
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Organisering och ledning av arbete och välfärd 180hp

Attraktiva arbetsgivare

Att arbeta med employer branding inom statlig
myndighet

Marijana Borjanovic och Py Gelin

Arbetsvetenskap 15hp

Halmstad 2016-06-15



	  
	  

Högskolan i Halmstad 
Vårterminen 2016 
 
 

 

 

Sammanfattning 
Attraktiva arbetsgivare 

Att arbeta med employer branding inom statlig myndighet. 
 
Författare: Marijana Borjanovic & Py Gelin 
Studiens syfte var att få kunskap om hur en statlig militär myndighet arbetar för att vara en 
attraktiv arbetsgivare, internt som externt. För att utvärdera det arbete som görs av 
organisationen undersöktes rekryters uppfattning av organisationens arbetsgivarvarumärke 
och arbete med employer branding. Frågeställningarna som används för att uppnå syftet var 
följande: Hur kan en statlig myndighet arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare? Hur 
arbetar organisationen med employer branding internt och externt för att stärka 
arbetsgivarvarumärket? Hur uppfattas organisationens arbete med att vara en attraktiv 
arbetsgivare av medarbetare? Metoden som användes var en kvalitativ analys som bestod av 
semistrukturerade intervjuer. I studien deltog fyra individer med ledarpositioner, som ansvar 
för olika delar av organisationens employer branding, internt och externt. Samt fem rekryter 
som vid tillfället genomförde Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Resultatet 
analyserades med hjälp av teori och tidigare forskning om arbetsgivarvarumärke, employer 
branding och generation Y. Resultatet visar att organisationen arbetar med 
arbetsgivarvarumärket genom bland annat reklam, besök på skolor/evenemang och 
medverkan i sociala medier. Internt anordnas bland annat tävlingar och andra aktiviteter vilket 
stärkte trivseln på arbetsplatsen.  
 
Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, Attraktiva arbetsgivare, Employer branding, 
Försvarsmakten, Generation Y  
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Abstract 
Attractive employers   

Working with the empolyer brand as a goverment agency.  
 
Authors name: Marijana Borjanovic & Py Gelin 
The study's purpose was to examine how a state military authority could work towards being 
an attractive employer, internally and externally. In order to evaluate the work done by the 
organization, new recruits were interviewed to examine their perception of the organization's 
work with employer branding. The questions used to fulfill the purpose were: How does a 
government agency work towards being an attractive employer? How does the organization 
work with employer branding, internally and externally, to strengthen the employer brand? 
How do recruits perceive the organization’s work with employer branding? The method used 
was a qualitative analysis, consisting of semi-structured interviews. The study involved four 
individuals with leadership positions, who had responsibility for different parts of the 
organizations employer branding, and five recruits who were participating in the Swedish 
basic military training program (GMU). The results were analyzed by using theory and 
previous research on employer brand, employer branding and generation Y. The results show 
that the organization works with employer branding by advertising, visiting schools, 
participating in events and in social media. Internally the organization works with employer 
branding by, among other things, organizing competitions and other activities for employees, 
which seemed to boost their job satisfaction.  
 
Key Words: Attractive Employers, Employer brand, Employer branding, Generation Y, the 
Armed Forces  
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1. Inledning 
I dagens snabbt föränderliga, teknologiskt drivna och gränslösa arbete är en av de största 
utmaningarna för organisationer att rekrytera kompetenta, kunniga och motiverade 
medarbetare (Neeti & Sharma, 2014). Svårigheten med att finna rätt medarbetare grundar sig i 
bristen av kvalificerad arbetskraft, den tillgängliga arbetskraften motsvarar inte alltid 
organisationers framtida behov. Utan rätt medarbetare kan inte organisationer leverera eller 
expandera (Dyhre & Parment, 2013). Det kliver in en ny generation av individer med nya 
krav och förväntningar på arbetsmarknaden, vilket organisationer behöver anpassa sig efter. 
Missar organisationen att tillgodose deras behov söker de sig till andra arbetsgivare. Att 
använda sig av tekniker som employer branding och strategisk kompetensförsörjning ökar 
chansen till att attrahera rätt individer till rätt plats i organisationen och behålla medarbetarna 
(Dyhre & Parment, 2013; Backhaus & Tikoo, 2004). Intressant är att se hur en organisation 
arbetar med employer branding för att stärka arbetsgivarvarumärket. Vilka faktorer som gör 
att en organisation uppfattas som attraktiv är olika, organisationskultur, lön och 
karriärmöjligheter är ledande faktorer till vad som uppfattas som attraktivt i en organisation. 
(Neeti & Sharma, 2014). Hur kan en statlig militär organisation arbeta för att uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare? I amerikanska studier har det visat sig att det som attraherar soldater 
till värvning i deras försvar är patriotism, möjlighet till självförbättring genom ökad 
självkänsla och disciplin, samt en möjlig karriärväg med bra utbildning (Woodruff, Kelty & 
Segal, 2006). Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med omkring 20 000 
anställda. Myndighetens uppdrag är att ansvara för Sveriges militär försvar. Det som skiljer 
Försvarsmakten från andra myndigheter är att Försvarsmakten har förmågan till väpnad strid. 
Det finns ingen annan myndighet i Sverige med liknade uppdrag. Vad lockar potentiella 
medarbetare till en sådan arbetsplats? Hur arbetar Försvarsmakten för att bli en attraktiv 
arbetsgivare? Detta är frågor som vi försöker besvara i vårt arbete.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få kunskap om hur Sveriges statliga militära myndighet arbetar för 
att vara en attraktiv arbetsgivare, internt som externt. 
 
1.2 Avgränsning 
Studien avgränsas till en grupp rekryter som genomför GMU (Grundläggande Militär 
Utbildning) och till ett regemente. 
 
1.3 Frågeställningar 
Huvudfråga:  

• Hur kan en statlig myndighet arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare?  
Delfrågor: 

• Hur arbetar organisationen med employer branding internt och externt för att stärka 
arbetsgivarvarumärket?  

• Hur uppfattas organisationens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare av 
medarbetare? 
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2. Teori och tidigare forskning  
2.1 Arbetsgivarvarumärket 
Arbetsgivarvarumärket kan förklaras på olika sätt, det kan vara hur en organisation själv 
uppfattar sig, det kan även vara hur organisationen önskar att andra ska uppfatta dem eller hur 
nuvarande och potentiella medarbetare faktiskt uppfattar organisationen. Med andra ord kan 
man förklara begreppet som ett slags löfte mellan en organisation och dess intressenter 
(Balmer, 2001;Dyhre & Parment, 2013). Detta löfte, i vilket det förknippas med bland annat 
lön, förmåner, status och karriärmöjligheter, är viktigt att hålla under alla omständigheter för 
att organisationen ska kunna behålla eller förbättra sin position på marknaden. Det behöver 
finnas tydlig kommunikation mellan organisationen och intressegrupperna för att behålla 
positionen på marknaden, organisationens hela identitet måste presenteras i 
arbetsgivarvarumärket både internt och externt (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010). 
Arbetsgivarvarumärket byggs utifrån en medveten ide om vilken typ av organisationen är och 
vill vara, vilket gör att arbetsgivarvarumärket är bland det mest värdefulla tillgångar en 
organisation har (Wikström & Martin, 2012). Arbetsgivarvarumärket är av stor vikt för alla 
organisationer när det kommer till attraktionsförmågan. Ett starkare och tydligare 
arbetsgivarvarumärke ökar chansen till större sannolikhet att attrahera rätt 
medarbetare (Dyhre & Parment, 2013). En organisation som upplevs tydlig ökar 
träffsäkerheten på att attrahera rätt medarbetare samtidigt som det minskar 
rekryteringskostnaderna. Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan vara drivande för medarbetare 
att vilja arbeta där, vilket skulle kunna innebär att organisationen kan betala lägre löner och 
minska sina personalkostnader. Det som organisationer ofta eftersträvar är förutsättningar för 
högre lönsamhet, vilket ett starkt arbetsgivarvarumärke ökar chansen till att skapa (Wikström 
& Martin, 2012). För en organisation som har stort ansvar blir det viktigt att arbeta med och 
framställa ett bra arbetsgivarvarumärke. Försvarsmakten är en unik organisation med stort 
ansvar (Försvarsmakten, 2016), vilket gör att det i högre grad krävs att rätt medarbetare 
stannar kvar i organisationen och att rätt medarbetare finns på rätt plats.  
 
2.2 Employer branding 
Employer branding handlar om organisationens arbete för att främja vad som gör 
organisationen attraktiv internt mot de befintliga medarbetarna och externt mot 
arbetsmarknaden (Backhaus & Tikoo, 2004).  
 

“...employer branding is not a feel-good activity, it’s a necessity to maintain long-term 
attractiveness and profitability.” (Parment & Dyhre, 2009:48) 

 
Enligt Wikström och Martin (2012) är därför employer branding direkt länkat till 
arbetsgivarvarumärket. När organisationer arbetar med employer branding för att stärka sitt 
arbetsgivarvarumärke gäller det att se helheten, arbetet måste vara långsiktigt och gå hand i 
hand med resterande strategiarbete i organisationen. Det gäller att sätta upp och följa tydliga 
mål och visioner för vart organisationen är på väg och vem det är som ska ta den dit (Dyhre & 
Parment, 2013). Arbetsgivarvarumärket påverkas av alla åtgärder och all kommunikation som 
riktas mot existerande, potentiella och tidigare medarbetare (Wikström & Martin, 2012). 
Arbetet kring arbetsgivarvarumärket måste vara strukturerat under hela processen, under 
anställning såväl som när medarbetare slutar, så att de talar väl om organisationen (Dyhre & 
Parment, 2013). Enligt Wikström och Martin (2012) sker det förändringar kontinuerligt på 
arbetsmarknaden vilket idag påverkar hur organisationer bör tänka kring sitt arbete med 
employer branding för att stärka arbetsgivarvarumärket. Morgondagens arbetsmarknad står 
inför likheter med konsumentmarknadens starka varumärke, där talangfulla medarbetare byter 
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arbetsgivare mycket oftare än vad tidigare generationer gjort. Den nya generationen 
arbetstagare vill veta varför de ska arbeta hos just dig, de vill bli uppmärksammade och 
bekräftade som individer annars letar de vidare hos andra arbetsgivare som ger dem vad de 
vill ha (Dyhre & Parment, 2013). Eftersom att informationstillgången ökar har medarbetare 
mer makt och insikt genom större tillgång till information om organisationer. Betydelsen av 
de sociala nätverken ökar organisationer syns på ett annat sett idag (Wikström & Martin, 
2012). Även transparensen ökar genom nya sätt att kommunicera på, organisationer förblir 
attraktiva genom att i andras ögon vara attraktiva. Den sanna budbäraren och 
ambassadören av varumärket är organisationens nuvarande medarbetare och dessa 
medarbetare profilerar och marknadsför organisationens arbetsgivarvarumärke (Dyhre & 
Parment, 2013). Viktigt att tänka på kring sitt arbete med employer branding är att 
auktoriteter förlorar i värde eftersom den nya generationens medarbetare känner förtroende 
för personer som är kompetenta och inte på grund av vilken titel de har (Wikström & Martin, 
2012). För att få sökande till en utlyst tjänst eller behålla sina medarbetare gäller det att 
organisationen har attraktionsförmåga. Utvecklingen med employer branding arbetet i 
organisationen kan därför användas som ett ramverk för strategiskt arbete både internt och 
externt kring anställda, potentiella anställda och tidigare anställda (Backhaus & Tikoo, 2004). 
 

 
 
Figur 1. Employer branding framework. (Backhaus & Tikoo, 2004:505).  
     
I figur 1 (Backhaus & Tikoo, 2004) presenteras en modell för att förstå employer branding 
arbetet internt och externt i en organisation. Employer branding skapar två huvudsakliga 
tillgångar, varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet. Varumärkesassociationerna 
formar arbetsgivarvarumärket som i sin tur påverkar organisationens attraktionskraft externt 
för potentiella medarbetare. Varumärkesassociationerna är de tankar och idéer som en 
organisation väcker hos potentiella medarbetare vilket leder till att associationerna är 
avgörande faktorer för arbetsgivarvarumärket (Wikström & Martin, 2012). Faktorer som kan 
vara avgörande och skiljer sig från andra organisationer kan vara tillexempel lön, 
utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljöfaktorer. Det kan också vara symboliska förmåner som 
avser organisationens prestige och den sociala image organisationen har som får individen att 
vilja arbeta i organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). Varumärkeslojaliteten påverkas av 
organisationens kultur och identitet. För att utveckla en arbetsstyrka som är trogna 
organisationens värderingar och målsättningar är det viktigt att arbeta med 
varumärkeslojaliteten (Backhaus & Tikoo, 2004). Studier visar på att starkare kultur i 
organisationen ger större förtroende mellan ledare, anställda och mellan respektive anställda 
på olika avdelningar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Varumärkeslojaliteten bidrar till att öka de 
anställdas produktivitet (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är viktigt att ett kontinuerligt 
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utvecklingsarbete kring employer branding drivs för att göra organisationer attraktiva både 
internt och externt (Dyhre & Parment, 2013). Eftersom föreliggande undersökning skall 
handla om Försvarsmakten är de viktigt att poängtera att Försvarsmakten måste kunna 
leverera för att skydda Sverige (Försvarsmakten, 2016). Försvarsmakten ställs inför en 
svårighet med att matcha medarbetare med framtida behov, med deras uppdrag blir det ytterst 
viktigt att arbeta med employer branding för att stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera 
rätt medarbetare.  
 
