelt för oss att kontakta dessa personer då vi hänvisats till en 

person från deras kontaktnät vilket underlättade när vi tog första kontakt. Den nackdel 

snöbollsurval kan leda till anses vara att forskarna kan påverkar undersökningens riktning vilket 

kan leda till ett vinklat resultat. Vi har minimerat vår påverkan som forskare genom att inte 

värdera urvalet av respondenter därmed möjlighet att få ett brett urval med personer med olika 

erfarenheter, utbildningar och befattningar. 

 

Intervjupersonerna från vårt kontaktnät kan ses som ett bekvämlighetsurval eftersom individerna 

var lättillgängliga och därmed blev metoden tidseffektiv. Denscombe (2009) anser det rimligt för 

forskaren att välja det mest fördelaktiga alternativet på grund av tidsbegränsning inför två lika 

valmöjligheter. Vi anser inte att vårt bekvämlighetsurval påverkat resultatet eftersom vi sökt 

efter individer med erfarenhet av Försvarsmakten oavsett om de har en positivt eller negativ 
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inställning till myndigheten. Vår uppfattning är att vårt befintliga urval speglar en mer 

sanningsenlig bild jämfört med om Försvarsmakten hade försett oss med respondenter, då de kan 

välja ut specifika individer för att förmedla en bild i syfte att framställa sig på önskvärt sätt. En 

annan faktor som kan ha påverka resultatet är att samtliga förutom en i vårt urval arbetar inom 

Försvarsmakten idag, eftersom individerna valt att fortsätta sitt engagemang inom myndigheten 

är de därmed inte är helt opartiska. Vi anser att vi fått ett representativt urval då de elva 

intervjuerna gav en bred bild som representerade olika enheter, regementen och erfarenheter. 

Den valda metoden anpassades efter vår problemformulering. Det var av stort intresse för oss att 

genomföra djupintervjuer, då respondenters åsikter, tankar samt uppfattning om utbildningarna, 

jobbet och rekrytering var av intresse för oss. De främsta fördelarna med vår användning av 

metodkombination var att den gav oss en bredd och djupare förståelse för ämnet, samt en ökad 

träffsäkerhet. Vi erhöll bred kunskap genom intervjuerna då respondenterna talade fritt om 

ämnet. Detta gjorde att vi med hjälp av följdfrågor och deras kroppsspråk kunde tolka deras 

budskap och därmed få en djupare förståelse om undersökningsområdet. Den breda kunskapen 

kom även från observationerna och olika dokument vi granskat vilket gav en insyn i 

verksamheten och dess rekryteringsprocess. 

 

De valda metoderna kan kompensera starka och svaga sidor och minska risken för eventuell 

snedvridning genom att den ena metoden väger upp den andra. Denscombe (2009) menar att när 

de olika metoderna stämmer överens kan det generera en starkare övertygelse till forskaren om 

att det insamlade resultatet är riktigt. Det ger även möjlighet till utveckling av analysen då en ny 

metod kan skapa tydligare data och nytt ljus över undersökningen. Triangulering uppfylldes 

genom att se till både arbetsgivarens och medarbetarnas perspektiv på rekryteringen och 

Försvarsmakten.  

 

Vid intervjun hade respondenterna möjlighet att uttrycka sig med egna ord i ämnet. Metoden gav 

oss även tillfälle att ställa följdfrågor och fördjupa svar som vi ansåg var relevanta. Intervjuer ger 

en hög svarsfrekvens då tillfällena för intervjun är inbokade på förhand. Däremot kan 

respondenternas egen tolkning av frågorna och vår uppfattning av svaren ha påverkat resultatet. 

Genom att återkoppla till respondenterna vid olika oklarheter som framkommit när empirin 

behandlats har vi kunnat säkerställa att vi inte misstolkat och förvrängt resultatet. Ljudupp-

tagning vid intervjun kan inledningsvis leda till att intervjupersonen är mer återhållsam till en 

början för att sedan övergå till en mer avslappnad stämning (Denscombe, 2009). Vi upplevde 

inte att ljudupptagningen påverkade utfallet av datainsamlingen. Vi tog hänsyn till 

vetenskapsrådets etiska principer vilket kan ha stärkt deltagarnas förtroende och tillit till oss som 

i sin tur har medfört att de har känt sig bekväma i situationen. Från insamlandet av materialet till 

färdigställandet av undersökningen har vi tagit vetenskapsrådets riktlinje i beaktande under hela 

processens gång. Telefonintervju kan ses som en nackdel då respondentens kroppsspråk inte går 

att avläsa, dock uppfattade vi intervjupersonens som lugn, samlad och tydlig i sina svar. Därmed 

anser vi inte att någon information gick förlorad. Däremot upplevdes svårigheter att avgöra 

tystnader då vi inte hade möjlighet att avläsa kroppsspråket, och det förekom att vi avbröt 

personen i fråga. Vi upplevde inte att denna konsekvens påverkade resultatet av empirin. 

 

Under tiden intervjuerna genomfördes tog vi fram tidigare forskning och teorier för att få mer 

kunskap inom området. Vi upplevde svårigheter att hitta artiklar om det aktuella ämnet, det 

komplicerades då stor del av den tidigare forskning är specificerad mot privata företag vars 

tillvägagångssätt skiljer sig åt jämfört med myndigheter som Försvarsmakten. De vetenskapliga 

artiklarna berörde främst själva rekryteringen med fokus på anställningsintervjun vilket inte 

passade vår undersökning då den inriktas på attraherafasen. Vi har under processen gång valt att 

ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot den tidigare forskningen.  
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Dokument online var fördelaktiga då det var lättillgängliga, dock tenderar de att vara subjektiva 

därför har vi haft ett kritiskt förhållningssätt när vi granskat dem. Vid kodning menar Watt 

Boolsen (2007) att det finns en risk att texten kan splittras och sammanhanget går förlorat, för att 

undvika detta har vi efter kodningen läst igenom all empirin ytterligare en gång. Detta 

resulterade i att vi fann mer relevant information som annars hade riskerat att förbises. Vi har 

varit objektiva i vår datainsamling och även i analysprocessen. Eftersom en av oss inte hade 

någon erfarenhet av Försvarsmakten sen tidigare, har det varit lättare att ha en opartisk syn i 

processen. Samtidigt gav det oss en fördel att den andre har förkunskaper om organisationen för 

att lättare kunna sätta sig in i den. Intervjuerna gav oss möjlighet att ställa följdfrågor, återkoppla 

vid oklarheter, vilket hade varit svårt vid en enkätundersökning och därmed hade viktig 

information kunnat gå förlorad. Undersökningen berörde mjuka värden vilket inte hade varit 

möjligt att fånga upp med hjälp av en enkätundersökning. Vi kodade empirin för att försäkra oss 

om vem som säger vad. Anledningen till detta att underlätta vid eventuella avhopp. Vi valde att 

benämna respondenterna från arbetsgivarsidan, efter godkännande, med deras befattning för att 

underlätta när empirin redovisas. När det gäller de resterande intervjupersonerna har vi valt att 

varken redovisa befattning eller titel i resultatet. Detta för att värna om deras personliga integritet 

men också för att vi anser att det inte är relevant för undersökningen. Vi anser att vi fått 

kvalificerade svar av våra respondenter då vi kunnat svara på problemformuleringarna samt att 

fördelarna med vald metod och tillvägagångssätt har vägt upp nackdelarna. 

 

4. Resultat 
 

Nedan redovisas resultatet ifrån våra intervjuer och observationer. Vi har valt att utifrån vår 

bakgrund, syfte och problemformuleringar använda oss av följande teman: Försvarsmakten som 

arbetsgivare, Anställdas röster om Försvarsmakten som arbetsgivare samt Påverkansfaktorer 

vid rekrytering. Vi har valt att utifrån vårt urval göra försvarsmaktens anställdas röster hörda 

angående försvarsmaktens attraktion som arbetsgivare.  

