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SAMMANFATTNING: 
Från 2010 förändrades Försvarsmaktens rekrytering av soldater genom regeringsbeslut att 

värnplikten skulle vara vilande. Anställda soldater skulle bemanna FM organisation. 

Under åren intill 2010 fanns det, trots värnpliktens obligatorium, möjlighet att söka till frivilliga 

utbildningar under värnpliktstjänstgöringen, genom en särskild ansökan (SANS). Ett förband med 

SANS var Fallskärmsjägarskolan (FJS). Varje år genomförde ett stort antal ungdomar med uppfylld 

kravprofil vid mönstringen SANS till FJS. 

Vad var bidragande orsaker och påverkansfaktorer till att de sökte utbildningen vid FJS, en mer 

krävande utbildning än de behövde genomföra?   

Uppsatsen behandlar faktorer som bidrog till attraktionskraften att söka 

fallskärmsjägarutbildningen. Med utgångspunkt i organisationskultur, och med stöd av Backhaus 

och Tikoos utvecklade ramverk kring Employer branding, kommer ett av FM varumärken att 

behandlas. Det görs genom empiriskt stöd av en frågeundersökning, med tre årskullar över tre 

decennium. 

Resultatet visar att såväl externa som interna faktorer påverkar uppfattningen kring en 

organisations varumärke. Dessutom visar det vikten av ambassadörer, och betydelsen av muntlig 

överspridning samt upplevd familjaritet med organisationen. Det visar också den 

tidsöverskridande konstanta attraktionen av utmaningen, att få testa sig, som del av en 

eftertraktad grupp. 

Nyckelord: Employer Branding, Word of Mouth, varumärke, värnplikt, attraktionskraft, 

rekrytering. 
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Värnplikten och vården av värdefulla varumärken 

1. Inledning 

I en organisation är människor den viktigaste resursen. Det beskrivs på baksidan till ett vykort 

enligt följande: 

”Det moderna slagfältet ställer höga krav på tidiga och pålitliga underrättelser samt effektiva 

punktinsatser mot prioriterade mål. Detta kräver förband där kraven på utbildning är höga och 

människan trots allt är viktigare än högteknologi. Detta tillgodoses av Fallskärmsjägarna.”1 

Människorna är de som bygger, befäster och utvecklar organisationer och de varumärken som 

förknippas med dem. 

Är det Försvarsmakten (FM) som är det bärande varumärket? Eller består FM av att antal i 

organisationen ingående varumärken, som tillsammans utgör det övergripande varumärket för 

FM. Hur kommuniceras varumärkena inom FM till framtida värnpliktiga eller anställda? Finns 

det en aktiv varumärkesvård och hur har den tidigare genomförts?  

En ambition med denna studie är att värdera hur och om FM haft nytta av sina befintliga 

varumärken under värnpliktstiden. Vad det är som skapat attraktionskraft kring ett av FM:s 

varumärken, avses behandlas i arbetet. 

1.1 Bakgrund 

2009 fattade regeringen beslut om att införa ett yrkesanställt försvar baserat på frivillighet. 

Värnplikten blev i och med beslutet vilande2.  I december 2014 fattade regeringen beslut att ge 

FM möjlighet att kalla in värnpliktig personal till repetitionsutbildning. I och med det beslutet 

aktiverades en del av den vilande plikten.3 Ytterligare delar aktiverades i mars 2017 då 

regeringen fattar beslut om att återaktivera mönstring och grundutbildning med värnplikt.4 Att 

återaktivera pliktsinstrumentet syftade till att möjliggöra en bättre personalförsörjning med en 

årlig uttagning av värnpliktiga. Beslutet stöddes av den så kallade pliktutredningen.5 Beslutet 

innebär att ytterligare delar i lagen om totalförsvarsplikt aktiveras och att alla typer av plikt 

innefattas och kan användas för bemanning av FM.6 

                                                           
1 Vykort fallskärmsjägarna, textbaksida. 2004. 
2 SOU 2009:63, Totalförsvarsplikt och frivillighet, 24 juni 2009.    
3 http://www.rekryteringsmyndigheten.se/plikten-idag/kort-om-den-nya-lagen/ hämtad 2018-02-11. 
4 Regeringsbeslut 3, 2 mars 2017. 
5 SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret, Betänkande av 2015 års 
personalförsörjningsutredning. Stockholm, Elanders, 2016. 
6 Regeringsbeslut 3. 

http://www.rekryteringsmyndigheten.se/plikten-idag/kort-om-den-nya-lagen/
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Under de sju år som FM personalförsörjdes genom frivillighet har det varit en utmaning att få 

tillräckligt med personal med rätt kvalifikationer. Det har uppmärksammats av FM och 

Riksrevisionen. Riksrevisionen påtalar FM:s brister i bemanning av utlandsinsatser och det 

nationella försvaret i en utredning från 2013. Det är särskilt tydligt inom några kvalificerade 

tjänstegrensområden som exempelvis specialister inom sjukvård7. 