2.3 Ny generation på arbetsmarknaden 
Det har skett ett generationsskifte på arbetsmarknaden, den generation som nu träder in och 
har trätt in på arbetsmarknaden är på många sätt annorlunda än tidigare generationer (Parment 
& Dyhre, 2009). Generationen har tilltalats med många namn, men vi väljer som många andra 
att kalla den “generation Y” (Tulgan, 2011;Parment & Dyhre, 2009;Barnes, 2009). I och med 
att generation Y tar sig in på arbetsmarknaden, behöver organisationer arbeta på ett 
annorlunda sätt för att identifiera, behålla och utveckla talangfull arbetskraft (Tulgan, 2011). 
Detta eftersom generation Y speglas av olika egenskaper, främst att de har en känslomässig 
syn på arbetsgivare, vilket innebär att mer mjuka förmåner uppfattas som attraktiva. 
Förmånerna kan exempelvis vara ett bra arbetsklimat med socialt stöd och öppen 
organisationskultur. En annan egenskap som generation Y karaktäriseras av är att de vill 
känna att deras arbete är meningsfullt (Parment & Dyhre, 2009). Generationens annorlunda 
behov grundar sig bland annat i den teknologiska förändringen, de är den första generationen 
som är uppväxta med internet men de är även den första generationen med den globala 
världsbilden till hands (Parment & Dyhre, 2009;Barnes, 2009). Attribut som kan uppfattas 
attraktiva av generation Y är mjuka värden som ett gott arbetsklimat, bra arbetskamrater och 
stödjande och drivande organisationskultur, vilket skiljer sig från tidigare generationer 
(Generation X och Baby boomers). Attribut som attraherat de tidigare generationerna har varit 
lön, lång semester, bra teknologi och andra förmåner (Parment & Dyhre, 2009).  
 
“People increasingly define their careers by who they would like to work for rather than what 

they would like to work with.” (Parment & Dyhre, 2009:36) 
 
Det blir allt viktigare att anpassa organisationen för generation Y, för att kunna attrahera och 
bibehålla medarbetare (Tulgan, 2011). Det är speciellt viktigt hur organisationer arbetar med 
att attrahera och behålla medarbetare för att få fram potentiella ledare. För att hitta rätt 
individer till ledarpositioner bör organisationen hålla utkik efter egenskaper som 
ansvarstagande, servicekänsla, grunder i disciplin och möjlighet till att lyfta upp andra 
individer för att göra dem bättre. De individer som har dessa egenskaper kommer med största 
sannolikhet bli de bästa ledarna (Tulgan, 2011). För att behålla arbetskraft från generation Y 
krävs det tydlighet och att organisationer ger rätt belöning för rätt arbete, bra 
utvecklingsmöjligheter och flexibilitet i schemat (Tulgan, 2011). Framtida ledare behöver 
uppmärksamhet och stöd genom olika typer av relationer, organisationer bör därför arbeta 
med stödet och uppmuntran till dessa individer (Tulgan, 2011; Barnes, 2009). Detta är av vikt 
för Försvarsmakten då rekryteringen av ledare och medarbetare sker på samma sätt oavsett 
vart i organisationen du vill hamna, genom GMU (Försvarsmakten, 2016). Förhållanden som 
är viktiga att beakta för uppsatsens syfte att se hur den nya generationen påverkar det externa 
och interna arbetet med employer branding för att främja arbetsgivarvarumärket samt att se 
hur organisationskulturen och utvecklingsmöjligheter påverkar rekryteringsprocessen och 
vilka arbetsmiljöfaktorer som är avgörande för generationen när det handlar om att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
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2.4 Arbetsmiljöfaktorer 
Enligt Karasek och Theorell (1992) är det av stor vikt för medarbetaren att hitta balans i 
arbetslivet. Karasek och Theorell (1992) fokuserar på balansen mellan tre faktorer, krav, 
kontroll och stöd, som enligt dem kan ge ett positivt arbetsklimat. Attribut som generation Y 
upplever som attraktiva, ett bra arbetsklimat och stödjande kamrater, faller inom ramen socialt 
stöd. Det är av största vikt att arbeta med arbetsmiljön för att bibehålla generation Y som 
medarbetare (Aruna & Anitha, 2015). Enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) är det 
även organisationens skyldighet att besitta rutiner för att finna, åtgärda och följa upp 
miljöfaktorer som kan skapa ett negativt arbetsklimat. Modellen nedan visar hur krav, kontroll 
och socialt stöd påverkar arbetsmiljön på olika sätt. Modellen handlar om att visa resultatet av 
hur en viss typ av organisation kan påverka medarbetaren, samt vilken inverkan socialt stöd 
har på individen. Beroende på organisationens utformning hamnar medarbetaren någonstans i 
modellen som sedan visar om individen upplever balans eller obalans i arbetslivet. 
Medarbetaren kan exempelvis uppleva höga krav från sin arbetsplats, med låg egenkontroll på 
hur arbetet utförs, vilket gör att individen hamnar i rutan för “Spänd arbetssituation” vilket 
indikerar att medarbetaren upplever stress. Negativa stresskänslor kan motverkas med starkt 
socialt stöd (Karasek & Theorell, 1992). Flertalet teorier och modeller uppmärksammar vikten 
av socialt stöd, speciellt i frågan om individens motivation och ork (Aronsson m.fl., 2012). 
Om socialt stöd eller bra bemötande saknas på en arbetsplats ökar risken både för psykiska 
och fysiska besvär för individen, det kan handla om utmattningssyndrom eller hjärt- & 
kärlsjukdom (SBU-nr223, 2014;SBU-nr 240, 2015). Socialt stöd på arbetsplatsen kan ökat 
immunförsvar, samt minska den negativa stressens inverkan på individen (Weman-Josefsson 
& Berggren, 2013). I en organisation formad som Försvarsmakten, med mycket ansvar och 
tungt arbete (Försvarsmakten, 2016), blir det extra viktigt med ett bra bemötande och starkt 
socialt stöd, inte bara för att öka trivseln på arbetsplatsen, utan också för hälsan.  
 

 

Figur 2. Krav-, Kontroll- & Stödmodellen. (Theorell 2003:35). 
 
2.5 Rekrytering 
Forskning visar att individers kunskap om organisationer och uppfattning av 
organisationskultur samt utvecklingsmöjligheter har stor betydelse för en organisations rykte 
vilket påverkar rekryteringsprocessen (Ferris, Berkson & Harris, 2002). Ryktet behöver dock 
inte vara den främsta faktorn som attraherar det kan också vara möjligheter för den 
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arbetssökande att kunna använda sin kompetens (Thomas & Wise, 1999). För att få sökande 
till en tjänst och kunna tillgodose organisationen i framtiden med behov av kompetens är det 
därför viktigt att arbeta aktivt med att informera och göra reklam för yrket (Backhaus & 
Tikoo, 2004). Ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke har en avgörande roll när det 
handlar om att rekrytera medarbetare till organisationen, eftersom det primära med en 
rekrytering är att säkerställa att det är tillräckligt många som söker och att det är medarbetare 
som passar yrket (Thomas & Wise, 1999). Organisationer med en traditionell hierarkisk 
styrning använder sig främst av rekryteringsstrategin “rätt person för det aktuella arbetet” där 
det finns en klar definierad ordning av arbetsuppgifter (Price, 2014). Hierarkiskt styrda 
organisationer är uppbyggda av att överordnade kontrollerar underordnade. De olika 
positionerna i organisationen är strikt begränsade genom regler för att förhindra godtyckligt 
agerande gentemot underlydande. Organisationen ser strikt objektivt efter regler med hjälp av 
skriftliga dokument vilket medför att alla behandlas lika i samma situation (Börnfeldt, 2009).   
Dyhre & Parment (2013) lyfter fram en processkarta, presenterad som figur två, av strategisk 
kompetensförsörjning. Figur två visar att arbetet med strategisk kompetensförsörjning går från 
nulägesanalys och målbild till att genomföra en process kring vilken kompetens 
organisationer behöver. Processkartan visar hur det kommer se ut i framtiden och hur 
organisationer ska få tag i den arbetskraft den behöver (Dyrne & Parment, 2013). 
Försvarsmakten styrs utifrån ett hierarkiskt synsätt (Försvarsmakten, 2016) vilket kan påverka 
rekryteringsprocessen på grund av att samordning sker genom fastställda arbetsroller där 
arbetsuppgifter finns specificerade och regelverk som föreskriver regler för hur ärenden ska 
handläggas (Börnfeldt, 2009).  
 

 
Figur 3. Employer branding processen. Dyhre & Parment, 2013:84.  
 
2.6 Organisationskultur 
Styrfunktionen av organisationskultur bygger på grundläggande antaganden, värderingar och 
normer om hur aktuella situationer och arbetsuppgifter ska utföras. Organisationskultur kan 
användas som ett styrmedel som anger vad som är lämpligt beteende när personer ska utföra 
arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Eftersom att organisationer bland annat förblir 
attraktiva genom att i andras ögon vara attraktiva. Organisationers nuvarande medarbetare är 
samtidigt den sanna budbäraren och ambassadören för organisationen, därför kan 
organisationskulturen påverka organisationens rykte som i sin tur påverkar 
arbetsgivarvarumärket (Dyhre & Parment, 2013; Ferris, Berkson & Harris, 2002). Finns det 
en förståelse för organisationens kultur ökar det chansen att kunna skilja mellan vilka effekter 
organisationskulturen har på andra organisatoriska förhållanden som strategi och struktur. 
Medarbetarnas beteende kan påverkas av organisationskulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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2.7 Utvecklingsmöjligheter  
Medarbetare vill bli bekräftade, den personliga utvecklingsplanen blir mer och mer viktig. 
Konsekvenserna blir att det kräver också mer och mer engagemang från arbetsgivaren för att 
vara en attraktiv arbetsgivare (Dyhre & Parment, 2013). Hur organisationens kultur stimulerar 
lärande har en avgörande effekt både på individen och organisationens utveckling. Utveckling 
kan hindras av organisationskulturen om det finns normer som inte ser kompetensutveckling, 
möjligheter till karriärvägar, teoretiska diskussioner eller individuellt ansvar som något 
eftertraktat (Ellström, 2004). Utveckling sker inte automatiskt även fast det finns en 
organisationskultur som främjar lärande. För att utveckling ska vara möjligt måste finnas 
hänsyn till om individen har lust och engagemang till att utvecklas. Möjlighet till att lära kan 
erbjudas av organisationen men om individen inte är motiverad eller engagerad blir det svårt 
att utveckla individen och organisationen (Baumgarten, 2006; Gustavsson, 2000). 
För att stärka organisationens attraktivitet gäller det att ledare är tydliga, närvarande och bra 
på att kommunicera. Det ska finnas möjlighet till att pröva nya arbetsuppgifter med stöd från 
ledaren om något inte skulle bli som planerat. En bra ledare vet att alla kan göra misstag men 
det är de genererade misstagen som leder till lärdom och utveckling. Medarbetare med 
mycket självständigt arbete behöver ledare som är trygga med att inte kunna allt som 
medarbetaren kan och är duktiga på att kommunicera ofta och mycket. En bra ledare utvecklar 
inte bara andras medarbetarskap utan också sitt eget ledarskap (Dyhre & Parment, 2013). 
Ledare bör vara lyhörda av vad som efterfrågas. Generation Y efterfrågar idag ledare som är 
utåtriktade och syns, ledare som stärker stoltheten och samhörigheten. Stärka 
kommunikationen hos ledarna ger en positiv effekt hos medarbetarna (Dyhre & Parment, 
2013;Tulgan, 2011). I de flesta organisationer är det människan som är den främsta resursen, 
detta eftersom det är människan som skapar produkten, genererar värdet och som spelar roll 
för kvalitet eller misslyckande. Människan är den som skapar innehållet i organisationen och 
säkerhetsställer organisationens överlevnad. Med rätt personer på rätt plats finns ändlöst med 
möjligheter (Lindelöw, 2012). Med fel individ på arbetsplatsen kan dock innebära en katastrof 
för en organisation, i en undersökning som gjordes år 2005 visade det sig att svenska 
organisationer förlorar ca: 13,46 miljarder kronor eller 0,6 % av BNP på grund av 
felrekryteringar (Lindelöw, 2012). Det är av hög vikt att attrahera rätt personer till rätt plats 
för att gynna organisationen i personalfrågor och utvecklingsfrågor samt att kunna attrahera 
och bibehålla kunder (Dyhre & Parment, 2013).  
 