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

Nedan redovisas resultatet från elva intervjuer, varav fem respondenter från arbetsgivarsidan och 

sex respondenter från vårt kontaktnät som representerar arbetstagarsidan vilka alla har koppling 

till Försvarsmakten. Arbetstagarnas olika befattningar varierar alltifrån soldat, sjöman, 

gruppbefäl till specialistofficer, och med arbetsuppgifter som exempelvis signalspanare, 

sjukvårdare, statsskyttesoldat och stridsfordonsskytt. Den geografiska spridningen sträcker sig 

från Stockholm i norr via Skövde och Halmstad till Karlskrona i söder. I dagsläget har fem av 

sex anställning inom Försvarsmakten varav två av dessa har en tidvis tjänstgöring, vilket innebär 

att deras anställning i Försvarsmakten inte är deras huvudsakliga sysselsättning. Respondenterna 

från arbetsgivarsidan består av en kontaktperson, en rekryteringschef, en ställföreträdande (stf) 

rekryteringschef samt två informatörer. 
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4.2 Försvarsmakten som arbetsgivare  

4.2.1 Informationscenter 
 

Initiativtagaren till informationscentret i Halmstad var rekryteringschefen på Luftvärns-

regementet, som är det enda i sitt slag i Sverige. Konceptet togs fram tillsammans med stf 

rekryteringschef då det behövdes ett nytt tillvägagångssätt att nå ut till och möta människor, i 

och med övergången från värnplikt till frivilligt försvar. Numera finns en konkurrens om 

arbetstagarna och därför figurerar organisationen i sociala medier och gör reklam på ett mer 

aktivt sätt än förut. Detta är ett nytt problem som uppstått i samband med övergången till 

frivilligt försvar. Det bästa sättet att synas enligt rekryteringschefen är att möta människor för 

personliga samtal och en tvåvägskommunikation. Idén om ett informationscenter uppstod i 

tanken på att ha en central plats där Försvarsmakten kan göra sig tillgängliga och förmedla en 

realistisk bild av försvaret. Trots att rekryteringschefen hade en klar bild av informationscentret 

genomfördes studiebesök i andra länder, som använder sig av centrala mötesplatser. Syftet var 

att insamla information vilket resulterade i dagens informationscenter. Bemanningen på 

informationscentret består av stf rekryteringschef, sex informatörer från regementsstaben samt 

personal från Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). Informatörerna har olika erfarenheter 

inom försvaret som tillsammans resulterar i en bred kunskap för att kunna erbjuda bästa möjliga 

service för intressenter som besöker centret. Den dagliga bemanningen på centret utgörs av två 

individer, en informatör från rekryteringsstaben och en anställd från FMTS. Informationscentret 

startades i juli 2013 och har en projekttid på två år, därefter kommer en utvärdering genomföras. 

Trots att man inte använt sig av någon aktiv marknadsföring för informationscentret är 

intervjupersonerna nöjda med utfallet och tror därför att det kommer att finnas kvar ytterligare 

några år. Något som betonas är att syftet med centret är att informera, inte rekrytera. Känslan och 

attityden centret vill förmedla är en modern och fräsch miljö som upplevs inbjudande och 

välkomnande men inte påträngande. Antingen hittar besökarna hit ryktesvägen, enligt 

rekryteringschefen, eller så uppmärksammas det av en slump. Centret har ett genomsnitt av fyra 

till fem besökare per dag. Individerna är mellan 16 till 30 år men majoriteten består av besökare 

mellan 20 till 22 år, könsfördelningen utgörs av 60 % män och 40 % kvinnor. Av de dagliga 

besöken uppfattar de att en tredjedel av dessa är kvalitativa möten och leder till att hälften av 

dessa sedan söker till GMU. 

 

4.2.2 Försvarsmaktens rekryteringsprocess 
 

Försvarsmakten ser över sitt personalbehov ungefär ett år i förväg och anpassar därefter 

rekryteringsinsatserna. Behövs det exempelvis tekniker och chefer så koncentrerar informatör-

erna sina rekryteringsinsatser på tekniska gymnasier framför samhällsinriktade. Själva 

rekryteringsprocessen börjar med att attrahera målgruppen för att få intressenter som ansöker till 

GMU via Försvarsmaktens hemsida. Nästa steg innebär rekryteringstest via internet med frågor 

om hälsa och livsstil. Det finns även utrymme för individen att önska arbetsområde och ort för 

tjänstgöring. Bedöms kandidaten som lämplig kallas hen vidare till antagningsprövningen inom 

tre till fyra månader från det att ansökan genomförts. Antagningsprövningen innebär en dag med 

både fysiska och psykiska tester samt möte med en yrkesvägledare för att upprätta en 

utbildningsplan. Inom ungefär en månad kommer ett besked huruvida individen blivit antagen 

eller ej samt ort och utbildningsstart för utbildningen. Avslutningsvis ska individen bekräfta sin 

utbildningsplan och slutligen infinna sig vid utbildningsstarten drygt fem månader från att 
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intresseanmälan skickades in. Att avråda sökande är lika viktigt som att uppmuntra menar stf 

rekryteringschef, då varje individ som genomgår antagningsprövning kostar 5000 kr. Vet 

informatörerna att individen inte kommer klara antagningsprövningen på grund av exempelvis 

skador bör den sökande avrådas.  

 

GMU som koncept har inte tydliggjorts för allmänheten då det i många fall uppfattas som en 

fristående utbildning. Många misstar GMU:n för en förkortad värnplikt som de genomför för att 

ha som merit på sitt CV och för att sedan återgå till den civila vardagen. GMU är en 

introduktionsutbildning till Försvarsmakten med syfte till ett fortsatt engagemang inom 

myndigheten. Det framkommer vid antagningsprövningen under mötet med yrkesvägledaren då 

en utbildningsplan för individen upprättas med en tänkt framtid med anställning som mål. Här 

anser våra respondenter att Försvarsmakten står inför en utmaning att klargöra vad GMU innebär 

för allmänheten men framförallt för den sökande. Det krävs ett förtydligande om den nya 

strategin med ett frivilligt engagemang som sträcker sig längre än värnplikten. Nästa utmaning 

efter att individerna kommit in i organisationen är att få dem att stanna anställningstiden ut. 

Rekryteringschefen förklarar att arbetstagarna måste vara anställda mellan fem till sju år för att 

det ska vara ekonomiskt hållbart.   

 

 

”De är väl kanske de viktigaste, om man säger huvudbudskapen; göra nytta, göra 

skillnad och personlig utmaning.” 

 

Ställföreträdande rekryteringschef, 2014 

 

 

De sex informatörerna är anställda på rekryteringssektionen på Luftvärnsregementet och förutom 

deras arbete på centret informerar de även på olika event som Försvarsmakten medverkar i. De 

blir därför Försvarsmaktens ansikte utåt förklarar en respondent. Informatörernas huvuduppgifter 

är att informera, synas och attrahera vilket de uppfyller genom att medverka på olika event. 

Dessa event kan vara allt från att besöka gymnasieskolor, delta på mässor eller tillställningar som 

lockar mycket folk, exempelvis Göteborgsvarvet. För att synliggöra Försvarsmakten som 

arbetsgivare så presenterar de sig bland annat i massmedia, möter företag och bjuder in 

organisationer. De samverkar även med Arbetsförmedlingen exempelvis vid nedskärningar. Efter 

genomförda event skrivs en rapport för att utvärdera aktiviteten 

 

Rekryteringschefen berättar att deras målsättning är att tidigt medvetandegöra för ungdomar att 

Försvarsmakten är en arbetsgivare att ta i beaktande, därför besöker de årligen gymnasieskolor. 

De använder sig av särskilda strategier utifrån de olika årskullarna eftersom sextonåringar är 

nyfikna på att undersöka och testa, sjuttonåringarna kan föra ett resonemang kring 

Försvarsmakten och säkerhetspolitik och slutligen artonåringarna som är intresserade av att 

prova på vad det innebär att arbeta inom försvaret. En informatör förklarar att det finns två typer 

av möten: kvalitativa samtal och möten. Möten handlar om samtal de har med minderåriga, 

nyfikna som bara vill prata lite eller de som inte är kvalificerade att genomgå GMU främst på 

grund av skada eller sjukdomsdiagnos. De kvalitativa samtalen är av intresse då dessa individer 

är myndiga och lämpliga, baserat på information som framkommer under mötet, att ansöka till 

GMU. Samtal ute på olika event sker ofta under tidspress vilket leder till att individerna hänvisas 

till centret där de kan få utförligare information och vägledning om en framtid i Försvarsmakten.  

 

Det finns två utbildningar för informatörer, en kortare utbildning på fyra till åtta timmar för 

soldater som ska verka som informatör. Den andra utbildningen är en dryg vecka lång som är 
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avsedd för informatörerna på regementsstaben. Den längre utbildningen fokuserar på en 

övergripande förståelse för Försvarsmaktens organisationsuppbyggnad samt personal-

försörjningssystem med betoning på attraktions- och rekryteringsprocessen.   

 

Stf rekryteringschef berättar att målgruppen är individer mellan 18 till 25 år och att det finns två 

huvudmålgrupper: samhällsengagerade och spänningssökande. De som vill ha en fysisk 

utmaning och lite “spänning i vardagen” tillhör de spänningssökande som i huvuddel utgörs av 

män mellan 18 till 20 år. De samhällsengagerade utgör de individer som vill göra skillnad och 

består främst av kvinnor i 18 till 25 års ålder.   

 

4.2.3 Observation 
 

Vi observerade ett event som ägde rum på en gymnasieskola. Informatörerna bar militäruniform 

vilket förmedlade ett seriöst intryck. Ett kontinuerligt flöde av elever passerade platsen. 

Tillvägagångssättet de använde sig av var avvaktande till dess att eleverna självmant närmade sig 

montern då de välkomnades och inbjöds till samtal och frågor. Inledningsvis tog det en dryg 

halvtimme innan det var någon som kom fram till montern trots många nyfikna blickar från 

förbipasserande. Därefter rullade det på kontinuerligt med intressenter, det var dock utmärkande 

att fler vågade sig fram om någon redan stod vid montern och pratade. En hel del kastade flera 

nyfikna blickar men tog aldrig steget till ett möte eller gick fram för att få mer information. 