Under perioden intill 2010 som totalförsvarsplikten tillämpades lyckades FM i samarbete med 

Pliktverket/Rekryteringsmyndigheten bemanna de förbandsenheter som FM organiserade med 

rätt uttagen personal. 

Även under värnpliktstiden, intill inryckande årskull 2009 fanns det en frivillig möjlighet att 

söka värnpliktsutbildningar som omfattades av Särskild Ansökan (SANS). SANS genomfördes 

vid mönstringen. Utbildningarna föranledde ett ökat intresse hos den årliga värnpliktskohorten, 

vilket resulterade i en större mängd sökande, än tillgängliga befattningar. Fortsatt selektering 

inför de frivilliga värnpliktsalternativen genomfördes genom så kallade förtest. Förtest var 

kompletterande uttagningsprövningar. Exempel på utbildningar med SANS och särskilda 

uttagningar genomfördes vid Tolkskolan (TolkS), Röjdykarna (Röjdyk), Kustjägarna (KJ) och 

Fallskärmsjägarskolan (FJS). Vid FJS hade frivillig ansökan tillämpats sedan förbandet 

startades 1952.  

Det finns fortfarande underlag för rekrytering till FJS och en attraktionskraft kring det som 

representerar varumärket. Rekryteringsunderlaget sedan 2012 är inte lika brett och omfattande 

som under värnpliktstiden. Ändå söker ca 100 personer årligen att genomföra grundkursen för 

fallskärmsjägare. Av dem slutför ca 15 personer den tio veckor långa utbildningen varje år, för 

att påbörja tjänstgöring vid FJS som anställda.8  

1.2 Definitioner av värdeord 

Attraktionskraft är något som lockar, stimulerar och förväntas dra till sig människor.9 På 

engelska kan det närmast beskrivas som attractiveness. 

Varumärke kan associeras till olika innebörder. Varumärke kan övergripande beskrivas som 

förväntningar.10 På engelska kan innebörden delas upp i trademark och brand. När varumärke 

kallas för trademark är det närmare förknippat med marknadsföring, symboler och produkter. 

Trademark blir förknippat med varumärkets inneboende kommersiella värde. Brand såsom 

                                                           
7 Riksrevisionen, Försvarsmakten förmåga till uthålliga insatser. RIR 2013:22, Stockholm Riksrevisionen, 2013. 
8 Victor 2018-02-06. Ottersten 2018-02-18. 
9 https://sv.wiktionary.org/wiki/attraktion hämtad 2018-02-05. 
10 http://micco.se/2009/10/vad-ar-varumarke/ hämtad 2018-02-05. 

https://sv.wiktionary.org/wiki/attraktion
http://micco.se/2009/10/vad-ar-varumarke/
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varumärke är svårt att definiera exakt. Walter Landor, en känd varumärkesdesigner beskriver 

brand som ett löfte. Att varumärket levererar ett löfte om kvalitet och uppfyllda förväntningar.  

“Products are made in the factory, but brands are created in the mind.”11 

I det fortsatta arbetet förknippar författaren företaget med en organisation och användningen av 

ordet varumärke i liknelsen av det beskrivna brand.  Upplevelsen av varumärket, utifrån de 

kontakter potentiella intresserade har med organisationen på något sätt, kan påverka deras 

uppfattning av varumärket, i olika riktningar. Det innebär att individerna som företräder 

varumärkena är viktiga. De fungerar som en sorts ambassadörer avseende kvalitet och 

förväntningar. När varumärket företräds av ambassadörerna, är påverkan störst främst genom 

de uppfattade beteenden, men även genom kommunikationen. Det spelar ingen roll hur bra 

reklamen är, om inte personalen eller organisationen lever upp till samma nivå.12 

Det är ovanligt att genomföra varumärkesundersökningar.13 Inom FM genomförs regelbundet 

interna och externa undersökningar som behandlar uppfattningarna om FM.14 Försvarsmaktens 

proaktiva grepp resulterar mycket kvartalsvis information om FM varumärke. De 

undersökningarna omfattar inte olika delar inom FM utan endast FM som helhet.15 Det kan vara 

en utmaning vid förbandsenheter att dra några slutsatser som har påverkan på det egna 

förbandet. 