2.8 Personalomsättning och bortfall 
Att medarbetare ibland väljer att sluta är vanligt, orsakerna bakom varför individen väljer att 
lämna är olika. Alla orsaker är inte negativa, exempelvis kan det bero på att individen inte 
passade in i organisationen, vilket kan underlätta för organisationen till att får en ny chans att 
finna den rätta individen för arbetet. I andra fall kan orsaker till bortfallet vara lön, 
organisationens geografiska läge, arbetsmiljö, arbetsuppgifter eller valet av en ny karriärväg 
(Parment & Dyhre, 2009). Enligt Parment och Dyhre (2009) finns det flertal andra 
organisatoriska faktorer som kan ligga bakom bortfallet tillexempel arbetstid, möjligheten till 
medbestämmande, feedback, socialt stöd och organisationskultur. Med en oändlig ström av 
faktorer som kan påverka en individs beslut är det svårt att komma till en slutsats för en 
specifik situation, eftersom alla situationer är olika, endast individen själv kan förklara varför 
den valt att lämna organisationen (Parment & Dyhre, 2009). Bortfall är relevant för alla 
organisationer, det påverkar organisationen direkt. Försvarsmakten har omorganiserats 
mycket de senaste åren (Rönnberg, 2016) vilket har gjort att ett visst bortfall tillkommit. 
Lumpen, som det tidigare kallats, har nu blivit frivillig vilket innebär ett automatiskt bortfall.  
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3. Metod 
3.1 Metodval 
En kvalitativ forskningsmetod användes i form av semistrukturerade intervjuer för att kunna 
besvara uppsatsens frågeställningar. Detta eftersom det var ett antal teman som skulle 
fokuseras på under intervjun och samtidigt kunna ge individerna möjlighet att prata fritt om 
deras åsikter (Denscombe, 2012).  
 

“Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens 
synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man 

ger sig in på vetenskapliga förklaringar.” (Kvale & Brinkmann, 2009:45) 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun bedöms som lämplig på grund av att undersökningen sker 
både på ledningens arbete, åsikter, tankar och upplevelser med att vara en attraktiv 
arbetsgivare samt medarbetares syn på organisationens arbete (Denscombe, 2012). 
 
3.2 Urval 
Intervjuerna utfördes både på ledning och rekryter för att få en samlad bild över 
Försvarsmaktens arbete med att vara attraktiva arbetsgivare. För att få en bred inblick i 
organisationens arbete kring att vara en attraktiv arbetsgivare intervjuades 4 stycken 
respondenter med olika ansvarsområden för organisationens arbete med att attrahera och 
behålla arbetstagare. För att få en bättre förståelse för arbetet var det av vikt att de 
respondenter som intervjuades hade ansvar för rekryternas välbefinnande och utbildning. 
Eftersom att individen har direkt kontakt med rekryterna, påverkar deras vardag i 
organisationen och har samtidigt en egen bild av ledningens roll av arbete kring attraktivitet. 
För att få en utvärdering på ledningens perspektiv, med arbetet av att vara en attraktiv 
arbetsgivare, intervjuades rekryter. Detta på grund av att de upplever organisationens arbete 
med att vara en attraktiv arbetsgivare under den processen som de genomgår nu. Det 
intervjuades fem rekryter födda på nittiotalet som genomgår GMU, eftersom de nu är i fasen 
av att välja om de ska stanna kvar inom organisationen eller inte. Intervjuerna utfördes på 
rekryter som hade klarat delmomentet i GMU fram tills då, av dessa anmälde sig rekryterna 
frivilligt efter förfrågan. Detta efter att vi mött dem en gång tidigare under ett 
rekryteringsseminarium på Försvarsmakten där vi fick möjlighet att presentera vilka vi är och 
vad vi gör.  
 
3.3 Material  
Intervjuguiderna är uppbyggda utifrån teori med utvalda teman och tillhörande relevanta 
frågor för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i arbetet (Denscombe, 2012). Utifrån 
att Employer branding handlar om internt och externt arbete för att stärka 
arbetsgivarvarumärket och skapa en attraktiv arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004) 
användes temat attraktivitet. Eftersom att en del i processen är att attrahera rätt medarbetare 
används temat rekrytering också intervjuguiderna. I figur 1 (Backhaus & Tikoo, 2004) 
presenteras varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer där av finns teman bemötande 
och motivation med i intervjuguiderna. Intervjupersonerna blev intervjuade enskilt, där de 
kunde prata kring teman eller frågor som vi valt på förhand. Till de individer som inte talade 
fritt kring teman hade vi förberett mer strukturerade frågor till. Intervjuguiderna var tre 
stycken, formade efter vilken typ av befattning respondenten hade i organisationen. 
Intervjuguider med teman är insatta i bilaga 1-3. För att stärka reliabiliteten och 
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tillförlitligheten i intervjuerna till studien använda vi oss av ljudupptagningar med 
kompletterande fältanteckningar som mätinstrument (Denscombe, 2012). 

3.4 Tillvägagångssätt  
För att kunna kontakta respondenterna i förväg med information om ämnet och tidslängd av 
intervjun, samt kunna fastställa en tidpunkt som passade samtalade vi först med en 
kontaktperson från organisationen. Kontaktpersonen i organisationen fick vi kontakt med via 
mail. För att möjliggöra en bekväm ömsesidig påverkan mellan oss och respondenterna hölls 
intervjuerna på plats hos organisationen (Denscombe, 2012). Intervjuerna med rekryterna 
hölls utomhus vid sidan av övningsplats och med ledningen hölls intervjuerna i 
Försvarsmaktens lokaler som uppfattades som lämpliga. Genomsnittstiden för respektive 
intervju med rekryterna var cirka 45 minuter och med respondenterna från ledningen cirka en 
timma. Det empiriska materialet har samlats in genom enskilda semistrukturerade intervjuer 
för att respondenten skulle kunna besvara frågorna med egna tankar och ord (Denscombe, 
2012).  
 
3.5 Analysmetod 
För att analysera det empiriska materialet och fånga upp de specifika teman av innehållet som 
är av relevans för vår studie användes en kvalitativ innehållsanalys. Eftersom att 
intervjuguiden var utformad efter teman attraktivitet, rekrytering, bemötande och motivation 
för att kunna besvara studiens syfte användes metoden innehållsanalys för att analysera 
materialet utifrån det aktuella temat. Innehållsanalys används speciellt när syftet är att 
analysera dokument och texter för att på ett systematiskt sätt fastställa på förhand vilka teman 
som ska analyseras (Watt Boolsen, 2007). 
 
Intervjuguiden gav utrymme för respondenterna att argumentera kring de olika 
intervjufrågorna, vad som orsakar vad och vad orsaken är (Watt Boolsen, 2007). För att kunna 
koppla delar av teori och svarsställningarna från intervjuerna rörande vad som identifieras 
som orsak och de samband som i övrigt iakttas kombinerades innehållsanalysen med 
argumentationsanalys. (Watt Boolsen, 2007). 
 
3.6 Etik 
Under hela processen har arbetet strukturerats för att inte riskerar intervjudeltagarnas 
rättigheter, värdighet och integritet på något sätt, detta genom att arbeta med Denscombes 
(2012) principer i forskningsetiken. Arbetet har strukturerats för att undvika att deltagarna tar 
skada på grund av studien. Redan från start arbetades det med att skapa tillit och förtroende, 
detta genom att tidigt presentera vad som var syftet med studien och hur den skulle gå till 
väga. Yttligare förtroende skapades mellan intervjuarna och respondenterna under ett 
rekryteringsseminarium på Försvarsmakten. Tilliten är en viktig del för att kunna få 
deltagarna att öppna upp sig under intervju (Denscombe, 2012). Deltagarna som intervjuades 
ställde frivilligt upp vilket innebar att samtycke fanns redan från början. Innan intervjuernas 
start informerades deltagarna om studien, för att de själva skulle kunna göra en bedömning 
huruvida de ville genomföra intervjun (Denscombe, 2012). 
 
3.7 Metoddiskussion 
Fördelar som vi upplevt med intervju är bland annat djupet i informationen, den är detaljrik 
och individerna får själva chansen att utveckla sina svar. Urvalet av respondentgrupperna har 
varit till fördel för att få värdefulla insikter som grundar sig på djupgående information i 
förhållande till studiens syfte (Denscombe, 2012). Intervjudata kan baseras på 
respondenternas prioritering, åsikter och idéer, med möjlighet att förklara sina synpunkter och 
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lyfta fram vad de anser är de centrala faktorerna (Denscombe, 2012). Att ta del av de delarna 
från respondenten var en förutsättning för att få ett djup i resultatet av studien och kunna 
besvara problemformuleringen med hög reliabilitet och validitet. Det vi upplevt som negativt 
med valet av intervju är att det är väldigt tidskrävande, vilket gör att flexibilitet är ett måste. 
Frågor rörande arbetet kan ibland uppfattas som känsligt, en taklös intervju skulle påverka 
intervjupersonen negativt. Vilket har gjort att vi väl begrundat de förberedda frågorna och 
teman vi haft innan intervjun, för att förhindra att det sker (Denscombe, 2012). 
Tillförlitligheten kan till viss del kritiseras på grund av att varje individ är unik och svarar 
utifrån specifik kontext (Denscombe, 2012). Under första kontakten med Försvarsmakten blev 
vi informerade om att GMU kommer att omorganiseras framöver vilken kan påverka 
resultatet om en liknande studie skulle utföras. Detta gör att resultatet kan vara svårt att 
säkerhetsställa om en liknande undersökning utförs efter ett antal år, vilket risken vid intervju 
ofta är då individer svarar utifrån sina egna erfarenheter i det ögonblicket (Bell & Waters, 
2015). Båda uppsatsförfattarna var på plats under alla intervjuer för att personligen kunna 
kontrollera giltigheten under intervjuerna (Denscombe, 2012). Vilket vi anser stärker studiens 
validitet.  
 
Varje individ är unik, vilket kan leda till att resultatet blir missvisande i ett större perspektiv. 
Eftersom studien är begränsad till ett regemente och en grupp rekryter som genomför GMU 
inom Försvarsmakten. Att utföra undersökningen på olika regementen och jämföra resultatet 
skulle varit av intresse men det blir en för omfattande studie. För att öka resultatets 
trovärdighet och få en bredare uppfattning av arbetet kring att vara en attraktiv arbetsgivare 
har vi intervjuat ett antal rekryter för att få en utvärdering på hur de ställer sig mot 
organisationens arbete kring att vara en attraktiv arbetsgivare. Utformningen av 
intervjuguiden var uppbyggde på teman som attraktivitet, rekrytering, bemötande och 
motivation där tillhörande frågor var anpassade till ledning eller rekryter för att detta 
instrument skulle mäta det vi ville mäta och öka reliabiliteten på studien (Denscombe, 2012).  
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4. Resultat 
Resultatet presenteras genom teman från teorin, förstärkt med de teman som kom att bli 
relevant under intervjuerna. Först presenteras det interna arbetet med employer branding för 
att sedan gå över till det externa. Varje tema kommer att beskrivas ur ledningens perspektiv 
för att sedan beskrivas ur rekryternas perspektiv. 
 
4.1 Employer branding - Internt 
När respondenterna i ledningen tillfrågades om det interna arbetet kring employer branding 
fanns det olika uppfattningar kring vad organisationen gjorde för att stärka 
arbetsgivarvarumärke. De flesta nämnde Försvarsmaktens arbete med deras grundläggande 
värderingar, som förkortas ÖRA (Öppenhet, Resultat och Ansvar). Andra arbetsområden 
inom det interna employer branding arbetet för att öka trivsel som kom upp var bland annat 
lika lön för lika arbete, bra karriärmöjligheter, utvecklingsmöjligheter och 
likabehandlingsplaner. Det finns en bild av att arbetet internt med employer branding tidigare 
missats, på grund av att organisationen blivit ifrågasatta under en viss tid kring 
värdegrunderna, detta har nu ändrats när det blivit en mer konkurrenskraftig organisation. Nu 
arbetar organisationen mer med värdegrund och verksamhetsplanering. Ledarna säger:  

“Ett företag i medvind har mycket roligare, man har lättare att skaffa folk...””… vi arbetar 
mycket med värdegrunden. “ 

 
I frågan om mer konkreta exempel på vad som görs i organisationen för att både stärka 
arbetsgivarvarumärket och öka trivsel svarade de flesta ledarna samma sak. Första delen är att 
arbeta med värdegrunden. Andra saker som organisationen gör för att stärka 
arbetsgivarvarumärket internt är tävlingar, utflykter, personalfester av olika slag och mindre 
saker som arbetsgrupperna gör ihop, så som luncher eller middagar. 
 
Vad som har tydlig inverkan på att ledarna själva valt att stanna kvar i organisationen är bland 
annat synen på arbetet. En i ledningen säger: 

“När man tillsammans vill försvara något man tycker är viktigt skapas ett speciellt band.”  
En annan säger: 

”Man får känslan av att man gör något viktigt av att arbeta på försvarsmakten, när man 
försvarar svenska intressen, demokrati, frihet.” 

Andra orsaker till att ledningen är kvar i organisationen är karriärmöjligheterna men också 
alla förmåner som finns tillgängliga. Ledarna sa följande:  
“… men sen kanske de ger mer lön men jag vet inte om det är det som jag vill ha, utan jag vill 
kunna vara ledig mycket på sommaren med mina barn och ha den flexibiliteten som finns här, 

generellt är det frihet med ansvar.” 
 