Informatörernas metod innebar att först ta reda på elevernas kunskap om GMU och vad de var 

intresserade av att arbeta med efter genomförd utbildningen. För att sedan med hjälp av olika 

frågor smalna av deras valmöjligheter och ge dem en realistisk minnesbild att ta med sig 

därifrån. Tidigt i samtalet stämde de av elevens ålder för att veta vilket typ av samtal som de 

skulle välja, då de myndiga blev uppmuntrade att söka till GMU medan de minderåriga fick 

information om den ungdomsverksamhet som bedrivs. Samtalen var lättsamma och de ställdes 

mycket frågor av eleverna och de upplevdes som nöjda när de lämnade montern. När montern 

stängdes hade 14 ungdomar kommit fram till montern, varav 8 tjejer och 6 killar. Informatörerna 

var relativt nöjda med kvantiteten på besökare men ansåg inte att det hade lett till några 

kvalitativa samtal utom möjligtvis ett. 

 

4.2.4 Granskning av dokument 
 

Vid granskningen av Försvarsmaktens bilder på hemsidan för Jobb och karriär bedömer vi att 

det är en jämn fördelning mellan könen. Vår tolkning av bilderna är att de speglar olika delar av 

militäryrket men hur pass tilltalande de är lämnar vi till individen att avgöra. Fliken för Jobb och 

karriär upplever vi innehåller informativ text och står ut grafiskt med starkare färg än 

“huvudsidan“. Informationen om GMU inleds lockande med en beskrivning av vad utbildningen 

erbjuder och med utförligare information framgår även kraven som ställs på de sökande. Andra 

argument såsom kostnadsfri utbildning, ersättning och vilka meriter som erhålls är exempel som 

redovisas på hemsidan. De olika flikarna erbjuder utförlig information om utbildningsplanens 

aktiviteter och utbildningens längd. 

 

4.2.5 Individualism 
 

Inom militären råder det ett grupptänk med fokus på gruppens prestation och gruppens bästa 

framför individen, något som krockar med dagens samhälle då den yngre generationen består av 
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individualister menar rekryteringschefen. Vidare hävdar respondenten att dagens ungdom vill 

utbilda sig och arbeta några år för att sedan söka sig vidare för utveckling och nya utmaningar. 

Ett påstående som stf rekryteringschef stärker eftersom även han anser att målgruppen är rörlig 

och inte vill stagnera på en arbetsplats samt att samhället är individinriktat. Målgruppen är vana 

vid att allt sker på en gång och har därför dåligt tålamod, vilket stämmer dåligt överens med 

GMU som består av en del väntetid. En av informatörerna menar att det blir en chock för 

individerna att följa order. Orsaken bakom avhoppen under GMU tror stf rekryteringschefen 

beror på att rekryterna upplever utbildningen som för fysiskt tung.  

 

 

“Samhället i stort är ganska individinriktat medan vi är väldigt gruppinriktade. Det 

tror jag är svårt för många att förstå.”  

 

Ställföreträdande rekryteringschef, 2014 

 

 

Enligt vår kontaktperson genomförs ett avgångssamtal vid avhopp från GMU i syfte att få fram 

orsaken till varför rekryten väljer avbryta sin utbildning. Försvarsmaktens resultat av 

avgångssamtalen visar främst på bristande motivation hos rekryten. 

 

4.3 Anställdas röster om Försvarsmakten som arbetsgivare  

4.3.1 Intryck, bemötande och förväntningar 
 

Intervjupersonernas intresse för Försvarsmakten uppstod genom någon bekant med anknytning 

till försvaret eller genom reklam, som gjorde att de sökte sig vidare till försvarets hemsida för 

ytterligare information och sedan kunde påbörja en ansökan till myndigheten.  

 

Erfarenheten av GMU och värnplikt upplevs som en positiv tid av intervjupersonerna. 

Respondenterna som har genomfört värnplikt anser att tiden var lärorik, utvecklande och 

utmanande. Från första dagen innebar det en ny värld med militär disciplin som just där och då 

medförde att det kändes som en jobbig tid men som i efterhand går att återblicka på som en tid 

med personlig utveckling och mognad. De berättar också att de uppfattar GMU som en kort men 

intensiv utbildning med många uppgifter. Även de värnpliktiga respondenterna bedömer GMU 

som kort i jämförelse med sin egen utbildning eftersom det var först vid tre månader som de 

kände sig trygga i militärrollen. Majoriteten av respondenterna som genomfört GMU gjorde det 

med anledning av att de ville utmana sig själva och pröva något nytt. Ett annat skäl till att de 

genomförde utbildningen är att flera av respondenterna anser att den leder till en värdefull merit 

men även som en reservplan inför framtiden efter genomförda studier på högskola. 

 

Intervjupersonerna upplever att det är stor skillnad på hur det går till i den civila världen jämfört 

med den militära disciplinen. Bemötandet av rekryterna var positivt och tydligt enligt majoriteten 

av intervjupersonerna. Då utbildningen är frivillig går det inte att behandla rekryterna “som man 

gjorde förr”, eftersom alla nu är anställda jämfört med den tidigare värnplikten, vilken var av 

hårdare och tuffare karaktär. Dock var det en respondents erfarenhet som skiljde sig från 

mängden och under intervjun framkom det att personen i fråga fick ett negativt bemötande av 

befälen. Intrycket individen fick var att man under grundutbildningen ansågs vara “värdelös”. 

Även den efterföljande utbildningen (fortsatt soldatutbildning) upplevdes på liknande sätt, men 
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med en anställning i Försvarsmakten har det övergått till att intervjupersonen numera börjat bli 

behandlad som en kollega. De övriga respondenterna uppfattar att befälen behandlar alla lika 

oavsett etnicitet och ålder men när det kommer till kön så upplevs det som att det råder större 

tolerans och en lite mjukare attityd gentemot kvinnorna. Däremot kände en av de kvinnliga 

respondenterna från befälen att hon och de övriga kvinnorna i gruppen behövde bevisa mer och 

prestera bättre än männen.  

 

Frågan om respondenternas intryck vid utbildningsstart stämde väl överens med deras 

förväntningar genererade tre olika grupperingar av svar. Några upplevde intrycket som en chock 

då de inte var mentalt förberedda på den disciplinära delen. Andra ansåg att intrycket stämde väl 

överens med verkligenheten eftersom de var inställda på en fysiskt krävande utbildning. En 

tredje grupp hade förberett sig på en tuff utmaning men möttes av en utbildning som inte var så 

hård som de förväntat sig. De senare har genomfört GMU och tror att det råder ett annat klimat 

idag eftersom utbildningen numera är frivillig, och därmed anpassad till att få rekryterna att vilja 

stanna kvar i Försvarsmakten även efter genomförd GMU. Majoriteten av respondenternas 

förväntningar kom från bekantas berättelser.  

 

4.3.2 Anledning till fortsatt engagemang 
 

Respondenternas olika anledningar till fortsatt engagemang inom försvaret handlar framförallt 

om att det är ett roligt och varierande yrke med bra kollegor och chefer. Andra faktorer som 

påverkar engagemanget är allt från att få en utbildning till tillfredsställelsen att göra något för 

andra. De respondenter som har tidvis tjänstgörande anställning har valt denna anställningsform 

då de anser att det är ett roligt extrajobb, vill underhålla sina kunskaper och behålla kontakten 

med sina arbetskamrater. Flertalet av respondenterna menar att de negativa aspekterna med att 

arbeta inom Försvarsmakten är att omorganiseringarna avlöser varandra, vilket kan skapa 

osäkerhet, samt att lönen är för låg i förhållande till insatsen. Två av intervjupersonerna menade 

att det var en nackdel att det finns en tidsbegränsning för gruppbefäl, soldat och sjömän, och har 

därmed svårt att se en framtid inom det militära.  

 

4.3.3 Arbetsgivares inställning till tidvis anställda militärer   
 

Respondenternas åsikter om hur deras arbetsgivare ställer sig till tidvis tjänstgörande soldater 

mynnar ut i två övergripande svar. Om arbetsgivaren själv har erfarenhet av Försvarsmakten och 

har en förståelse för vilka fördelar det kan innebära är respondenterna övertygade om att 

anställningsförfrågan ses som positivt av arbetsgivaren. Men på samma sätt om arbetsgivaren 

saknar egen erfarenhet så tror respondenterna att tidvis tjänstgörande personal ses som en 

nackdel då det innebär ett bortfall från arbetsplatsen när personen ska infinna sig för tjänstgöring 

hos Försvarsmakten. Flera respondenter anser att det hade gått att ändra inställningen till tidvis 

anställda militärer genom att lyfta fram alla positiva fördelar som militärtjänstgöring innebär, 

såsom lägre sjukfrånvaro tack vare regelbunden fysisk träning, säkerhetsprövad mot Polisens 

straffregister, utvecklad förmåga att jobba i team samt ledarskapsutbildning. 

 

4.3.4 Militäryrkets status 
 

Det framkommer under intervjuerna att det enligt respondenterna råder dålig folkförankring för 

Försvarsmakten i dagens samhälle. Därför är det, för att skapa medvetenhet hos allmänheten, 
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betydelsefullt att synliggöra och upplysa vad Försvarsmakten gör och varför. En respondent tror 

att en lösning på Försvarsmaktens dåliga folkförankring hade varit att återinföra obligatorisk 

mönstring för då hade det medfört att fler får in en fot och därmed skapar sig en uppfattning om 

myndigheten. Detta tror intervjupersonen hade lett till ett ökat intresse hos allmänheten. Men 

respondenten anser samtidigt att GMU bör behållas som en frivillig utbildning. 