FM prioritering är att marknadsföra FM som helhet. Först när intresse för FM finns är 

inriktningen att den intresserade skall börja titta på vad som kan vara intressant inom FM.16 Det 

övergripande rekryteringsansvaret inom FM genomförs sedan 2010 centralt genom kampanjer. 

Tidigare genomfördes rekrytering i större utsträckning lokalt och förbandsspecifikt.17  

1.3 Statistik, opinioner & värnplikten  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför årligen en 

opinionsundersökning benämnd Opinioner 2017, Allmänhetens syn på samhällsskydd, 

                                                           
11 https://landor.com/thinking/the-essentials-of-branding. Hämtad 2018-02-06. 
12 http://micco.se/2011/08/varumarkets-sammanhang-sa-ger-du-liv-at-ditt-varumarke/ hämtad 2018-02-05. 
13 http://micco.se/2011/04/vad-gor-ett-varumarke-starkt/ Hämtad 2018-02-05. 
14 Svensson 2018-02-06.  
15 Försvarsmakten. Slutrapport 2017-11-24. Kontinuerlig varumärkes- och kommunikationsmätning Q3 2017. 
Demoskop AB 2017. 
16 Holby 2018-02-06—07. 
17 Holby 2018-02-12. 

https://landor.com/thinking/the-essentials-of-branding
http://micco.se/2011/08/varumarkets-sammanhang-sa-ger-du-liv-at-ditt-varumarke/
http://micco.se/2011/04/vad-gor-ett-varumarke-starkt/
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beredskap, säkerhetspolitik och försvar.18 Undersökningen omfattar 1010 respondenter i 

målgruppen 18-75 år. Där framkommer att en betydande majoritet av befolkningen, 89 % vill 

ha ett militärt försvar. 71 % anser att Sverige ska göra väpnat motstånd om landet blir utsatt för 

militärt angrepp, även om utgången är oviss. 76 % tror att beredskapen är otillräcklig vid ett 

militärt angrepp, och endast 13 % anser att Sverige har tillräcklig beredskap vid ett militärt 

angrepp. 73 % anser att värnplikten är viktig för ett trovärdigt försvar.19  

I likhet med MSB gör FM regelbundna varumärkes- och kommunikationsmätningar bland den 

svenska allmänheten med 200 intervjuer i veckan. Statistiken bekräftar huvudsakligen MSB-

undersökningen.20 

 

Bild 1: Bilden visar allmänhetens kontakt med Försvarsmakten genom media under juli 2017. 

Fokus på värnplikten hos allmänheten höll i sig under hela sommaren 2017.21 

 

 

Undersökningen mäter också FM varumärkesvärde. Det görs genom ett varumärkesindex som 

mäter förtroendeutvecklingen hos FM. Sedan mätningarna 2012 är varumärkesindex under 

kvartal 3 2017 det högst uppmätta med 62 (mellan 1-100).22  

 

Det är olika saker som människor förknippar med FM, vilket kan liknas vid otydligt 

varumärke.23 FM varumärke är starkt och ändå har FM lågt förtroende hos allmänheten. 

                                                           
18 MSB, Slutrapport 2018-01-12. Opinioner 2017: Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, 
säkerhetspolitik och försvar. Attityd i Karlstad AB. 2018. 
19 Ibid 
20 Försvarsmakten. Slutrapport 2017-11-24.  
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
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Sammantaget med att FM dessutom har omvittnade svårigheter att behålla personal, så är det 

en utmaning för FM, avseende attraktionskraft och varumärkesvård. 

 

Försvarsmakten genomför också en riktad undersökning hos ungdomar i åldern 15-24 år som 

målgrupp. Undersökningen genomförs som en tilläggsdel i den årliga Ungdomsbarometern och 

heter Förtroende för Försvarsmakten och synen på Sveriges försvar. 23 132 deltog i 

undersökningen.24  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att FM och framförallt värnplikten har momentum. Flera 

kommentarer i den årliga ungdomsbarometern gällande kommande trender vittnar om att de är 

väl medvetna om att värnplikten återinförs och ser det som en kommande trend. 25 

 

”Jag tror att 2018 års stora trend bland unga kommer att vara att få 

göra den allmänna värnplikten/lumpen eftersom att det nyss har 

återinförts. Jag tror att när de första unga gör den allmänna 

värnplikten så kommer det att ”smitta av sig” på andra till att också 

göra det, då man kommer att inse att man får stor nytta av dem 

erfarenheter och kunskaper man får därifrån. Ja, jag tror att det 

kommer vara häftigt som ung att få göra värnplikten år 2018 helt 

enkelt!”   