Rekryternas syn på det interna arbetet med employer branding var kopplat till gemenskap och 
kamratskap. Under utbildningen har individerna fått känna hur det är att vara en del i 
organisationen. Kommentarer om hur det var att vara en del av organisationen var: 

“Det är kul att vara i organisationen, man känner sig som en i gänget, stöttande och 
utvecklande kultur…””… det finns inga stängda dörrar” 

”Jag tror du får en samhörighet här som man inte får på andra platser. Sen är ju det också 
att man kan utvecklas väldigt mycket” 

“Samhörigheten är viktig, man gör det tidigt. De uppmanar oss att hitta på saker, gå ut och ta 
en öl ihop, vi blir som syskon.” 
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4.1.1 Motivationsfaktorer 
Vid frågan om vad som motiverar ledningen att arbeta i organisationen är faktorer som 
sammanhållningen mellan kollegor, utvecklingsmöjligheter och förmånerna högt värderade av 
ledningen. Förmåner som ansågs lockande var träna på arbetstid, betald ledighet efter att 
arbetat dygn och möjligheten att arbeta utomlands. Ledningen sa: 

“Det är världens bästa arbete, stortrivs på arbetet, aldrig känt en dag att det inte varit ett 
ställe där jag trivs på”  

“Man är bland likasinnade, uppgiftslösande individer och ser lösningar och möjligheter 
istället för hinder, drivande kollegor. Det handlar om resan, Försvarsmakten interna 

kompetens utvecklingsprogram är unikt om man jämför med andra statliga möjligheter och 
civila företag, där man förväntas vara färdig utbildad när man blir anställd med sen små 

korta kurser, medans man på Försvarsmakten har en resa…” 
“Det är en livsstil också. Det är inte bara ett jobb. Jag går inte på jobbet för att kunna tjäna 
pengar för att ha kul på fritiden. Jag umgås ju med folk som jobbar här. De är en social sak 

också. “ 
Ansvar och mycket att göra är två andra faktorer som bidrar till att ledningen känner sig 
motiverade. En i ledningen sa: 

“Motiverar mig att ha mycket att göra. Då presterar jag som bäst.“ 
“Gemenskap, umgås med yngre människor och ansvar. Speciellt ansvar.” 

 
Frågan kring vad ledningen tror kan motivera rekryterna till att både söka in till 
organisationen men även stanna kvar var det splittrade uppfattningar om, några av 
respondenterna i ledningen ansåg att individerna som sökte in gjorde det för att de ville 
försvara livsstilen som finns i Sverige.  En i ledningen sa följande vid frågan kring varför en 
person söker sig till Försvarsmakten: 
“… hoppas på att det är en drivkraft för att så säga att försvara demokrati och frihet och den 

livsstilen som vi har i Sverige, det är inte en frihet utan en förbannad plikt att göra det.” 
 
Andra faktorer som ledningen tror väger tungt till varför en individ söker in är att individen 
får chansen att utmana sig själv, fysiskt och psykiskt. Ledningen sa följande: 
“... den personliga resan som man gör, man vill ha personlig erfarenhet av hur man funkar i 

grupp, och svåra förhållanden, man testar av hur man fungerar, växa som människa, 
möjlighet att man vill mot ledare och då får man träna på beslutsfattning, vilket man även 

känner igen hos 90-talisterna att de inte är någon skillnad på de som vill bli ledare idag och 
de som ville bli ledare förr.” 

“Dom vill ha en utmaning, de vill testa sig själva, göra något annorlunda. Ytterst få gör det 
för kung och fosterland. De vill göra något häftigt några år, sen vill de göra något annat.” 

 
De flesta i ledningen var överens om att lönen inte var en faktor till varför individen stannar. 
En i ledningen sa följande: 

“Att man utmanar sig själv. Lönen kommer långt ner på alla undersökningar, även om alla 
vill ha högre lön. Så är det en låg orsak. “ 

En annan respondent i ledningen sa: 
“Tävlingsmomentet. Faktiskt. Det finns karriärvägar utstakade, om man vill ha dem. Det 

kostar, men vill man göra det så finns...”… har oerhört klara karriärvägar.” 
 
När vi gick in på frågan om varför ledningen trodde en individ inte stannar efter utbildningen 
var svaren liknande, det är mycket arbete, vilket alla inte är förberedda på. Det kunde även 
bero på att individens syfte från början var att genomföra grundutbildningen och sedan göra 
något annat. En i ledningen ansåg att det beror på den nuvarande anställningsformen som 
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soldater får, att man istället behöver motivera dem att stanna med andra medel. Ledningen sa 
följande: 
“Det är jävligt mycket jobb. Sen är alla inte kallade, manade, många är manade men alla är 

inte kallade.” 
“Jag tror att man har ett annat syfte från början. Man kanske tänkte när man ryckte in här att 
jag ska göra det här i två år men sen ska jag göra något annat. Läsa juridik eller vad man nu 

vill göra…” 
“... man får max vara anställd i 8-12 år sen ska man göra något annat, jag förstår att en 18 
åring inte vill lägga 8-12 av mina bästa år för att bara få med sig 12 års erfarenhet av att 
varit soldat och jobbat i team, i dagsläget så ger inte det dom så mycket att komma med i 

arbetslivet.” 
 

Rekryterna har vid frågan om varför de ville gå GMU svarat olika, vissa ansökte för att de 
varit arbetslösa ett tag och ville testa på någonting nytt. Andra rekryter svarade för att de hade 
som mål att bli något inom organisationen eller ville bli utmanade på något sätt. Rekryterna 
utryckte sig på följande sätt:  
“Det var nog mest något jag snubblade in på. Jag var arbetslös ett tag. Visste inte riktigt vad 

jag ville göra.” 
”kände att jag kan lika gärna göra något och testa GMU, och se vart det leder och vad jag 

tycker.” 
“… att man kan utmana sig själv. Både fysiskt och psykiskt. Jag tror du får en samhörighet 

här som man inte får på andra platser. Sen är ju det också att man kan utvecklas väldigt 
mycket. Finns flera kurser man kan gå man kan klättra i ranker och såntdär. Man behöver 
aldrig jobba på samma post i tio år eller i fem år, man kan alltid utveckla sig och göra nya 

saker. Sen har de jävligt bra förmåner med typ träning och såntdär, man får träna på 
arbetstid” 

“Jobba på olika platser, se mycket, träffa mycket människor, strukturerat, bra hierarki, 
utomlands, oändligt med möjligheter. Det som lockar mest.” 

En annan rekryt sa:  
“Från början tänkte jag bli officer, det var mitt mål, det var den inriktningen jag hade, mot 
FOK. Men från början handlade det om att jag ville ha en utmaning…””... sen tycker jag 

Sverige är värt att försvar också. Så det är politiskt kanske lite där också. “ 
“För att jag vill bli stridspilot, alltid varit en dröm. Och fösta mötet är ju GMU.” 

 
När vi gick vidare med att intervjua rekryterna om de ska stanna inom Försvarsmakten var 
svaren olika. De flesta ville på något sätt fortsätta vara anknutna till organisationen, men i viss 
mån. Två av de fem intervjuade nämner att de antingen går helt från organisationen eller bara 
vill vara delvis deltagande, detta på grund av låg lön.  

“Men jag vill kunna tjäna lite mer. “ 
“Det enda som gör att jag inte vill jobba här är ju typ lönen.” 

Samtidigt tror ingen av rekryterna att anledningen till varför en individ söker till 
Försvarsmakten har med lönen att göra, en rekryt sa: 

“Men jag tror inte man söker till försvaret för lönen. Utan kamratskap och viljan att göra 
något viktigt.” 

 
I frågan om utbildningen motsvarade rekryternas förväntningar var svaren liknande, de hade 
trott att det skulle vara tuffare. En rekryt sa: 

“Det är ju så att jag möjligtvis trodde att det skulle vara lite tuffare. Jag har inte blivit 
negativt överraskad på något sätt utan, positivt.” 

“Saknar lite mer utmaning…”“... inte lika fysiskt som man trodde…” 
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4.1.2 Arbetsklimat och bemötande 
Samhörighet och gemenskap nämns av ledningen som viktiga faktorer till arbetsklimatet. 
Avdelningsandan skapas av att lösa uppgifter tillsammans för att känna trivsel. Idag ger 
ledaren en uppgift som ska arbetas med och lösas tillsammans där mandat är så långt ner som 
möjligt i arbetsgruppen. Det anordnas tävlingar mellan avdelningarna för att arbeta ihop i 
gruppen samt ska gemenskap mellan de olika avdelningarna.  
 
Det brukar anordnas tillställningar inom avdelningarna som tillexempel middagar eller 
aktiviteter efter ett APT möte för att skapa gemenskap. Utöver tävlingar och middagar 
anordnas en officiell middag varje höst där alla inom regementet bjuds in. En i ledningen sa: 

”Det är trevligt för alla, det är som ett bröllop, alla är där för att ha kul. Det är ingen som 
bråkar eller så, jag har aldrig varit med om att någon bråkat på en sådan tillställning.” 

 
De avdelningar som utbildar rekryterna har stor rullians på individer eftersom rekryterna går 
GMU inom en tidsram sen kommer det nya grupper. För att skapa samhörighet mellan de som 
är heltidsanställda försöker de bygga upp en vi känsla, det finns fikarum tillhörande 
avdelningen. För att skapa ett bra arbetsklimat nämns det av ledningen att innan rekryterna 
kommer in brukar de få information om värdegrunderna och hur de arbetar på avdelningen, 
när rekryterna sedan anländer blir alla informerade av värdepolicyn som ska följas. Det nämns 
att värdepolicyn möjligtvis inte är samma på alla platser men det är viktigt att följa den som är 
aktuell för avdelningen menar ledningen för att skapa gemenskap och samhörighet.  
 
Arbetet är uppbyggd mot att ledaren ska känna frihet under ansvar. Ledaren blir inte tillsagd 
av ledningen hur en övning ska utföras utan ledningen sätter upp kriterier för vad rekryterna 
ska kunna efter övningen, det ligger i ledarens ansvar att utforma övningen och vilka resurser 
som behövs, det arbetas efter mål, medel och resurs.  
 
En av respondenterna i ledningen säger att för att de ska få rekryterna att känna att de har ett 
bra arbetsklimat är det inte mobilförbud, det är viktigt med den sociala kontakten, speciellt 
uppskattas det av kvinnor. Det finns tillgång till WIFI och ledningen uppmuntrar till att 
rekryterna ska hitta på saker tillsammans för att skapa gemenskap i gruppen. Sovrummen 
delas av tjejer och killar men duschutrymmena går att låsa. Gemenskapen och samhörigheten 
mellan rekryterna och ledare handlar också om det sociala stödet. Det delas en gemensam 
bilda av ledningen att försöka stötta och hjälpa rekryterna den väg de vill gå inom 
organisationen.  
 
Bemötandet mot ledningen visas med respekt från andra kollegor. Två av respondenterna i 
ledningen nämner att det kan vara svårt att skilja på den titel som respektive person har i sitt 
arbete och som en privat person. Vilket kan skapa förvirring hos medarbetarna när de ska 
bemöta dem eftersom det finns respekt mot att det är hierarkiskt i grunden. Ledningen delar 
en gemensam bild av att rekryterna ska bemötas med en human bild (människovänlig). 
Tidigare har det varit problem med värdegrunderna och individer har slutat för att de blivit 
kränkta, effekten blir att det sprids vidare till andra utanför organisationen vilket leder till en 
negativ syn på att ta sig in i organisationen, bemötandet mot rekryterna ska vara ett 
pedagogiskt lärande. Anledningen till varför problemet med kränkande bemötande mot 
rekryterna lyfts fram är på grund en utvärdering från rekryterna som görs varje år. Resultatet 
visar på att GMU utvärderas som bra men anledningen till varför många slutar är på grund av 
att organisationen har problem med värdegrunderna, rekryterna menar på att de inte blir 
respekterade. Ledarna påverkar mycket, en av respondenterna från ledningen nämner att 
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bemöts rekryterna på ett respektfullt sätt kanske de tar den respekten med sig in som 
eventuella ledare i organisationen. 
 
Resultatet av vilka komponenter som rekryterna tyckte var viktigast för ett positivt 
arbetsklimat var till dels gemensamma. Det var av vikt att det fanns bra ledare, 
samhörighet, bra arbetskamrater som vill hjälpa varandra, arbetskollegor som gör sitt arbete 
och är trevliga samt visar respekt för andra och att det finns förståelse bakom varför en 
uppgift ska göras. Något som också nämndes av en rekryt var att det var viktigt med den egna 
tiden utanför arbetet, en rekryt sa: 
”Tillexempel så har vi fått när vi varit här på helgerna, har befälen varit så att de sagt, gå ut 

och samtala med varandra, socialisera, sociala med varandra på det sättet har varit bra, 
mycket egen tid för att finna varandra, det har gjort att vi kommit väldigt nära varandra, 

blivit som en andra familj, det är väldigt härligt och jag tycker det är väldigt bra.” 
 
Resultatet visar att rekryterna upplevde att bemötandet från ledarna var väldigt hårt och 
disciplinerat i början men att det hårda och hierarkiska bemötandet lättade under tiden, längre 
fram i utbildningen visade ledarna istället ett intryck av att snart kommer vi bli kollegor. 
Många av rekryterna trodde att de skulle bli bemötta med mycket mer skrik. Det finns 
förståelse för varför ledarna var hårdare mot rekryterna i början och det ses inte som något 
negativt utan mer som något som de ansåg att det skulle vara på det sättet. Vissa var lite 
nervösa över att det skulle vara så hela tiden, att de blev bemöta som om de var längst ner i 
kedjan, men det var bara så i början. Alla var väldigt peppande och hjälpte varandra mycket, 
både rekryterna emellan och stödet från ledare. Rekryterna menar på att så fort någonting 
händer som måste lösas är det inget som soppas under mattan utan situationer tas tag i direkt 
vilket rekryterna ser som ett positivt bemötande. Ledarna tar allt på allvar som gäller 
rekryterna. 
 