 

4.4 Påverkansfaktorer vid rekrytering 

4.4.1 Marknadsföring 
 
 

“Visade en kulturell hipster som klistrade upp post-it lappar och ifrågasatte vad 

denne gjorde. Jag tycker det är bättre att lyfta bra saker med yrket än att trycka ner 

andra människor.”  

 

Respondent, arbetstagarsidan, 2014 

 

 

Samtliga intervjupersoner har uppmärksammat Försvarsmaktens reklamfilmer. Majoriteten anser 

att reklamfilmerna som visats de tidigare åren upplevdes som löjliga men däremot att de senare 

reklamfilmerna är mer realistiska och speglar militärverksamheten, vilket de ser positivt på. De 

menar dock att yrkesroller som framställs i reklamfilmerna tillhör de lite mer extrema vilket inte 

är representativt för myndigheten och ger därför en missvisande bild av hur en militärs vardag 

ser ut.  

 

Arbetsgivarsidan anser att tv-reklamen får ett varierande bemötande, sämre internt då den 

upplevs som skönmålad men bemöts positivt utifrån målgruppen. De menar att reklamen gått 

från att väcka uppmärksamhet till att mer och mer förmedlar en realistisk bild. Precis som andra 

organisationer vill de sälja in ett budskap genom att lyfta de positiva aspekterna av myndigheten. 

 

 

”Vi måste bli synliga på ett annat sätt och se vad Försvarsmakten gör för man ser 

inte det. Vi är mer som en hemförsäkring.”  

 

Rekryteringschefen, 2014 

 

 

Stf rekryteringschefen menar att ingen skulle söka sig till myndigheten om reklamfilmerna 

enbart speglar de negativa sidorna av yrket. Oavsett hur reklamen uppfattas så är den framställd 

för att attrahera målgruppen, vilket den också gör eftersom många ansöker till Försvarsmakten. 

Därför anser stf rekryteringschefen att marknadsföringen är betydelsefull. Marknadsföringen 

handlar dels om att attrahera för att rekrytera personal och dels om att informera samhället om 

Försvarsmaktens verksamhet. Respondenten menar att all uppmärksamhet är positivt exempelvis 

har den mediala uppståndelsen om de ökade militära aktiviteterna i Ukraina lett till ett ökat 

intresse för försvaret.  
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”De viktigaste, om man säger huvudbudskapet vi vill förmedla är; göra nytta, göra 

skillnad och att det leder till personlig utmaning.”  

 

Ställföreträdande rekryteringschef, 2014 

 

 

4.4.2 Förkunskap vid antagningsprövning 
 

Ett moment i slutskedet på antagningsprövningen innebär samtal med en yrkesvägledare som 

fokuserar på vilken befattning, utifrån provresultat och önskemål samt Försvarsmaktens behov, 

som efter genomförd GMU som passar den sökande. Stf rekryteringschef berättar att, utifrån 

dessa tre kriterier, görs en sammanställning på tjänster som den sökande har möjlighet att önska 

mellan. En informatör förklarar att beslutet tas inom cirka 20 till 30 minuter vilket gör att det kan 

kännas övermäktigt för de som kommer oförberedda. 

 

Försvarsmakten förväntar sig att den sökande kommer förberedd till antagningsprövningen och 

därmed vet vilken inriktning som är mest intressant för honom eller henne. Det har visat sig att 

så inte är fallet många gånger, berättar rekryteringschefen. Här kan informationscentret bistå med 

information, vägledning och olika aktiviteter för att förbereda individerna inför deras framtid i 

Försvarsmakten. Under väntetiden efter antagningsprövningen tills dess att utbildningen startar 

förklarar stf rekryteringschef att de vill få individerna mer intresserade. Detta sker genom olika 

aktiviteter, exempelvis “snart soldat” där syftet är att minska steget från det civila livet till en 

militär vardag. Syftet bakom aktiviteterna är även att minska avhoppen innan och under GMU 

genom att tydliggöra kraven som ställs på GMU och en militär tjänstgöring. Då sker ett 

självurval hos de sökande som medför att endast de med störst intresse fortsätter i 

rekryteringsprocessen. Ansökningsprocessen är omfattande med en utbildningsplan utformad 

efter individens önskemål och myndighetens behov vilket gör det problematiskt att byta 

inriktning om den tänkta befattningen inte lämpar sig för individen. Rekryteringschefen ställer 

sig frågande till vem det är som bär ansvaret vid felrekrytering då han menar att det ligger ett 

ansvar även hos rekryten att inte fatta ogenomtänkta beslut. 

 

 

“Man kan inte komma in och säga att jag har lust att göra någonting annat. Det är 

liksom en vuxenvärld man går in i, det är ju inte dagisskolan de går in i och man kan 

inte göra som man vill utan man ska göra det som en uppgift, ett arbete.” 

 

 Rekryteringschef, Halmstad, 2014 

 

 

En av informatörerna poängterar att ansökningsprövningen går att likställa med en 

anställningsintervju som individer förbereder sig för genom att läsa på om företaget och tjänsten 

i fråga. Intervjupersonen menar att oförberedda sökande inte visar på önskvärt intresse. Däremot 

framkom det att respondenterna från arbetstagarsidan saknade begriplig information om de olika 

befattningarna då de ansåg att beskrivningarna på hemsidan var svåra att förstå utan förkunskap, 

vilket försvårade förberedelserna inför antagningsprövningen.  
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5. Analys 
 

Vid traditionell rekrytering är den personliga intervjun en väsentlig del av rekryteringsprocessen. 

Försvarsmaktens process vid rekrytering skiljer sig i det avseendet från övriga arbetsmarknadens 

så till vida att personliga möten genomförs i första hand för att ytterligare attrahera intresserade 

individer, inte för att bedöma deras kompetens. Anställda rekryteras inte i samma bemärkelse 

som anställda i exempelvis privata företag utan blir antagna till en introduktionsutbildning.  

5.1 Generation Y den famtida arbetskraften 

Den framtida arbetskraften består av 80- och 90-talister (Pihl, 2011), som också är 

Försvarsmaktens målgrupp då den består av individer mellan 18 och 25 år. Inom militären finns 

det ett grupptänk vilket krockar med dagens samhälle då den yngre generationen består av 

individualister vilket bekräftas av Pihl (2011) som kallar dessa individer för Generation Y. 

Vidare menar Pihl (2011) att denna generation söker bekräftelse samt har behov av yrkesmässig 

och personlig utveckling, vilket återspeglas hos de yngre arbetstagarnas engagemang inom 

försvaret. Rekryteringschefen menar att individer vill utbilda sig, arbeta några år och sedan söka 

sig vidare för utveckling och nya utmaningar. Således blir Generation Y snabbt rastlösa då de är 

vana vid snabb utveckling och ny teknik betonar Pihl (2011). Inom försvaret upplevs 

ungdomarna ha dåligt tålamod då de är vana vid att saker sker på en gång, vilket krockar med 

GMU då det består av en stor del väntetid. Rastlösheten betyder att Försvarsmaktens målgrupp är 

rörlig och inte benägen att rota sig på en arbetsplats hela livet enligt stf rekryteringschefen vilket 

är svårhanterligt för Försvarsmakten. Generation Y är därför inte lika mån om avancera inom 

organisationen jämfört med tidigare generationer (Pihl, 2011). Pihl (2011) påpekar att ungdomar 

Generation Y vill få snabb feedback då de är otåliga. Därför anordnar myndigheten olika 

aktiviteter under väntetiden mellan antagningsprövningen och utbildningsstarten för att behålla 

individens intresse. Stf rekryteringschefen anser att samhället är individinriktat vilket inte 

överrensstämmer med Försvarsmaktens tillvägagångssätt då gruppens prestation ligger i fokus, 

vilket för många kan vara svårt att förstå då de är vana att arbeta individuellt. Pihl (2011) menar 

att det beror på att Generation Y löser sina problem själva, därför saknas förtroende för gruppen 

vilket gör att de är mer måna om sin egen framgång framför gruppens. De föredrar trots det att 

samarbeta eftersom arbetsbelastningen då delas samt leder till gemenskap vilket gör att de känner 

sig uppskattade (Pihl, 2011). Gursoy et al. (2008) menar att Generation Y ser till sitt 

egenintresse, resultatet påvisar att det finns individer som söker sig till Försvarsmakten för att 

exempelvis erhålla körkort och en akademisk utbildning som är kostsamt för samhället (Gursoy 

et al., 2008). 

 

Pihl (2011) menar att den yngre generationen inte är angelägen om att anstränga sig i onödan 

vilket kan vara en anledning bakom avhopp under GMU. Stf rekryteringschefen tror att det beror 

på att många upplever utbildningen som fysiskt jobbig. Det är betydelsefullt för organisationer 

att få in Generation Y i sin verksamhet för att i framtiden vara konkurrenskraftig på 

arbetsmarknaden (Pihl, 2011). För att engagera sig inom Försvarsmakten krävs det att individen 

genomgår en grundläggande utbildning. Myndigheten attraherar genom att framhäva att GMU 

både är en kostnadsfri och ersättningsgrundande utbildning. Träning under arbetstid, fortsatta 

utbildningar och ett meningsfullt arbete är exempel på faktorer som försvaret använder sig av för 

att locka individen till att ta en anställning. Pihl (2011) påpekar att nätverkandet bland de yngre 

är av betydelse, missnöje sprids fort och bekantas åsikter påverkar individens inställning till 

organisationer. Flera av intervjupersonernas intresse för Försvarsmakten uppstod genom 

bekantas engagemang inom Försvarsmakten.  
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Försvarsmakten måste öka ungdomarnas kunskapsnivå om myndigheten och visa på att 

utbildningen är meningsfull för att vara attraktiv (Albrahamsson & Danielsson, 2007). Genom att 

medverka på olika event kan informatörerna sprida kunskap och medvetandegöra försvaret som 

en möjlig framtida arbetsgivare. De framhäver även sin introduktionsutbildning (GMU) som en 

värdefull utbildning där rekryten tränar både sin fysiska och mentala förmåga. Hälften av 

respondenternas intryck av Försvarsmakten stämde inte överens med deras förväntningar vilket 

enligt Albrahamsson och Danielsson (2007) kan leda till att individer avbryter sin utbildning 

eller anställning. I resultatet framgår det att Försvarsmakten har svårt att attrahera lämpliga 

individer då de numera konkurrerar på arbetsmarknaden med alla andra organisationer. Det är 

inget specifikt problem för militären utan snarare ett nytt problem som uppstått i samband med 

övergången till frivilligt försvar som även Lievens et al. (2005) påpekar återfinns i andra länder 

som genomgått samma förändring.  

 

Det sker ett första urval över internet i form av en lämplighetsundersökning, i många fall har den 

sökande låg kunskap om Försvarsmakten. Det kan bero på att de inte är bekanta med militären 

sen tidigare (Albrahamsson & Danielsson, 2007). När Försvarsmakten rekryterar genomförs en 

lämplighetsbedömning där individerna får genomgå en rad olika fysiska och psykiska tester samt 

ett möte med en yrkesvägledare. Om Försvarsmakten av någon anledning inte skulle se den 

sökande som lämplig så får personen inte gå vidare i antagningsprocessen (Albrahamsson & 

Danielsson, 2007).  

5.2 Rekrytering och kompetensutveckling  

Försvarsmakten ser över sitt personalbehov ungefär ett år i förväg och anpassar därefter 

rekryteringsinsatserna vilket enligt Antilla (1997) krävs för att säkerställa sin kompetens-

försörjning. Behövs det exempelvis tekniker och chefer då koncentrerar informatörerna sina 

insatser på tekniska gymnasier framför samhällsinriktade. Detta tillvägagångssätt menar 

Lindelöw (2008) bör vara en naturlig del av organisationen som även Granberg (2011) menar är 

av vikt för att tillfredsställa företags personalbehov. Albrahamsson och Danielsson (2007) 

påpekar vikten av att anpassa sig till olika grupper för att attrahera fler individer. 

Rekryteringschefen anser att det är en utmaning att attrahera de mest lämpliga från gymnasiets 

olika årskullar då det är konkurrens om dessa på arbetsmarknaden, vilket Albrahamsson och 

Danielsson (2007) instämmer i. Stf rekryteringschefen påpekar att problematiken med att 

attrahera rätt individer inte är något specifikt för myndigheten utan snarare ett problem de 

upplever först nu som en följd av deras nya personalförsörjning.  

 

Enligt Granberg (2011) består rekryteringsprocessen främst av att anställa rätt personal utifrån 

organisationens behov, vilket Hansson (2005) styrker. Processen handlar om att attrahera rätt. 

Allens et al. (2004) studie visar att kompetent och motiverad personal påverkar organisationens 

effektivitet vilket gör att det är av stor betydelse att attrahera individer med önskad kunskap, 

färdighet och förmåga. Försvarsmakten inleder sin rekryteringsprocess med att attrahera utifrån 

organisationens framtida personalbehov samt med hjälp av olika tester öka chansen att hitta rätt 

individer.  

 

Kahlke (2002) menar att det medför stora fördelar för organisationer att attrahera och rekrytera 

rätt, vilket verktyget Talent Management framställer strategier för (Wikström & Martin, 2012). 

Försvarsmaktens strategi innebär att ha informatörer med olika erfarenheter som har bred 

kunskap för att kunna erbjuda så bra service som möjligt för intressenter som besöker centret. 

Parment och Dyhre (2013) menar att medarbetarna är de bästa budbärarna, Försvarsmakten 
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använder sig av informatörer för att informera, synas och attrahera målgruppen. Lindelöw (2008) 

betonar vikten av att kunna sitt område som informatör vilket Försvarsmakten säkerställer genom 

att utbilda den berörda personalen. De erhåller exempelvis kunskap om rekryteringsprocessen 

och personalförsörjningssystemet med tonvikten på attraktionsprocessen. Som informatör är det 

viktigt att kunna anpassa sig till den berörda målgruppen (Lindelöw, 2008). Rekryteringschefen 

berättar att deras målsättning är att tidigt medvetandegöra för ungdomar att Försvarsmakten finns 

som en eventuell tänkbar arbetsgivare i framtiden, därför besöker de olika gymnasieskolor. De 

anpassar sig efter målgruppen genom att ha särskilda strategier till de olika årskullarna, en 

anpassning som krävs för framgångsrikt lyckas rekrytera Generation Y (Parment, 2008).  

5.2.1 Marknadsföring och kommunikation 
 

Det frivilligbaserade försvaret som finns idag innebär en konkurrens om arbetskraften på 

arbetsmarknaden vilket är en ny utmaning för Försvarsmakten enligt Albrahamsson och 

Danielsson (2007). Övergången från värnplikt till ett frivilligt försvar innebär en konkurrens om 

arbetstagarna vilket gör att Försvarsmakten måste synliggöra sig. En central plats skapades, i 

form av informationscentret, för personliga mötet som enligt Wilden et al. (2010) skapar störst 

trovärdighet vid Employer branding. Allen et al. (2004) förklarar att valet av media skapar olika 

effekter, exempelvis leder det personliga mötet till ett informationsutbyte med en 

tvåvägskommunikation anpassat efter en specifik situation.  

 

Att förmedla ett budskap genom samtal kräver ett professionellt men personligt bemötande 

anpassat efter situation, individ och samtalets mål (Nilsson & Waldermarson, 2007). 

Informatörerna inom Försvarsmakten använder sig av två typer av möten när de är ute och 

informerar: kvalitativa samtal och möten. Individen och situationen avgör målet med samtalet, 

beroende på om det är ett kvalitativt samtal med en individ lämplig för GMU eller ett möte som 

innebär ett informativt samtal främst för att sprida kunskap och synliggöra försvaret.  

 

Att ge en realistisk bild men samtidigt inte dölja de negativa aspekterna med försvaret tror 

Albrahamsson och Danielsson (2007) är nyckeln till att attrahera fler ungdomar. Möten mellan 

människor är enligt rekryteringschefen det bästa tillvägagångssättet för att få ungdomar att se 

Försvarsmakten som en potentiell arbetsgivare. Allen et al. (2004) menar att den mest givande 

medieformen är personlig kontakt då den skapar störst trovärdighet och leder till större attraktion.  

 

Dagens samhälle innehåller mycket reklam och intryck, därför menar Kotler och Keller (2006) 

att reklamen måste vara uppseendeväckande för att skapa uppmärksamhet. Försvarsmaktens 

tidigare reklam var utformades för att väcka uppmärksamhet hos målgruppen, för att numera 

spegla en mer realistisk bild av militäryrket. Arbetsgivarsidan anser att den nationella reklamen 

får ett varierande bemötande, sämre internt då de upplevs som skönmålad men ett bra bemötande 

från målgruppen. Några av respondenterna fick genom reklam intresse för Försvarsmakten och 

sökte sig därför vidare till försvarets hemsida. Här fick de ytterligare information och kunde 

sedan ansöka till organisationen. 

 

Granberg (2011) påpekar även att det inte finns några genvägar vid varumärkesbyggandet. Ett 

missvisande budskap kan leda till både förvirring och missnöjdhet menar Kotler och Keller 

(2006). Försvarsmaktens reklam om GMU har fokuserats på de olika momenten som 

utbildningen innebär men inte belyst att det är en introduktion med fortsatt tänkt engagemang i 

försvaret, som har medfört att allmänheten uppfattar den som en komprimerad värnplikt. Det 

leder i sin tur till att inte alla individer fortsätter sig engagemang efter genomförd GMU vilket 

krävs för att det ska vara ekonomiskt hållbart för organisationen. Gardner et al. (2012)  belyser 
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fördelarna med att presentera en realistisk bild av tjänsten, då det leder till ett självurval bland 

intressenterna samt en bättre matchning mellan individ och organisation. Informationscentret är 

ett användbart verktyg för att informera, vägleda och anordna aktiviteter för att förmedla en 

realistisk bild till de sökande.  