4.1.3 Organisationskultur  
Ledningen nämner att det finns riktlinjer från högsta ledningen som ska följas och det är något 
som påverkar organisationskulturen. Det sitter mycket i väggarna, framförallt långt tillbaka av 
hur det uppfattas att en rekryt ska bli bemött, det ska skrikas, gapas och kränkas, det går inte 
att undgå att vissa ledare fortfarande lever kvar i det men organisationen har försökt att ta tag i 
problemet och se över en mer human bild av bemötande. Men det sitter gammalt kvar i 
väggarna.  
 
Rekryterna nämner att det känns som att det finns mycket i väggarna men de vet inte riktigt en 
vad som finns där. Det som nämns av rekryterna är att det är ett gott kamratskap inom 
organisationen och att alla är villiga att hjälpa varandra och att det är okej att fråga om hjälp. 
Det är ett gemensamt intresse från alla att ställa upp på att hjälpa till med något som ledaren 
ber om. En av rekryterna nämner att det ligger något kvar i att det varit mansdominerat och att 
vissa uttryck som användes för att tagga upp varandra under en fysisk övning kan vara “va 
inte en fjolla”. En rekryt sa:  
”Trodde det skulle vara mycket mer förnedrande kommentarer än vad det har varit, men det 
har det inte alls varit, trodde man skulle känna sig som en nolla när man kom hit men så har 

det inte varit.” 
 
4.1.4 Bortfall  
Bortfall inträffade under olika perioder innan och efter rekryteringsprocessen. Första tydliga 
bortfallet skedde vid tiden då individerna behövt boka in tester på trupp 
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registreringsmyndigheten. Där hälften av alla antagna väljer att inte boka in sig på testerna, 
detta var mestadels tjejer. En i ledningen sa såhär om fenomenet:  

“ … gör aktiva val, att du bokar tid att testa dig och sådana saker. Och där faller hälften. 
Hälften gör inte det. Då kan man undra, varför gick dem igenom och in och anmälde sig? På 
killarna då, eller grabbarna då, de går in och söker och sen söker de vidare och bokar upp 

sig att göra testerna. Där ser vi helt plötsligt att tjejerna inte gör det. Och där har 
undersökningar visat att tjejerna ofta tänker “jag tror inte att jag klarar av det”. Det finns ju 

tester men när de väl kommer dit så visar det sig att de klarar det alldeles utmärkt.” 
“… det gör inte tjejer. De är oroliga att de inte ska klara det, ett misslyckande har tjejer 

väldigt svårt för. De kommer ihåg varje, varför vet jag inte. Men killarna fattar inte det, utan 
de går vidare direkt.” 

 
Avhopp från utbildningen har sänkts från tidigare 30 % till nuvarande 10 %, uppfattningen är 
att ledarskapet och coachingen har inverkat positivt på avhoppen, vilket innebär att de 
förminskat dem. Ledarna har lärt sig att agera mer stöttande och skapa en mer personlig 
kontakt med rekryterna vilket resulterat i högre trivsel. De flesta avhopp idag beror på skador 
eller dolda sjukdomar.  

“… det är ju rätt tuffa gallringar. Så kommer man hit så utgår man ju från att man är 
motiverad. Men med olika skäl då, i huvudsak för att man har fuskat, man har inte talat 
sanning - kanske inte talat om att man är sjuk. Exempelvis att någon har sned rygg, så 
upptäcker man att man inte klarar det. Så sjukdomsfall är det många som försvinner.” 

“Jag tror att det är det personliga ledarskapet hos dem som jobbar ute nu som gör att, ja 
asså den är nere på tio procent idag…””... vi har alltid haft ungefär 7 % avgångar. Men 

avgångar får man alltid räkna med, så är det ju, någon kan bli skadad eller så.”  
 
För att motverka att någon hoppar av i slutet av utbildningen eller direkt efter har det införts 
en karriärplanering, vilket är ett möte om vad Försvarsmakten kan göra för den enskilde, vad 
som kan göra att individen stannar kvar eller helt enkelt hjälpa individen till rätt väg.  
“Vi har ett jobb jag tycker man ska göra mycket längre, så att de stannar kvar. Och då är det 
karriärplanering. Och där pratar vi, vad kan vi göra för dig, för att få dig att stanna kvar, o 

diskuterar vi detta.” 
 

Största utmaningen med att behålla medarbetare är att individerna som kommit in i 
Försvarsmakten bara har en anställning i åtta år, och då väljer de flesta att lämna innan. Såhär 
säger en av ledarna: 
“Men största utmaningen, är att hitta riktiga orsaker till varför man stannar. Vilket kommer 

att locka nya också. Vi måste hitta möjligheterna till de civila möjligheterna, att dom får 
något med sig från försvarsmakten att ta med sig in i det civila…””.. att hitta nya möjligheter 
till civila meriter som är lockande, exempelvis körkort, utbildning eller liknande, man måste 
satsa på att ge dom något mer, tillexempel erbjuda betald utbildning efter 5 år eller något 

mer.” 
 
Enligt rekryterna fullföljde inte alla GMU, de flesta som bortföll gjorde det på grund av 
skador. Vid frågan om någon slutade i gruppen var svaret att det har förekommit företeelser 
som gjort att vissa fått sluta på grund av dåligt uppförande.  

“... tog tag i det på en gång. Så det är, är det någon som gör fel, får de reda på det ganska 
snabbt.” 

Det har även slutat rekryter som känt att de inte hängt med i utvecklingen. Rekryten i fråga 
hade insett att denne inte hängde med, fysiskt eller psykiskt, och valde att sluta.  

“… hängde inte med fysiskt och psykiskt. H*n insåg det efter ett tag…” 
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4.1.5 Sammanfattning internt 
Det interna arbetet med employer branding för att stärka arbetsgivarvarumärket sker på olika 
sätt. Organisationen främjar karriärmöjligheter och medarbetarna får mycket betald ledighet 
samt har de möjligheten att arbeta utomlands. Aktiviteter som skapar ett positivt arbetsklimat 
i organisationen är personalfester, tävlingar för att öka sammanhållning och möjligheten att 
träna på arbetstid.  
 
4.2 Employer branding - Externt 
Tidigare var personalförsörjning i Försvarsmakten uppbyggd på värnplikt vilket innebar att 
organisationen inte behövde nå ut till målgruppen på grund av skyldigheten att genomföra 
värnplikten. Majoriteten av allmänheten hade någon relation till Försvarsmakten. Idag finns 
inte den kunskapen kvar utan det måste skapas ett nytt intresse. Några av respondenterna i 
ledningen nämnde att värnplikten ändå har gett mycket gratis när det kommer till 
rekryteringssektionens arbete idag, på grund av att den sociala relationen mellan intressenter 
är en stor del av marknadsföringen. Rekryteringssektionen är en marknadsföringskanal med 
en grupp av anställda som åker runt där de unga befinner sig och informerar om 
organisationen, det kan vara skolor, evenemang, mässor. I frågan om den målgrupp som 
organisationen skulle nå hade ledarna liknande uppfattningar kring vad som attraherade 
målgruppen, som de benämnde 90-talisterna. Bland annat var utmaning och äventyr två 
begrepp som ledningen nämner när de beskriver vad målgruppen söker. När representanterna 
för organisationen är ute på skolor, evenemang och mässor har de alltid uniform på sig för att 
synas direkt. För att attrahera besökarna att komma fram och ställa frågor finns det aktiviteter, 
tävlingar och utrustning att prova samt känna på. Försvarsmakten använder sig också utav 
bland annat en reklamfilm som marknadsföring av organisationen med budskapet: “Jag är 
Försvarsmakten, jag försvarar Sverige, vad gör du?”. En av respondenterna i ledningen menar 
på att det budskapet är bra eftersom det har blivit många sökande efter det.  
 
Organisationen har även fokuserat på att sponsra rätt målgrupper när det kommer till 
sportföreningar, för att locka och finnas vid rätt målgrupp. Idag sponsrar organisationen 
innebandyförbundet, vilket tidigare inte gjorts. Tidigare sponsrades blandade sporter, men på 
senare år har det upptäckts att den stora delen av målgruppen som organisationen söker spelar 
innebandy, de är upp till 25år, hälften kvinnor och hälften män. Organisationen har 
reklamkampanjer där det vistas mest ungdomar, vilket är en viktig förutsättning för 
marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket. Utöver reklamkampanjer och möten ute med 
målgruppen är det hemsidan som används som kanal. Organisationen använder sig också utav 
aktuella sociala medier som används i dagens samhälle, exempelvis har de skapat 
träningsapplikationen FMTK där privatpersoner har möjligheten att träna på militärt vis. 
 
Svaren på frågan till rekryterna om hur de fått information om Försvarsmakten varierade 
något men det var ungefär samma, många nämnde ett brev som kom hem på brevlådan när 
man var 18, annars var det mycket bekanta, vänner eller släktingar som man fått information 
ifrån. Det som nämndes av alla rekryter var att reklamen som finns både på tv och sociala 
medier skapar ett intresse av att gå vidare till hemsidan och ta reda på mer information. 
Rekryterna menar på att marknadsföringen i sig inte visar speciellt mycket information men 
den skapar ett intresse. I den informationen var utmaningen det som attraherade rekryterna. 
En rekryt sa: 

“... jag ville se vart mina gränser går fysiskt och psykiskt.” 
“... ville utmana mig själv.” 
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Youtube reklamen nämns av några rekryter som bra reklam, den visar mycket av vad 
Försvarsmakten innebär. Rekryterna nämner att det hade blivit mer information på senare tid 
än vad det var tidigare vilket ansågs bra. En rekryt sa: 

”Men som allt annat behöver du lite driv själv för att ta reda på resten, men jag tycker 
absolut informationen finns där för den som vill få tag i informationen.” 

 
Det som rekryterna tycker kan förbättras med marknadsföringen var att synas mer för 
allmänheten. En av rekryterna sa: 
”Kanske att det ibland blir till det negativa med det tuffa, tror att det kan bli många som tar 
distans mot det då, för att det framställs som att det är för tufft, man kanske behöver visa lite 
mer, kom hit och testa istället för har du det som krävs, bara lite mer kom hit och se om du 

har det som krävs.” 
 
4.2.1 Spridning av arbetsgivarvarumärket till andra arbetsgivare 
Att marknadsföra arbetsgivarvarumärket innebär också att sprida information till andra 
arbetsgivare eftersom att en soldat är anställd i max 8 år på Försvarsmakten, sen ska personen 
ut i det civila samhället. Genom att sprida arbetsgivarvarumärket till andra arbetsgivare 
menade ledningen att representanter från organisationen åker ut till arbetsgivare för att 
framför allt förklara vad det innebär att anställa en person som är deltidssoldat. För idag 
brister informationen på vad det innebär och det blir en stor utmaning för Försvarsmakten. 
Ledningen beskriver att Försvarsmakten vill att deras medarbetare ska vara eftertraktad av 
andra arbetsgivare också efter att de varit anställda på Försvarsmakten. Det organisationen vill 
förmedla till andra arbetsgivare som tillexempel kommun och landsting är,  

”Försöka att få dem att förstå att det gynnar ju dem också om vi får folk hit, för det är ju 
skattebetalare till kommunen och det blir bostäder och det blir framtida medarbetare i 

företagen. ” 
Ledningen nämner att de vill få andra arbetsgivare att förstå värdet av en medarbetare från 
Försvarsmakten, en av respondenterna i ledningen sa: 

”En soldat som jobbat här i åtta år, kommer det ut en bra medarbetare av.” 
 
4.2.2 Rekrytering 
Ledningen arbetar med olika delar i rekryteringsprocessen, allt ifrån att attrahera potentiella 
rekryter till att faktiskt genomföra en rekrytering. En i ledningen beskrev första steget till att 
få in rekryter såhär: 

“… det är just att skapa intresse. Att vara ute med den här personalen på grundskolor, 
gymnasium, möta föräldrar, politiker, mässor, event, för att visa oss som vilket företag som 

helst. O på så sätt skapa intresse för att söka och gå vidare.” 
 
När dessa aktiviteter har skapat ett intresse är det upp till individen att på hemsidan hitta mer 
information om hur du söker in och när. När ansökan skett, oftast via hemsidan, behöver 
individerna boka in sig på antagningsprov på trupp registreringsmyndigheten (TRM) där 
individen genomgår olika tester. Utifrån dessa tester sammanställs ett resultat som jämförs 
med kravprofiler. Individens resultat matchas med rätt kravprofil och får möte med en 
studievägledare/yrkesvägledare som presenterar individens möjligheter inom Försvarsmakten. 
Första ingången är därefter GMU, där fortsätter individen utvärderas och testas för att kunna 
hamna rätt. En i ledningen sa: 

“... från dag ett när du kommer in här som soldat, eller officerare eller så, så 
prestationsvärderas du från dag ett. Och det gör vi hela tiden.” 
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För att kunna gå med i Försvarsmakten behöver du vara fullständigt frisk, inneha ett svenskt 
medborgarskap och erhålla vissa godkända betyg ifrån gymnasiet. En i ledningen sa: 

“Du kan ju ha en defekt, för det är ju så att sållningen sker där. Och är man inte svensk 
medborgare är de inte lönt. Man måste vara svensk medborgare och man måste kunna det 

svenska språket, sen är det reglerna kring gymnasiet, att man måste ha vissa ämnen 
godkända, kärnämnen är vad jag tror man ska vara godkänd i.” 