 

Event Marketing (EM) innefattar relationsskapande EM som används när företag vill stärka sin 

varumärkesimage. Genom att bygga upp och vidareutveckla relationen till målgruppen ökar 

deras intresse och interaktion med organisationen (Behrer & Larssin, 1998). Informatörerna 

bygger upp relationen till målgruppen genom event, exempelvis söker de upp individer på skolor 

eller finns tillgängliga på informationscentret för individen att besöka. Vidare påpekar Behrer 

och Larssin (1998) vikten av att ha mål med aktiviteter för att sedan kunna utvärdera, ett 

tillvägagångssätt Försvarsmakten följer då de skriver utvärderande rapporter efter genomförda 

event.  

 

Ulrich och Brockbank (2007) betonar vikten av att samarbeta med företag vid nedskärningar. Det 

framkom i resultatet att Försvarsmakten samverkar med exempelvis arbetsförmedlingen. 

Lindberg (2008) menar att det förekommer att organisationer samverkar för att fullgöra sina 

uppdrag. 

 

Val av kommunikationskanal är viktigt att känna till och är en del av marknadsföringsstrategin 

(Kotler och Keller, 2006). Fler och fler organisationer använder sig av reklam för att stärka sitt 

varumärke i jakten på den mest kvalificerade arbetskraften (Pingle et al., 2011). I resultatet 

framgår det att Försvarsmaktens marknadsföring är av betydelse för att nå ut till den tänkta 

målgruppen, det handlar dels om att attrahera för att kunna rekrytera och dels om att informera 

samhället om Försvarsmaktens uppgifter.  

 

Albrahamsson och Danielsson (2007) påpekar att rekryteringen inte slutar efter genomförd 

utbildning utan är en pågående process vilket Försvarsmakten tar i beaktande då de upprättar en 

utbildningsplan för individen vid antagningsprövningen. Lievens et al. (2005) menar att 

individens kännedom om arbetsgivaren påverkar den sökandes attraktion till organisationen. Ju 

mer bekant organisationen är och ju högre kunskapsnivå som finns hos individen desto större 

attraktionskraft får företaget. Försvarsmakten är välkänd då myndigheten existerat under lång tid 

men däremot saknas kunskap och insikt om försvaret idag vilket framkommer i resultatet. 

Genom att informera på gymnasieskolor om Försvarsmakten försöker de öka sin attraktionskraft. 

Försvarsmakten förväntar sig att den sökande individen själv inhämtar information och kommer 

förberedda till antagningsprövningen. De jämför antagningsprövningen med en anställnings-

intervju och menar att oförberedda sökande visar på lågt intresse. Lindelöw (2008) menar att 

arbetsgivaren inte bör ta för givet att förkunskaper finns hos de sökande. Flertalet respondenter 

saknade begriplig information om de olika befattningarna som försvårade processen att kunna 

förbereda sig. Allen et al. (2004) anser att det är till fördel för organisationer att tidigt i 

rekryteringsprocessen informera om arbetsförhållanden, förväntningar och värderingar för att 

attrahera rätt individer till organisationen. 

 

I resultatet framkommer det att myndigheten använder sig av event, annonser, nätverk, reklam 

och andra aktiviteter vilket enligt Granberg (2011) är användbart för att komma i kontakt med 

lämpliga kandidater. Det är betydelsefullt att annonsens utformning är korrekt och speglar 

företaget samt vad som efterfrågas för att finna rätt individer (Granberg, 2011). På försvarets 

hemsida framhävs GMU genom att de redogör vad utbildningen erbjuder samt vilka krav som 

ställs, däremot saknas information om Försvarsmakten som myndighet. Som företag är det 

viktigt att göra ett bestående intryck för att uppfattas som en intressant och attraktiv arbetsgivare 
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(Granberg, 2011). Employer branding innefattar att förmedla ett tydligt budskap samt ha en god 

relation till de anställda, för att öka chansen att de förmedlar en positiv bild av företaget till andra 

(Parment & Dyhre, 2009). Attraktion är genomgående viktigt i en anställningsprocess, från 

början till slut. Genom att använda sig av en exitprocess skapas möjlighet för arbetsgivaren 

förändra till det bättre (Dyhre & Parment, 2013). Enligt vår kontaktperson framkommer det att 

vid de flesta avhopp genomförs ett avgångssamtal i syfte att få fram anledningen till varför 

rekryten väljer avbryta sin utbildning.  

 

I längden anser Lindelöw (2008) att det inte är hållbart för en organisation att förmedla en 

orealistisk bild, då det kan leda till missnöjda medarbetare som säger upp sig. Resultatet från vår 

empiri visar på att reklamen gått från att väcka uppmärksamhet till att mer spegla en realistisk 

bild av ett arbete inom Försvarsmakten. Lindelöw (2008) belyser även att marknadsföringen bör 

ge en rättvis bild, en positiv känsla samt väcka intresse vilket även är fallet för myndigheten som 

lyfter sina positiva aspekter när det säljer in budskapet. Hade enbart tråkiga arbetsförhållanden 

förmedlats i reklamfilmer så hade det inte skapat något intresse och slutat med att ingen sökt sig 

till försvaret. Reklamen fungerar bra på så vi att många söker sig till myndigheten men problemet 

är att folk hoppar av. Lindelöw (2008) påstår att olämpliga intressenter kan gallras bort tidigt 

genom att förmedla en realistisk bild, vilket blir gynnsamt för myndigheten då det är kostsamt att 

skicka individer till antagningsprövningen. Därför menar stf rekryteringschefen att det är lika 

viktigt att avråda som att uppmuntra intressenter.  

 

Albrahamsson och Danielsson (2007) menar att i ett land som saknar hotbild så minskar intresset 

för försvaret som därmed upplever svårigheter vid rekrytering vilket är synbart i Sverige. 

Resultatet påvisar att den upptrappade militära aktiviteten i Ukraina lett till ett ökat intresse och 

fler ansökningar till för Försvarsmakten.  

 

5.2.2 Employer branding 
 

Employer branding innebär enligt Granberg (2011) en arbetsgivares identitet, profil och image, 

dessa tre begrepp måste stämma överens för att skapa trovärdighet. Budskapet som 

Försvarsmakten vill förmedla är att engagemang inom organisationen leder till nytta, skapar 

skillnad och en personlig utmaning för individen. När organisationer ska bygga upp sitt 

varumärke påpekar Lindelöw (2008) vikten att det genomförs på ett sätt som attraherar rätt 

personer vilket Försvarsmakten gör på två olika sätt. Dels genom att attrahera i rekryteringssyfte 

och del genom information för att upplysa samhället om olika insatser de utför. Därmed blir 

informatörerna Försvarsmaktens ansikte utåt, som också styrks av Lindelöw (2008).  

 

Att ha en fungerande rekryteringsprocess är betydelsefullt (Grönroos, 2000) och att samtliga vet 

sin roll då det krävs en medvetenhet om marknadsföring. Många faktorer kan påverka den 

sökandes uppfattning av organisationen exempelvis bemötande och uppmärksamhet (Lindelöw, 

2008). Informatörerna har en tydlig strategi när de är ute på event för att attrahera den individer 

som är av intresse för organisationen. Försvarsmakten vill se ett engagemang från den sökandes 

sida och därför använder de sig av ett avvaktande tillvägagångssätt till dess att individen själv har 

tagit initiativ till interaktion.  

 

Det är betydelsefullt med korrekt information när ett budskap ska utformas, att det anpassas till 

den tänkta målgruppen och fångar dess uppmärksamhet (Lindelöw, 2008). Vid granskningen av 

Försvarsmaktens bilder på hemsidan för Jobb och karriär bedömer vi att det är en jämn 
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fördelning mellan könen. Vår tolkning av bilderna är att de speglar olika delar av militäryrket 

men hur pass tilltalande de är lämnar vi till individen att avgöra.  

 

Turban och Greening (1998) anser att ett företags samhällsansvar bidrar till en fördel då det 

attraherar kvalitativa arbetssökande samt kan resultera i att de anställda identifierar sig med 

organisationen. Undersökningen belyser att välkända företag har mer positivt rykte och anses 

därför som en mer attraktiva arbetsgivare. Resultatet påvisar att införandet av frivilligbaserat 

försvar även försämrade dess folkförankring. Något som Försvarsmakten försöker förbättra 

genom att synliggöra och medvetandegöra försvarets verksamhet genom att medverka och 

informera för allmänheten på olika event. En respondent anser att en lösning på problemet med 

dålig folkförankring är att återinföra obligatorisk mönstring. I syfte för att individer ska få en 

uppfattning om myndigheten som arbetsgivare men behålla GMU som en frivillig 

introduktionsutbildning. 

 

Cable och Turbans (2003) studien påvisar att individer hellre kan tänka sig lägre lön för att arbeta 

på en organisation med positivt rykte än en organisation med sämre rykte vid valet mellan två 

likvärdiga jobberbjudande. Resultatet visade att majoriteten av våra respondenter ansåg att 

lönebilden är en av de största negativa aspekterna med att arbeta inom Försvarsmakten. 

Varierande arbetsuppgifter och bra kollegor och chefer väger dock upp för den låga lönen då alla 

utom en som fortfarande engagera sig i organisationen som leder till ett bra rykte om en 

intressant och givande arbetsplats. Cable och Turban (2003) menar att rekryteringsutfallet även 

påverkas av hur pass välkänd organisationen är då det är betydelsefullt vid marknadsföring. 

Intrycket som reklamen ger måste vara tillräckligt för att leda hela vägen fram till en ansökan.  

 

Albrahamsson och Danielsson (2007) menar att minskat försvar med mycket omorganiseringar 

resulterar i ett minskat intresse och svårigheter i Försvarsmaktens rekrytering. Det framkommer i 

resultatet som en negativ aspekt att omorganiseringarna i Försvarsmakten avlöser varandra vilket 

kan skapa osäkerhet och kan därmed påverka individens framtidsplaner inom organisationen.  

 

5.5 Slutsats  

Försvarsmaktens målgrupp är densamma som den alltid varit, däremot har det skett en förändring 

i personalförsörjningen. Övergången från pliktbaserat till frivilligbaserat försvar innebär att 

organisationen måste attrahera individer att självmant söka sig till försvaret. Konsten att attrahera 

Generation Y är en utmaning eftersom dessa ungdomar vill ha varierande arbetsuppgifter, är 

individualister och har dåligt tålamod. Försvarsmakten kan förbättra sin rekryteringsprocess 

genom att fortsätta att synliggöra sig och informera både målgrupp och samhälle. Tydligare och 

mer utförlig information om grundläggande militär utbildning och militäryrket hade troligen lett 

till en bättre matchning mellan individ och organisation eftersom det i dagsläget råder avhopp 

både under och efter avslutad utbildning.  

6. Diskussion 
 

Detta kapitel inleds med en diskussion och reflektion kring studiens resultat. Vi för en kritisk 

diskussion om metodens betydelse för resultatet. Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt 

forskning.  
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6.1 Resultatet av studien 

Resultatet visade att Försvarsmakten ställts inför en ny utmaning i och med det frivilligbaserade 

försvaret. Försvarsmakten vill förmedla ett arbetsgivarvarumärke där en anställning leder till 

personlig utveckling, möjlighet att göra skillnad och nytta genom sina arbetsuppgifter. Vi anser 

att Försvarsmaktens budskap utgör en bra grund som tilltalar många, dock är vi kritiska till deras 

marknadsföringsstrategi då det har förekommit att de lyfter det egna yrket på bekostnad av andra 

yrkeskategorier. Ett sådant tillvägagångssätt riskerar att leda till negativa konsekvenser som 

medför ett bortfall av potentiella sökande samt kan skada samhällets uppfattning av 

organisationens image. Vi menar att det är mer fördelaktigt för organisationen att framhäva sitt 

budskap om vad en anställning innebär, då dessa faktorer är avgörande för individens 

engagemang eftersom det är ett riskfyllt yrke som man inte väljer enbart för lönens skull. 

 

Organisationen var tidigare van vid att tjänsterna tillsattes av ungdomar som fullgjort sin 

värnplikt. Numera krävs det en mer aktiv marknadsföring för att attrahera ungdomar. 

Försvarsmaktens strategi går ut på att informera och synliggöra myndigheten för att öka intresset 

gentemot försvaret. Myndighetens struktur och GMU är inte anpassat till målgruppen utan vi får 

uppfattningen att Försvarsmakten förväntar sig att målgruppen, Generation Y, ska anpassa sig till 

organisationen. Parment (2008) menar att arbetsgivare måste anpassa sig till generationen för att 

kunna rekrytera. Därför tror vi att Försvarsmakten kommer att uppleva samma svårigheter om de 

inte ändrar strategi. 

 

Marknadsföringen om GMU har inte tydliggjort konceptet, att det är en introduktionsutbildning 

som är tänkt att följas av ytterligare utbildningar, och slutligen en anställning inom 

Försvarsmakten. Arbetsgivarsidan uppfattar det inte som att de sökande till GMU är tillräckligt 

pålästa om myndigheten och de olika befattningarna. I slutet av antagningsprövningen träffar de 

sökande en yrkesvägledare där de utifrån resultatet av de genomförda testerna skall bestämma 

vilken befattning de ska utbilda sig till och sedermera bli anställd i. Det går inte att under den 

korta tiden som individen träffar yrkesvägledaren få tillräcklig kunskap om och bli insatt i vad 

alla olika befattningar innebär vilket gör att deras val oftast inte är så genomtänkt. Följden av det 

blir att deras utbildningsplan måste utformas på nytt vilket inte är en enkel process då det måste 

finnas ett personalbehov för den nya befattningen och om det inte går att genomföra riskerar 

myndigheten att förlora individen. 

 

Ett sätt att minska omständigheterna med ändrade utbildningsplaner eller avhopp hade kunnat 

vara att tydligare informera vad antagningsprövningen innebär och framför allt i samband med 

mötet hos yrkesvägledaren. Beroende på vem den sökande är kan detta ses som något självklart 

men med tanke på att den primära målgruppen är individer mellan 18 och 25 år behöver man 

tydligt ange förutsättningarna. Det kan vara första gången de söker ett jobb och de vet därför inte 

hur förberedelserna går till. Ett förtydligande om att läst in sig på olika befattningar leder till mer 

förberedda individer som kan genomföra ett mer korrekt yrkesval och därmed minskar 

felrekryteringar. 

 

Resultatet visade på att majoriteten av respondenternas förväntningar inte stämde överens med 

utbildningen utan skiljde sig väsentligt med verkligenheten. Vi anser att många avhopp beror på 

just detta, avhoppen menar vi hade minskat avsevärt om Försvarsmakten hade förmedlat en mer 

realistisk bild av yrket, framförallt i tv-reklamerna som når ut till den tänkta målgruppen. 

 

Försvarsmakten vill attrahera nya personer att anställa. Detta sker bland annat genom events, de 

informerar både målgruppen och samhället. De använder två typer av samtal som anpassas 
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beroende på individ och situation. Försvarsmakten anpassar även strategin när de informerar på 

skolor beroende på elevernas ålder för att attrahera på rätt nivå. Vi anser att samhällsinformation 

och att synliggöra sig leder till bättre folkförankring. Detta kan i sin tur leda till en mer positiv 

inställning till tidvis anställda militärer av andra arbetsgivare oavsett om de har personlig 

erfarenhet av Försvarsmakten eller inte. En annan positiv effekt kan vara att det leder till att 

militäryrket får en högre status. Det kan enligt oss leda till att fler kompetenta personer utvecklar 

ett intresse för Försvarsmakten.  

 

Tillvägagångssättet när informatörerna medverkar på evenemang är avvaktande eftersom de vill 

att individen ska ta första steget då de anser att det leder till mer motiverade sökande. Vi hävdar 

att det hade varit fördelaktigt med en mer aktiv strategi då vi under vår observation märkte att det 

var många som visade på ett intresse men inte tog initiativ till interaktion. På så sätt hade utfallet 

kunnat bli mer lyckat. 

 

Intresset för Försvarsmakten uppstod hos de sökande genom reklam eller påverkan av bekanta 

med en koppling till försvaret. De agerade som Försvarsmaktens ambassadörer som tillsammans 

med den personliga kommunikationen blev en framgång för att attrahera individer till 

myndigheten. Resultatet visade att de främsta anledningarna till fortsatt engagemang inom 

Försvarsmakten var: ett roligt och varierade yrke samt bra kollegor och chefer. Detta tycker vi 

stämmer bra in på deras målgrupp, eftersom Generation Y kännetecknas av att vara bra på att 

samarbeta och kommunicera men är otåliga och föredrar därför varierande arbetsuppgifter.  

 

6.2 Metodens betydelse för resultatet 

Trovärdigheten kan ha hotats då vi inte undersökt vad målgruppen anser om Försvarsmakten som 

eventuell framtida arbetsgivare. Att vi inte heller kompletterade vår valda metod med en enkät 

kan ses som en nackdel. Hade vi valt att använda oss av en enkätundersökning så hade vi fått ett 

större urval men då hade vi riskerat att gå miste om djupet. Då vi inte såg till hela enhetens 

population kan relevant information gått förlorad. Vi intervjuade inte heller någon under 

pågående GMU, vilket kan ha påverkat vår trovärdighet. Hade vi valt att intervjua någon under 

deras pågående utbildning hade vi kunnat få ett en tydligare bild av respondentens första intryck 

av Försvarsmakten. Trovärdigheten kan även ha påverkats av att vi inte intervjuat någon som 

avbrutit GMU vilket hade kunnat ge oss en bredare bild men dessa hade varit svåra att få tag på. 

Vi menar också att vi har ett litet urval i jämförelse med hela myndighetens population när vi 

undersökte arbetstagarnas uppfattning om myndigheten. Försvarsmakten är en sluten och 

komplex myndighet och vi anser därför att det är svårt och tar lång tid att få en inblick i och 

förstå organisationen. Då det är en omfattande undersökning med stor empiri har den varit 

svårhanterlig att ta sig an. Vi hävdar att undersökningens trovärdighet styrks genom användandet av 

triangulering som täcker in flera perspektiv. Vi styrker vårt undersökningsområde genom att koppla 

teorier och tidigare forskning mot våra argument. Resultat är enligt oss generaliserbart i det avseendet 

som berör en förändring av personalförsörjningsstrukturen, då det oavsett organisation eller målgrupp 

är av stor vikt att informera om de utförda förändringarna för att undvika ett bortfall av intressenter. 