 
Grundutbildningen (GMU) går att hoppa av när som helst, individen behöver ett starkt sinne 
och kunna arbeta i grupp för att klara utbildningen. En i ledningen sa: 

“... man kan ju hoppa av när som helst, under den tiden måste man jobba för att få stanna 
kvar, de som är då svaga, både i köttet och i sinnet, får man jobba med mer…” 

 
Gällande frågan om största svårigheten med rekrytering har ledningen olika åsikter om, vissa 
anser att bortfallet efter att man sökt in är ett problem. Det är när tester på ens fysiska och 
psykiska förmåga ska bokas, speciellt bland kvinnor inte genomförs. Andra i ledningen anser 
att målgruppen är den största utmaningen, på grund av obeslutsamhet. Detta eftersom det 
finns en matchningsteknik inom organisationen som kräver att individen gjort vissa val, finns 
det obeslutsamhet eller individer som hoppat på eller hoppat av olika utbildningar blir det 
svårt att följa och matcha individen till rätt position. En ledare sa följande: 
“90-talisterna vill ha flera möjligheter där de i slutet kan välja okej jag tar den. Vilket blir ett 

litet bekymmer.” 
Andra anser att rekryteringen är själva utmaningen. En respondent i ledningen sa: 

“... säkerställa vår personalförsörjning i en tid när alla andra företag samtidigt har stora 
pensionsavgångar. Vilket innebär att vi måste göra mer för att få dem att titta på oss före 

någon annan.” 
“Att rekrytera och behålla är utmaningen, jag hoppas att pliktutredningen gör så att vi 

slipper rekryteringen.” 
 
Rekryteringsprocessen uppfattades som positiv av de flesta rekryter. Informationen om GMU 
hade man fått från olika håll. Vissa hade fått höra om lumpen av familjemedlemmar och 
därefter aktivt sökt sig till Försvarsmakten, andra hade mött Försvarsmakten i skolan och fick 
upp ett intresse där. Rekryterna önskar att de efter antagning hade fått mer information till det 
individen blivit antagen till, eftersom informationen var begränsad och yrkesvägledarna inte 
var till stor hjälp. Rekryterna sa följande om rekryteringen: 

“… och sen pratar man med en yrkesvägledare. Och han var så jäkla virrig så jag fattade 
ingenting. Han var sjukt otydlig, det ända jag fattade var att han sa att jag borde bli…” 

“Mer information, just när man blivit antagen, hade varit mycket lättare om man fick mer 
information direkt, man pratar med en studievägledare, men det var mer okej du passar här 
och borde göra det här men man vet ju inte riktigt vad det innebär…””…hade varit mycket 

bättre om det hade varit tydligare direkt.” 
 
Vid själva ansökningen ansågs det inte vara speciellt långt mellan intresseanmälan och det 
preliminära beskedet, så länge individen inte hade ett visst mål att komma in på en viss plats. 
Dock uppfattades det som lång tid mellan det preliminära och den bekräftade antagningen. 
Rekryterna sa såhär: 
“Inte så lång tid mellan antagningen och det preliminära, men ganska lång tid tills man fick 

det riktiga... Långtid, preliminärt i augusti, riktigt antagen i november…” 
“GMU går ju hela tiden, men jag ville ju gå just den här inriktningen, så det var då jag fick 
vänta 6-7 månader typ. Men jag kunde ha valt någon annan om jag ville jobba med något 

annat.” 
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Vid frågan om det fanns något som kunde förbättra rekryteringsprocessen svarade de flesta 
rekryter att de ansåg att reklamen var bra, men att informationen brast efter ansökan. 
Önskningen var att den delen av processen hade kunnat förbättras.  
“Tyckte att det va smidigt, men jag visste inte vad jag blivit antagning till. Vet inte vad man 
innebar, eller vilka fler möjligheter, Tiden visste jag men inte innebörden…” 

”… säger vilka poäng, men man vet inte riktigt vad något betyder.” 
“... men jag hade ju velat få lite mer information om vad det faktiskt innebär att bli officer, 

vad det innebär att gå den här extra kursen på tre månader. GMU finns ganska mycket 
information om som är ganska lätt att hitta på hemsidan, det är det andra.” 

 
4.2.3 Bilden av det militära yrket 
Svaren från ledningen kring uppfattningen av militäryrket från allmänheten var att 
det uppfattas som tungt, jobbigt och mansdominerat fortfarande. Möjligt att det fanns en 
uppfattning av att det inte fanns möjlighet till att göra karriär, vilket inte stämde enligt 
ledningen. Så här uttryckte sig ledningen: 

”Det är enorma karriärmöjligheter här, så det stämmer inte.” 
”Samtidigt tror jag att det känns som spänning när vi pratar med dom där ute, dom ser att det 
är utvecklande och så ser dom killar, tjejer i uniform eller något annat, det där kan jag göra, 

kan dom så kan jag.” 
 

En annan i ledningen nämner att det känns som att samhället förväntar sig att en individ som 
arbetar för Försvarsmakten ska vara mer ärlig med högre etisk moral än någon som inte 
arbetar för Försvarsmakten. En av respondenterna i ledningen nämner att uppfattningen av det 
militära yrket var ganska bra från bekanta, medarbetare inom organisationen uppfattades som 
professionella.  
 
Rekryternas svar på frågan om hur militäryrket uppfattas av allmänheten var varierande några 
ansåg att det var en allmän bra uppfattning, andra trodde det var en dålig uppfattning. Det var 
några av rekryterna som hade kompisar som var väldigt negativt inställda och ifrågasättande 
varför de var där överhuvudtaget. Svaren varierade men några trodde det berodde på något 
som gagnade sig långt tillbaka i tiden och några andra trodde det var för att Försvarsmakten 
visade sig för lite för allmänheten. Idéer till förbättring var att Försvarsmakten borde få mera 
uppgifter att hjälpa till med ute i det civila samhället för att visa sig mer och skapa ett bättre 
intryck om Försvarsmakten från allmänheten.  
 
4.2.4 Sammanfattning externt  
För att stärka arbetsgivarvarumärket externt använder sig organisationen av reklamfilmer, 
reklamkampanjer, hemsidan, sociala medier samt att organisationen försöker finnas och 
informera om arbetet där den potentiella målgruppen befinner sig. Det sker också ett arbete 
kring att sprida information om Försvarsmakten till andra arbetsgivare, mun mot mun 
metoden är något som organisationen påverkas av mycket när det handlar om deras arbete 
kring marknadsföring. Rekryteringsprocessen startar med att individen oftast gör en ansökan 
på hemsidan därefter utförs tester som sammanställs och jämförs med en kravprofil och efter 
det presenteras individens möjligheter inom Försvarsmakten. Hur organisationen arbetar med 
det externa arbetet uppfattas som positivet, men det finns delade meningar om att den faktiska 
informationen som förmedlas är för svag, att det saknas information. Respondenternas 
uppfattning av vad de tror att allmänhetens uppfattning av det militära yrket innebär är inte 
den synen som de upplever att arbetet är när de väl är på plats. Informationen i det externa 
arbetet upplevs som missvisande mot hur det egentligen är i organisationen.  



21	  
	  

5. Framtidens utmaningar  
En av respondenterna i ledningen menar på att utmaningen internt som organisationen står 
inför är att behålla personalen under de 8 åren som systemet är uppbyggt på att de ska stanna 
för det gör dem inte idag. Utmaningen blir då att hitta orsaker till varför individen stannar 
vilket också skulle kunna locka nya medarbetare. En i ledningen sa:  

”Vi måste hitta möjligheterna till de civila möjligheterna, att dom får något med sig från 
försvarsmakten att ta med sig in i det civila, koncernledningens utmaning är att hitta nya 

möjligheter till civila meriter som är lockande, tillexempel körkort, utbildning eller liknande, 
man måste satsa på att ge dom något mer, tillexempel erbjuda betald utbildning efter 5 år 

eller något mer.” 
Andra utmaningar som respondenterna i ledningen nämner är att den tekniska utvecklingen är 
hög idag vilket gör att organisationen måste arbeta med det materiella i större utsträckning än 
vad organisationen gör idag, tidigare var det materiella samma men idag förändras det jätte 
snabbt vilket betyder att det måste läggs mer fokus på att utbilda visstidsanställda. Det som 
också blir en utmaning är att nya medarbetare oftast redan har ett klart syfte från början. 
Medarbetaren vill göra det här i några år sedan vill individen göra något annat. De som inte 
har det klara målet från början är kvar tills de kommit på vad dem vill göra efter. Svårigheter 
blir att ta vara på de som tagit sig in i Försvarsmakten. Externt menar en av respondenterna 
från ledningen att utmaningen är att få omvärlden att förstå att vi lever i en orolig värld, folk 
måste inse att man måste bidra med sig själv som person, att man måste ställa upp för Sverige, 
eget ansvar av någon form.  
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6. Analys 
6.1 Evenemang och skolbesök effektivt för attraktion 
Intresset för Försvarsmakten startade på olika sätt för rekryterna, men de flesta blev 
intresserade eller fick ett större intresse av att representanter från organisationen besökte 
skolor eller evenemang som rekryterna befann sig på. Utöver detta var det familjerelationer 
till någon som gjort värnplikt som var en avgörande faktor till varför intresset fanns. Detta 
visar att det ledningen ansåg var grund till att skapa intresse stämde, att familjerelationer och 
det arbete utåt som faktiskt sker fungerar för att skapa intresse. Arbetet med employer 
branding externt är av vikt då det ökar chansen till att attraherar rätt medarbetare och ökar 
möjligheterna att behålla dem (Wikström & Martin, 2012), att arbetet med employer branding 
har förändrats i organisationen är tydligt, tidigare fanns inget externt arbete med employer 
branding på grund av värnplikt, men vid start med det externa arbetet med employer branding 
för att stärka arbetsgivarvarumärket visar rekryternas svar att skolbesöken och evenemangen 
är två effektiva sätt att fånga målgruppens uppmärksamhet.  
 
6.2 Reklamen anses skapa attraktion men inte ge information 
Reklamen som ligger ute från organisationen är inriktad på att utmana målgruppen, genom 
frågeställningen “Vi gör det här… Vad gör du?”. I och med att den nya generationen vill bli 
uppmärksammad (Dyhre & Parment, 2013) är detta ett bra sätt att skapa ett intresse. Dock har 
rekryterna nämnt att det är väldigt lite information ute om vad som faktiskt görs i 
Försvarsmakten och vilka karriärvägar individen kan gå, vilket indikerar på att reklamen bör 
innehålla mer information. Eftersom betydelsen av de sociala nätverken ökar och med det 
även organisationens synlighet bör organisationen anpassa sig därefter (Wikström & Martin, 
2012). Anpassningen efter de sociala medierna har skett delvis, exempelvis med applikationen 
FMTK där det finns möjlighet att träna som en militär, men trots appen och medverkandet på 
bland annat Facebook saknas information. 
 
6.3 Generation Y som arbetstagare 
Vad som attraherade målgruppen till Försvarsmakten och vad ledningen ansåg attrahera 
målgruppen stämde delvis överens. Utmaningen och möjligheterna till utveckling var det som 
attraherat rekryterna, vilket stämde. Det fanns en liten del av rekryterna som sökt in på grund 
av arbetslöshet och viljan att testa på något nytt. Vad som fick dem att stanna kvar i 
organisationen skiljde åsikterna åt mellan ledningen och rekryterna, endast en i ledningen 
menade att motivationsfaktorerna, som exempelvis betald utbildning och betalt körkort, var 
bristande. De andra i ledningen ansåg fortfarande att det som fick rekryter att stanna kvar var 
utmaningen, men även organisationskulturen och förmånerna som mycket ledighet och 
möjligheten att träna på arbetstid. Vilket ledarna själva ansåg vara betydelsefulla faktorer till 
varför de stannat kvar. Utvecklingsmöjligheterna, flexibilitet i schemat i form av att själv 
väljer arbetstid och möjlighet att träna på arbetstid var uppskattat bland rekryterna, vilket ofta 
stämmer hos generation Y (Tulgan, 2011;Barnes, 2009). I detta fall var det dock faktorn lön 
högre värderad av rekryterna än vad både ledningen och teorin säger om generation Y, 
eftersom två av fem rekryter inte vill gå vidare i Försvarsmakten på grund av för låg lön. Det 
saknades en materiell faktor som hade fått två av rekryterna att stanna inom organisationen. 
 
6.4 Internt uppfylls önskemål  
Det interna arbetet med utvecklingsmöjligheter inom organisationen var en av faktorerna till 
vad som motiverar respondenterna i ledningen till sitt arbete, både att det finns 
utvecklingsmöjligheter och att följa den individuella utvecklingen hos rekryterna. Resultatet 
visade på att det är en lärande organisation på grund av utbildningsprocessen under GMU och 
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hur ledningen låter ledarna planera utbildningsaktiviteter, ledningen sätter upp höga krav på 
vad rekryterna ska klara av under varje moment i GMU men ledaren måste själv planera hur 
rekryterna ska uppnå målen. Hur organisationens kultur stimulerar lärande har en avgörande 
effekt på både individen och organisationens utveckling (Baumgarten, 2006; Gustavsson, 
200). Rekryterna stärkte svaret på att det finns ett stimulerar lärande när de nämner att det 
finns ett gott kamratskap inom organisationskulturen. Rekryterna menade att ledarna och de 
flesta inom organisationen bemöter dem med en hjälpande hand. Eftersom den yngre 
generationen idag efterfrågar ledare som är utåtriktade och syns, ledare som stärker 
samhörighet och är lyhörda visar organisationens ledarskap på en positiv effekt hos rekryterna 
(Dyhre & Parment, 2013). Ledningen visar trygghet i ledarnas självständiga arbete och hur de 
arbetar med att stärka rekryternas lärande. Det ligger ett intresse hos rekryterna att vilja lära 
sig och ta in ny kunskap och utvecklas. För att det ska vara möjlighet till lärande hos individer 
måste det finnas engagemang hos den aktuella personen att utvecklas (Baumgarten, 2006; 
Gustavsson, 2000). Rekryterna upplever det sociala stödet från organisationen som starkt på 
grund av att de bemöts på ett positivt sätt och att det finns utrymme för att få stöd från andra. 
Rekryterna upplever också att de blir tagna på allvar när det uppstår situationer som måste 
lösas, ledarna och ledningen tar tag i situationen direkt. Organisationen hamnar inom ramen 
för aktivt arbete som ger positiva effekter av bland annat ökad motivation och lärande på 
grund av att resultatet visar att organisationen är utformad med höga krav, hög kontroll och 
starkt socialt stöd (Karasek & Theorell, 1992).  
 
I resultatet lyfts det fram att organisationen tidigare haft problem med värdegrunderna och att 
individer blivit kränkta och slutat, idag delar ledningen en gemensam bild av att rekryterna 
ska bemötas med en human bild. Studier visar att ju starkare kulturen i organisationen är desto 
större förtroende skapas mellan ledare, anställda och mellan respektive anställda på olika 
enheter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ledare påverkar mycket, en av respondenterna från 
ledningen nämner att bemöts rekryterna på ett respektfullt sätt kanske de tar den respekten 
med sig in som eventuella ledare. Eftersom att organisationer bland annat förblir attraktiva 
genom att i andras ögon vara attraktiva och att organisationers nuvarande medarbetare är den 
sanna budbäraren och ambassadören för organisationen påverkar resultatet av bemötandet 
därför arbetsgivarvarumärket (Dyhre & Parment, 2013). Rekryterna nämner att de trodde att 
det skulle vara mycket mer förnedrande kommentarer och kränkande bemötande en vad de 
sedan fick uppleva på plats. Ledningen menar att de har och försöker att arbeta bort det som 
sitter i väggarna när det kommer till antagande om hur vissa tror att rekryterna ska bli 
upplärda. Organisationskultur används många gånger som ett styrmedel som anger vad som är 
lämpligt beteende i olika situationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Respondenterna i ledningen nämner att lön inte är en avgörande faktor för varför individer 
stannar kvar inom organisationen utan det är de andra interna faktorerna som är avgörande. 
Karriärmöjligheterna, sammanhållningen och möjligheten till mycket ledighet och det är en 
trevlig arbetsplats att arbeta på är sådana faktorer. Rekryterna menade att lönen var en viktig 
faktor och det framkom att den låga lönen var en orsak till att individer inte ville stanna i 
organisationen. En av respondenterna i ledningen nämner att det saknas motiv till att attrahera 
arbetstagarna för att stanna den aktuella tiden som är tillsatt (åtta år). Ett alternativ för att 
attrahera skulle kunna vara faktorer som betald utbildning, körkort eller liknande. Detta för att 
stärka arbetsgivarvarumärket som i sin tur är viktigt för att organisationen ska kunna behålla 
eller förbättra sin position på marknaden (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010). 
Varumärkeslojaliteten påverkas av organisationens kultur och identitet. För att utveckla en 
arbetsstyrka som är trogna organisationens värderingar och målsättningar är det viktigt att 
arbeta med varumärkeslojaliteten (Backhaus & Tikoo, 2004). Utöver lönen som en påverkans 
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faktor till det interna arbetsgivarvarumärket är det en positiv upplevelse, rekryterna och de 
från ledningen upplevs som att dem är väldigt nöjda med det interna arbetet.  
 
6.5 Utveckling av arbetsgivarvarumärket externt 
Resultatet visar att både ledningen och rekryterna tror att den allmänna uppfattningen av det 
militära yrket inte uppfattas som arbetet egentligen är. Rekryterna menade att deras 
uppfattning av GMU innan det klev in i organisationen var en uppfattning och när de sedan 
var på plats var det mycket annorlunda, det var en mycket mer positiv upplevelse på plats. 
Varumärkesassociationerna formar arbetsgivarvarumärket som i sin tur påverkar 
organisationens attraktionskraft för potentiella medarbetare (Wikström & Martin, 2012). Det 
är därför viktigt att de tankar och idéer som en organisation väcker hos potentiella 
medarbetare är positiva för att stärka arbetsgivarvarumärket (Wikström & Martin, 2012). 
Resultatet visar på att allmänheten förmodligen inte har rätt uppfattning av Försvarsmakten 
vilket har en direkt påverkan på rekryteringen, eftersom att det kanske finns rätt medarbetare 
där ute men de söker inte arbetet. Rekryterna fick en mycket bättre upplevelse på plats än vad 
de förväntade sig att de skulle få, vilket också stärker att Försvarsmakten borde arbete med 
employer branding externt för att stärka arbetsgivarvarumärket. Generation Y påverkas även 
av symboliska förmåner som avser prestige av organisationen, medarbetaren måste acceptera 
den sociala image som följer individen av att den arbetar i organisationen (Backhaus & Tikoo, 
2004; Parment & Dyhre, 2009) 
 
6.6 Rekryteringsprocessen uppfattas som positiv men otydlig  
Ledningen nämner att organisationen visade med tydlighet vilka karriärvägar och 
utvecklingsmöjligheter som fanns i organisationen, internt som externt. Även att 
rekryteringsprocessen var tydlig och att ansökande visste vilka intagningskrav som fanns. 
Rekryterna svarade dock att hela processen var positiv men informationen gällande 
karriärvägar och utvecklingsmöjligheter var bristande. Arbetsgivarvarumärket kan påverkas 
negativt om informationen upplevs som icke informativ av rekryterna, enligt Wikström & 
Martin (2012) på grund av att arbetsgivarvarumärket bland annat påverkas av all 
kommunikation som riktats mot existerande och potentiella medarbetare. Eftersom individers 
kunskap av organisationer och deras uppfattning av utvecklingsmöjligheter har stor betydelse 
för organisationens rykte och därmed även arbetsgivarvarumärket (Ferris, Berkson & Harris, 
2002; Backhaus & Tikoo, 2004) bör organisationen arbeta mer med att tillgodose 
informationsbehovet. Ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke har en viktig roll när det 
handlar om rekrytering, men det säkerhetsställer även det faktum att få rätt medarbetare på 
rätt plats (Thomas & Wise, 1999). Vilket är av extra stor vikt för en organisation med stort 
ansvarsområde, som Försvarsmakten.  
 
6.7 Positivt bortfall 
Bortfallet som nämns av ledningen och av rekryter grundade sig ofta i sjukdom eller att 
individerna inte kände att de klarade av utbildningen. Vilket inte behöver vara negativt. 
Försvarsmakten får rätt kvalificerade individer på rätt plats genom individens egna val 
(Parment & Dyhre 2009). Den tredje orsaken till att det fanns ett bortfall var på grund av att 
individer uppfört sig illa mot andra, vilket har lett till att individer inte fått vara kvar. Vilket 
visar att organisationen stödjer utsatta individer och tar sitt ansvar som arbetsgivare (Weman-
Josefsson & Berggren, 2013). Som Parment och Dyhre (2009) beskriver är ett bortfall inte 
alltid något negativt, det kan vara ett tecken på att individen inte passar in i organisationen 
eller inte är den rätta för arbetet. Om individer har en skada eller inte är lämpad för tungt 
arbete som görs i organisationen är bortfallet inte negativt. Bortfallet har även sänkts från 30 
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% till 10 %, vilket indikerar på att man har arbetat internt för att sänka bortfall vilket också 
ledningen också nämner.  
 
6.8 Framtidens utmaningar  
Resultatet visar på utmaningar kring att tillfredsställa organisationens behov av kompetens. 
Ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke har en avgörande roll när det handlar om att 
rekrytera medarbetare till organisationen. Eftersom att det primära med en rekrytering är att 
säkerställa att det är tillräckligt många som söker och att det är medarbetare som passar yrket 
(Thomas & Wise, 1999). Resultatet av detta kommer därför påverka organisationen. Den 
tekniska utvecklingen har en effekt på organisationen på grund av att den tidigare var samma, 
men idag förändras det snabbt vilket innebär att organisationen måste förändra sitt arbetssätt. 
För att kunna se vilken kompetens organisationen behöver, hur det kommer se ut i framtiden 
och hur organisationen ska få tag på den arbetskraft som behövs kan organisationen använda 
sig utav strategisk kompetensförsörjning (Dyhre & Parment, 2013). Organisationen står också 
inför utmaningen att sprida ett starkare och tydligare arbetsgivarvarumärket till andra 
arbetsgivare (Dyhre & Parment, 2013) på grund av anställningstiden som Försvarsmakten är 
uppbyggt på.  
 
6.9 Sammanfattning 

• Hur kan en statlig myndighet arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare?  
• Hur arbetar organisationen med employer branding internt och externt för att stärka 

arbetsgivarvarumärket?  
• Hur uppfattas organisationens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare av 

medarbetare? 
 
Sammanfattningsvis visar figur 3 vilka faktorer från resultatet som används och påverkar 
organisationens arbete kring att vara en attraktiv arbetsgivare, samt utvärdering från 
rekryternas åsikter om hur organisationen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

Figur 3. Organisationens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.  
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7. Diskussion  
I vår diskussion talar vi om vad som har fungerat med organisationens employer branding 
arbete för att stärka deras arbetsgivarvarumärke, men också vad organisationen kan göra 
annorlunda. Vi tar även upp hur det kommer sig att resultatet och slutsats blev som det blev. 
Det ges även förslag på möjlig fortsatt forskning.  
 
Det som har varit tydligt under hela studien är Försvarsmaktens omorganisering, när värnplikt 
togs bort, påverkades organisationen hårt. Organisationen har fått sätta in nya organisatoriska 
metoder för att kunna få in rätt medarbetare och rätt mängd medarbetare. Tidigare fanns 
möjligheten att välja fritt bland och sätta krav på medarbetarna, nu behöver organisationen 
istället locka in alla medarbetare, vilket är en omställning. Vi anser att Försvarsmakten har 
skött omställningen relativt bra. Det finns förståelse för att de höga kraven och den höga 
kontrollen i organisationen kräver starkt socialt stöd och en positiv organisationskultur för att 
kunna attrahera och behålla medarbetare. Det anordnas personalfester, tävlingar och event för 
personalen internt som motiverar dem till att stanna och göra ett bra arbete. Organisationen 
har också arbetat externt med reklam, besök i skolor, på evenemang och i sociala medier för 
att nå ut till potentiella medarbetare. 
 
Trots detta arbete med att skapa intresse är det något som vi ser brister tydligt, att 
organisationen fokuserar på själva intresset, inte information om vad som görs i 
Försvarsmakten. Många av rekryterna som utför GMU hade ingen konkret fakta eller 
information om vad GMU innebar, hur det skulle gå till eller vilka möjligheter individen hade 
efteråt. Detta märkte vi även hos rekryterna som hade tydlig målsättning om vad de ville bli 
inom organisationen, de saknade också information. Flertalet rekryter föreslog att om 
organisationen sågs mer bland allmänheten, som ett stöd till andra statliga myndigheter som 
polisen skulle vara kunna vara en lösning. Möjligtvis hade man genom mer publika 
framträdanden kunna visa vad Försvarsmakten gör och samtidigt ge ett gott intryck hos 
allmänheten och skapa ett ökat förstående och förtroende. Vi anser att detta kunde vara en del 
av lösningen, men att man måste arbeta på flera fronter för att få ut information till 
målgruppen. Exempel på detta kan vara att ge mer information i reklamen om vad GMU 
innebär och vilka möjligheter man har efter. Ett annat alternativ hade varit att informera 
studievägledare på skolorna vad GMU innebär. Vilket kan resultera i att det fångas upp 
intresserade potentiella medarbetare i tidigt stadie.  
 
I studien ser vi även trots att generation Y har vissa önskemål om hur en organisation ska 
vara. Är det vissa faktorer som saknas för att motivera rekryterna att gå vidare efter GMU. 
Lön var en stor faktor till varför det fanns möjlighet att individen inte ville gå vidare, vilket 
blir problematiskt för organisationen då de förlorar resurser som de satsat på rekryten för att 
bli soldat eller officerare. En i ledningen nämnde som förslaget att kompensera för lönen på 
andra sätt, som att exempelvis betala ett körkort, eller vidare studier. Detta tror vi kan vara en 
lösning på att både bibehålla personal men också attrahera fler potentiella medarbetare. 
 