Däremot är övergången, att gå från värnplikt till frivilligbaserat försvar, något som är unikt för 

Försvarsmakten och inte går att tillämpa på andra organisationer. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Vår intention med undersökningen var att få en övergripande bild av Försvarsmaktens 

rekryteringsproblematik. Vi anser att själva attraherafasen är ett outforskat område som har 
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hamnat i skymundan i jämförelse med rekryteringsfasen. Många teorier och tidigare forskning 

gällande rekryteringsprocessen berör inte attraherafasen utan fokuserar istället på själva 

rekryteringen, från anställningsintervjun och framåt, således anser vi att det krävs fortsatt 

forskning inom detta område. En annan intressant infallsvinkel hade varit att undersöka hur 

målgruppen, alltså Generation Y ser på Försvarsmakten som arbetsgivare. Det hade även varit av 

betydelse att undersöka hur arbetsgivare kan anpassa sig till Generation Y och därmed bli mer 

attraktiva. En tänkvärd utgångspunkt hade varit att se vilken inställning civila arbetsgivare har till 

tidvis tjänstgörande militär personal. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide - ställföreträdande rekryteringschef 
 Kort presentation om oss själva. 

 Syftet med undersökningen 

 Kommer börja med några bakgrundsfrågor, därefter fortsätta med öppna frågor. 

 60 min 

 Informera om konfidentiellt samt få godkännande om ljudupptagning 

 

Bakgrund 
Namn: 

Ålder: 

Titel och befattning: 

Enhet: 

År inom organisationen: 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser en typisk dag ut för dig? 

Hur arbetar ni med rekrytering?  

Hur fungerar informationscentret? 

Hur många arbetar här?  

Vad har de för bakgrund/befattning och arbetsuppgifter? 

Vilken enhet tillhör ni? 

Samverkar ni med andra organisationer? 

 

Vilka är er målgrupp? 

Hur når ni ut till dem? 

Hur är ert tillvägagångssätt att ni när det kommer in intresserade individer? 

 

Hur går ansökningsprocessen till? 

Vad är GMUs syfte? 

Arbetar ni aktivt för att öka mångfalden inom organisationen?  

 

Vad är ert rekryteringsmål? 

Hur ska ni uppnå det? 

Uppfyller infoformationscentret sina förväntningar/mål? 

Hur många besöker informationscentret? 

Vad anser du är den största svårigheten vid rekrytering?  

Hur fungerar det rent praktiskt med tidvis tjänstgörande personal? 

Vilken inställning har civila arbetsgivare till tidvis tjänstgörande personal? 

 

Hur ser er marknadsföring ut? 

Vilken attityd vill ni förmedla? 

Vilken känsla vill ni förmedla? 

Anser du att FM förmedlar en realistisk bild? 

Hur blir FM marknadsföring bemött?  

Vad är informationscentrets budget? 



 

 

Hur många av de som genomfört GMU väljer att stanna inom organisationen? 

Vad gör ni för att fler ska stanna inom organisationen?  

Vad tror du avhoppen från GMU beror på? 

Hur bemöts man av anställda inom organisationen som rekryt? 

Behandlas rekryter annorlunda på grund av ursprung, kön, ålder?  

 

Är det svårt att rekrytera och behålla personal i och med alla omorganiseringar som skett inom 

Försvaret de senaste åren?  

 

Har du något att tillägga? 

Har vi möjlighet att återkoppla till dig vid eventuella frågor? 

 

Tack för att du tog dig tid! 
 

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide – rekryteringschef  
 Kort presentation om oss själva. 

 Syftet med undersökningen 

 Kommer börja med några bakgrundsfrågor, därefter fortsätta med öppna frågor. 

 60 min 

 Informera om konfidentiellt samt få godkännande om ljudupptagning 

 

Bakgrund 
Namn: 

Ålder: 

Titel och befattning: 

Enhet: 

År inom organisationen: 

 
Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser en typisk dag ut för dig? 

Varför startades informationscentret i Halmstad?  

Vilka är informationscentrets besökare?  

Vilka är FM målgruppen?  

Hur når ni ut till dem? 

Hur ser informationscentrets marknadsföring ut? 

Vilken attityd och känsla vill ni förmedla på informationscentret? 

Förmedlar ni en realistisk bild av organisationen och GMU? 

 

Vilka är yrkeskategorierna som ni rekryterar till?  

Hur försöker man rekrytera målgruppen till de olika befattningarna?  

Vad är ert rekryteringsmål? 

Vad anser du är den största svårigheten vid rekrytering?  

Arbetar ni aktivt för att öka mångfalden inom organisationen? 

 

Hur många stannar inom FM efter avslutade GMU? 

Vad tror du avhopp från GMU beror på? 

Hur bemöts man av anställda inom organisationen som rekryt? 

Behandlas rekryter annorlunda på grund av ursprung, kön, ålder?  

 

Hur fungerar det rent praktiskt med tidvis tjänstgörande personal? 

Vilken inställning har civila arbetsgivare till tidvis tjänstgörande personal? 

Hur ser lönebilden ut för militärer?  

Kompenseras tidvis tjänstgörande personal ekonomiskt för deras arbetsbortfall?  

Är det svårt att rekrytera och behålla personal i och med alla omorganiseringar som skett inom 

Försvaret de senaste åren?  

 

Har du något att tillägga? 

Har vi möjlighet att återkoppla till dig vid eventuella frågor? 

 

Tack för att du tog dig tid! 



 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide – informatörer       
 Kort presentation om oss själva. 

 Syftet med undersökningen 

 Kommer börja med några bakgrundsfrågor, därefter fortsätta med öppna frågor. 

 60 min 

 Informera om konfidentiellt samt få godkännande om ljudupptagning 

 

Bakgrund 
Namn: 

Ålder: 

Titel och befattning: 

Enhet: 

År inom organisationen: 

 

Har du genomfört värnplikt eller GMU? 

 

Värnplikt 

Hur tyckte du det var?   

Vad är din uppfattning om GMU?  

 

GMU 

Varför valde du att gå utbildningen? 

Vad tyckte du om GMU? 

Hur fick du information om utbildningen? 

Tycker du att informationen var tillräcklig? 

Hur gick du tillväga för att söka? 

Hur långt var det mellan intresseanmälan och själva utbildningen? 

 

Vad var ditt första intryck av FM? 

Motsvarade det dina förväntningar om FM? 

Var fick du dina förväntningar ifrån? 

 

Hur upplevde du att du blev bemött som rekryt? 

Hur bemöts man av anställda inom organisationen som rekryt?  

Upplever du att rekryter behandlas annorlunda på grund av exempelvis ursprung, kön, ålder?  

 

Varför valde du att stanna kvar inom FM? 

Hur tror du AG ställer sig till tidvis tjänstgörande personal?  

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser en typisk dag ut för dig? 

Hur fungerar informationscentret? 

Vilka är er målgrupp? 

Hur når ni ut till dem? 

 



 

Vilken attityd och känsla vill ni förmedla när man besöker informationscentret? 

Förmedlar ni en realistisk bild av organisationen och GMU? 

Hur blir FM marknadsföring bemött?  

 

Hur är ert tillvägagångsätt att ni när det kommer in intresserade individer? 

 

Har du något att tillägga? 

Har vi möjlighet att återkoppla till dig vid eventuella frågor? 

 

Tack för att du tog tid! 



 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide – arbetstagare       
 Kort presentation om oss själva. 

 Syftet med undersökningen 

 Kommer börja med några bakgrundsfrågor, därefter fortsätta med öppna frågor. 

 60 min 

 Informera om konfidentiellt samt få godkännande om ljudupptagning 

 

Bakgrund 
Namn: 

Ålder: 

Titel och befattning: 

Enhet: 

År inom organisationen: 

 

Har du genomfört värnplikt eller GMU? 

 

Värnplikt 

Hur tyckte du det var?  

Vad är din uppfattning om GMU?  

 

GMU 

Varför valde du att gå utbildningen? 

Vad tyckte du om GMU? 

Hur fick du information om utbildningen? 

Tycker du att informationen var tillräcklig? 

Hur gick du tillväga för att söka? 

Hur långt var det mellan intresseanmälan och själva utbildningen? 

 

Har du uppmärksammat FM’s reklam?  

Vad var det som lockade med FM? 

 

Vad var ditt första intryck av FM?  

Motsvarade de dina förväntningar om FM? 

Vad fick du dina förväntningar ifrån? 

 

Hur upplevde du att du blev bemött som rekryt?  

Hur bemöts man av anställda inom organisationen som rekryt?  

Behandlas rekryter annorlunda på grund av exempelvis ursprung, kön, ålder? 

 

Slutade någon i din grupp under utbildningen? 

Varför valde du att stanna kvar (/sluta) inom organisationen?  

 

Rekommenderar du FM som arbetsgivare för andra?  

Vad är positivt och negativt med FM? 

 



 

Hur tror du arbetsgivare ställer sig till tidvis tjänstgörande personal?  

Hur tror du att man kan få fler att vilja bli tidvis tjänstgörande militär? 

 

Vår anser du om militäryrkets status? 

 

Har du något attl tilläga? 

Har vi möjlighet att återkoppla till dig vid eventuella frågor? 

 

Tack för att du tog dig tid! 
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