Faktorer som kunde påverkat resultatet eller slutsatsen är om vi själva hade haft tidigare 
erfarenheter eller kunskaper om Försvarsmakten, eftersom detta hade kunnat påverka 
inriktningen eller djupet i studien. Ingen av oss har tidigare varit i kontakt med 
Försvarsmakten vilket gjorde att vi fick möjligheten att ta in nya intryck och se hela 
organisationen ur ett teoretiskt perspektiv. Metoden som användes för att uppnå syftet var en 
kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer med respondenter varit i fokus. Fördelarna 
med intervju som metod är djupet i informationen (Denscombe, 2012). Informationen var mer 
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detaljrik och metoden gav individerna möjligheten att själva svara och utveckla sina svar. 
Urvalet av rekryter gjordes av Försvarsmakten själva utifrån önskemålet från oss att få en 
bred svarsgrupp respondenter. Alla rekryter som tillfrågades i studien anmälde sig frivilligt. 
Vi insåg att risken att få en grupp rekryter som Försvarsmakten önskade representera dem i 
intervjuerna fanns. Efter intervjuerna insåg vi att de frivilliga respondenterna var 
slumpmässigt utvalda, eftersom respondenternas bakgrund, framtidsplaner och svar var olikt 
formulerade. Vilket stärkte tillförlitligheten i studien. Det fanns möjlighet att utföra 
enkätundersökningar för att få in mer information. Detta ansåg vi dock inte vara nödvändig, 
eftersom det är högre risk med bortfall vid enkätundersökningar än vid en intervju och att en 
enkät ger svar av begränsad karaktär (Denscombe, 2012). I ett större perspektiv kan resultatet 
bli missvisande på grund av att studien begränsats till ett regemente och till en grupp rekryter 
som genomför GMU inom Försvarsmakten. Eftersom varje individ är unik kan 
tillförlitligheten till viss del kritiseras på grund av att varje individ svarar utifrån en specifik 
kontext (Denscombe, 2012). En möjlighet hade varit att utveckla studien genom att öka 
antalet respondenter från andra regementen och jämföra resultatet med varandra. Ett bredare 
underlag hade kunnat generera högre tillförlitlighet av studiens resultat och ökat 
applicerbarheten på hela Försvarsmakten. Vi insåg dock att arbetet hade blivit för omfattande 
för en kandidatuppsats och att viss begränsning måste ske. Dock hade det varit en intressant 
möjlighet för vidare forskning. 
 
Fortsatt forskning hade kunnat rikta in sig på könsskillnader/likheter, vad som attraherar män 
respektive kvinnor att söka in och stanna kvar i organisationen. Vidare forskning hade också 
kunnat vara att undersöka huruvida åsikterna skiljer sig åt och om organisationen uppfyller 
båda könens önskningar som arbetsgivare. En annan möjlighet skulle kunna vara att studera 
vad gymnasieelever, målgruppen för organisationen, har för tankar och åsikter om 
organisationen. Samt undersöka vad som skulle attrahera dem in i organisationen. Ett annat 
alternativ skulle kunna vara att studera vad soldater som är anställda av organisationen har för 
bild av arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare.  
 
Det har under studiens gång varit mycket tydligt att personalförsörjningen inom 
Försvarsmakten tagit skada i samband med att värnplikt tagits bort. Till följd av detta har 
regeringen i höstas startat en utredning om Försvarsmaktens personalförsörjning, i stora drag 
har det kommit på fråga om man ska återinföra någon form av värnplikt. Läget för studien blir 
därför inte bara i tiden, utan ger ett tydligt arbetsvetenskapligt bidrag.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



28	  
	  

10. Referenser  
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U., (2013). Gränslöst 
arbete – Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Stockholm: Liber AB.  
 
Aronsson, G. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: individ och organisation i samspel, 
1. utg. edn. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Aruna, M., & Anitha, J. (2015). Employee Retention Enablers: Generation Y Employee. 
SCMS Journal of Indian Management,12,(3), 94-105. 
 
Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. 
Career Development International, 9(5), 501-517. doi:10.1108/13620430410550754 
 
Balmer, J. M. T. (2001). Corporate identity, corporate branding and corporate marketing - 
Seeing through the fog. European Journal of Marketing, 35(¾), 248-291. 
doi:10.1108/03090560110694763 
 
Barnes, G. (2009). Guess Who's Coming to Work: Generation Y. Are You Ready for Them?. 
Public Library Quarterly, 28(1), 58-63. doi:10.1080/01616840802675457 
 
Baumgarten, M. (2006). Anställdas deltagande i lärandeaktiviteter. En studie av 
arbetsplatslärande i ett industriföretag. Lindköping: Institutionen för Beteendevetenskap, 
Lindköpings universitet. 
 
Bell, J. & Waters, S. (2015). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Börnfelt, P-O. (2009). Arbetsorganisation i praktiken. En kritisk introduktion till 
arbetsorganisationsteori. Stockholm: SNS Förlag.  
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2. utg. edn. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dyhre, A., & Parment, A. (2013). Employer branding: allt du behöver veta för att bli en 
attraktiv arbetsgivare, 1. uppl. edn. Malmö: Liber. 
 
Ellström, P. E.(2004). Reproduktiv och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. I P.-E. 
Ellström, & G. Hultman (red.), Lärande i förändring i organisationer. Om pedagogik i 
arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ferris, G. R., Berkson, H .M., & Harris, M. M. (2002). The recruitment interview process: 
Persuasion and organization reputation promotion in competitive labor markets. Human 
Resource Management Review,12(3), 359. 
 
Foster, C., Punjaisri, K., & Cheng R. (2010). Exploring the relationship between corporate, 
internal and employer branding. The Journal of Product and Brand Management, 19(6), 401-
409. doi:10.1108/10610421011085712 
 
Försvarsmakten, (2016). Vägen in - Grundutbildning. Hämtad 2016-04-06, från 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/ 
 



29	  
	  

Försvarsmakten, (2016). Om Försvarsmakten - Vår värdegrund. Hämtad 2016-04-06, från 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/var-vardegrund/ 
 
Försvarsmakten, (2016). Om Försvarsmakten - Myndigheten. Hämtad 2016-04-06, från 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/myndigheten/ 
 
Gustavsson, M. (2002). Potentialaer för lärande i processperatörers arbete, En studie av 
operatörers lärande och arbete i högautomatiserad processindustri. Lindköping: Instutionen 
för beteeendevetenskap, Lindköpings universitet.  
 
Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 
Studentlitteratur.  

Karasek, R. A., Theorell, T. (1992). Healthy Work – Stress productivity and the 
reconstruction of working life. New York: Basic Books. 
 
Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. uppl. 
edn. Lund: Studentlitteratur. 
 
Rönnberg, L. (2016). Värnplikt. I nationalencyklopedin. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rnplikt 
 
Lindelöw, M. (2012). Kompetensbaserad personalstrategi: Hur du tar reda på vad 
organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. Stockholm: 
Natur och kultur. 
 
Neeti, L. C., & Sharma, S. (2014). Employer branding: strategy for improving employer 
attractiveness. International Journal of Organizational Analysis, 22(1), 48-60. 
doi:10.1108/IJOA-09-2011-0513 
 
Parment, A., & Dyhre, A. (2009). Sustainable employer branding: guidelines, worktools and 
best practices, 1. uppl. edn. Malmö: Liber. 
 
Price, A. (2004). Human Resource Management in a Business Context. London: Thomson. 
 
SBU. Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom. En systematisk litteraturöversikt. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-
rapport nr 240. ISBN 978-91-85413-84-3. 
 
SBU. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En 
systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU); 2014. SBU-rapport nr 223. ISBN 978-91-85413-64-5.  
 
Theorell, T. (2003). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur.  
 
Thomas, K. M., & Wise, P.G. (1999). Organizational attractiveness and individual 
differences: Are diverse applicants attracted by different factors? Journal of Business and 
Psychology, 13(3), 375-390. doi:10.1023/A:1022978400698 
 



30	  
	  

Tulgan, B. (2011). Generation Y. Journal of Leadership Studies, 5(3), 77-81. 
doi:10.1002/jls.20237 
 
Watt Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser: Forskningsprocess, människa, samhälle. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Weman-Josefsson, K., & Berggren, T. (2013). Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Wikström, C., & Martin, H. (2012). Talent Management i praktiken – attrahera, utveckla och 
behåll rätt medarbetare. Stockholm: Ekerlids Förlag.  
 
Woodruff, T., Kelty, R., & Segal, D. R. (2006). Propensity to Serve and Motivation to Enlist 
among American Combat Soldiers. Armed Forces & Society, 32(3),353-
366.  doi:10.1177/0095327X05283040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31	  
	  

Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide: Ledning med ansvar över rekrytering och attraktion 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
Vad har gjort att du stannat kvar inom Försvarsmakten? 
Attraktiva arbetsgivare 
Vad anser du vara en attraktiv arbetsgivare? Vilka attribut ska en organisation ha för att 
uppfattas som attraktiv av dig? 
Hur arbetar ni för organisationen ska bli en attraktiv arbetsgivare? Hur kommer det till uttryck 
för arbetssökande? 
Hur arbetar ni, både internt och externt, med varumärket? 
Vilken är er målgrupp i marknadsföringen? Hur når ni ut till dem? 
Hur tror du att militära yrken uppfattas av allmänheten? Vad önskar du att ni hade förmedlat? 
Har generationsskillnader påverkat er framställning av varumärket “Försvarsmakten”? 
Rekrytering  
Hur ser en rekryteringsprocess ut hos er? Vilka rekryteringskanaler använder ni? 
Vad anser du är den största svårigheten vid rekrytering? 
Hur många söker till GMU? – Hur många stannar? – Hur länge stannar dem? 
Har rekryteringen förändrats med generationsskiften? 
Vilka möjligheter har man som nyförvärvad? Vilka vägar kan man gå? 
Bemötande  
Hur tror du man bemöts som rekryt i organisationen? Hur bemöts du i ditt arbete? 
Har bemötandet förändrats någonting under åren? 
Gör ni något speciellt för att skapa ett bra arbetsklimat? 
Samhörighet verkar vara en viktig faktor för Försvarsmakten, hur speglar ni det, internt och 
externt?  
Motivation 
Vad motiverar dig till ditt arbete? 
Vad tror du motiverar soldaterna? Vad gör ni för att motivera soldater? 
Hur ser lönebilden ut för militärer? Tror du den motiverar till att arbeta sig uppåt i 
organisationen? 
Vad anser du vara framtidens största utmaning för organisationen, gällande rekrytering och 
behålla anställda? 
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Bilaga 2. Intervjuguide: Ledning med närmaste ansvar över rekryter. 
Försvarsmakten  
Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
Vad har gjort att du stannat kvar inom Försvarsmakten? 
Attraktiv arbetsgivare 
Vad anser du vara en attraktiv arbetsgivare? Vilka attribut ska en organisation ha för att 
uppfattas som attraktiv av dig? 
Hur utmärker sig Försvarsmaktens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare? 
Bemötande 
Hur tror du man bemöts som rekryt i organisationen? 
Hur bemöts du i ditt arbete? 
Känner du att du är närvarande för dina rekryter? 
Gör ni något speciellt för att skapa ett bra arbetsklimat? 
Har bemötandet förändrats någonting under åren? 
Motivation 
Vad motiverar dig till ditt arbete? 
Vad tror du motiverar soldaterna? 
Vad gör ni för att motivera soldater? 
Organisation 
Har den nya generationen påverkat organisationen? 
Anser du att man har goda karriärmöjligheter som nyutbildad inom Försvarsmakten? 
Vad anser du vara framtidens största utmaning för organisationen, gällande rekrytering och 
behålla anställda? 
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Bilaga 3. Intervjuguide: Rekryter 
Bakgrund 
Hur gammal är du? 
Varför valde du att gå GMU? 
Vad tycker du om GMU? 
Hur fick du information om utbildningen? Var informationen tillräcklig? 
Hur ser dina framtidsplaner ut? 
Vad upplever du som attraktivt med att vara anställd av Försvarsmakten? 
Rekrytering 
Hur gick ansökningen tillväga? 
Tycker du det var lång tid mellan intresseanmälan och själva utbildningen? 
Vad tror du hade förbättrat själva rekryteringsprocessen? 
Marknadsföring 
Vad tycker du om reklam från Försvarsmakten? 
Vad anser du vara lockande med Försvarsmakten som arbetsgivare? 
Vad var ditt första intryck av Försvarsmakten? 
Vad har du för tolkning kring militäryrkets status? 
Finns det något som du anser kan förbättra Försvarsmaktens marknadsföring? 
Bemötande, förväntningar och övriga frågor 
Hur upplevde du att du blev bemött som rekryt? 
Slutade någon i din grupp under utbildningen? I så fall varför? 
Varför väljer du att stanna kvar inom organisationen? 
Motsvarade GMU dina förväntningar? 
Har din uppfattning av Försvarsmakten utvecklas sedan du ansökte om utbildningen (GMU)? 
Känner du att det är något du saknar i utbildningen? 
Vilka anser du vara de viktigaste komponenterna för ett positivt arbetsklimat? 
Anser du att du har goda karriärmöjligheter i organisationen? Varför/Varför inte? 
Känner du att du har/kommer att ha gott beslutsutrymme i tjänsten? 
Känner du att du får stöd från kamrater och chefer på arbetsplatsen?  
Försvarsmakten som arbetsgivare 
Hade du valt, med dina kunskaper om Försvarsmakten, att rekommendera denna arbetsplats?  
Vad för organisationskultur anser du finnas på arbetsplatsen? Hur yttrar sig det? 
Hur uppfattar du möjligheterna att kombinera privatliv med en militär tjänst? 
Vad anser du vara attraktiva attribut hos en arbetsgivare? Lever Försvarsmakten upp till dina 
önskningar?  
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