 

17-årig tjej svarar på frågan ”Vad tror du blir nästa års stora trend 

bland unga?” 26 

 

1.4 Problemformulering 

Attraktionskraften hos några av FM:s varumärken har under värnpliktstiden varit stor. Det var 

inte svårt att med kompletterande prövningar få ut tillräcklig med lämpliga och 

konkurrenskraftiga personer att bemanna befattningarna.27 Marknadsföringen av varumärkena 

var inte omfattande eller kostsam. Huvudsakligen marknadsfördes varumärkena genom sig 

själv genom den så kallade Word to mouth principen.28 Det utgjordes delvis av positiva exempel 

                                                           
24 Ungdomsbarometern 2017. Ungdomsbarometern: Försvarsmakten-specialanalys 2018.  
25 Ibid 
26 Ibid 42. 
27 Alexandersson 2018-01-17  och 2018-02-16. 
28 Van Hoye, Greet & Lievens Filip. Recruitment-Related Information Sources and Organizational Attractiveness: 
Can Something Be Done About Negative Publicity? International Journal of Selection and Assessment. 179-186. 
2005. 



Peter Forsberg 2018-02-25 Sida 8 av 75 
HSU 16-18   

 

i samhället (ambassadörer). Att FM nu inte når ut till ungdomar kan bero på avsaknad av dessa 

ambassadörer. Det finns inget statistiskt eller dokumenterat tillgängligt underlag som behandlar 

de varumärken som representerats av förbandsenheter. Flera av de enheterna utgör delar av FM, 

såsom varumärken, vilka förknippas med positiva värden och rekryteringskraft.   

Hur FM genomförde rekrytering och bemanning av frivilliga värnpliktsutbildningar, genom 

årtionden, är inte tidigare tydligt behandlat. Det är inte dokumenterat hur 

informationsöverspridningen mellan värnpliktiga årskullar fungerade avseende ett förband. 

Hur det bibehållna intresset över tiden för särskilda utbildningar har stimulerats och 

upprätthållits, har inte belysts. Några extra kostnader av omfattning för rekryteringen till de 

frivilligt sökta utbildningarna under den undersökta perioden har inte kunnat påvisas.29  

Nutida statistik mellan 2012-2017 visar att det fortfarande finns en attraktionskraft hos FJS, det 

undersökta varumärket. Rekryteringsunderlaget är inte lika brett och omfattande, hos de 

anställda inom FM, om en jämförelse görs med värnpliktstiden. Urvalsnumerären är mindre. 

FJS lyckas dock bra med att bemanna den organisation de ansvarar för. De har för närvarande 

140 % bemanning.30  

FM står från sommaren 2018 inför de möjligheter och utmaningar som det innebär att få in 

utbildningskullar med värnpliktiga soldater varje år. FM kan då lära sig från tidigare 

erfarenheter som leder till fortsatt rekrytering, och positiv överspridning i såväl samhället som 

till framtida värnpliktiga.  

1.5 Syfte och frågeställning  

Värnplikten har tidigare utgjort en plattform för rekrytering till FM och dess olika befattningar. 

Att lära från framgångsrika exempel för rekrytering, och dra nytta av dem kan vara ett effektivt 

sätt att nå framtida målsättningar. Det gynnar såväl personalförsörjning som folkförankring.  

Författarens syfte är att ur empirin från en frågeundersökning få fram vad som stimulerade en 

tongivande del av landets mest högpresterande ungdomar att årligen söka till en frivilligt vald 

värnpliktsutbildning. De värden som utgör konstanter för de valda respondentgrupperna under 

tre decennier, kan antas utgöra konstanter även i en framtid. Kunskapen om de konstanterna 

kan underlätta för framtida rekrytering av likartade ungdomar till värnplikten. 

 

 

                                                           
29 Lilliestierna, Olsson 2018-02-20—22. 
30 Victor 2018-02-06. Ottersten 2018-02-18. 
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Forskningsfråga 

Vilka faktorer bidrog till att FM årligen lyckades rekrytera värnpliktig personal, vid den 

obligatoriska mönstringen, till en frivilligt vald utbildning intill 2010? 

Delfrågor 

 Hur genomfördes rekrytering till frivillig värnpliktsutbildning vid ett förband intill 

2010?  

 Varför sökte värnpliktiga frivilligt genom aktiva val (SANS), till mer krävande 

värnpliktsutbildningar än vad de behövde genomföra? 

 Vad hade störst påverkan på blivande värnpliktiga fallskärmsjägare att söka till FJS? 

1.6 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrundsbeskrivningar, fakta, problemformulering samt 

syfte och frågeställning. Därefter följer ett kapitel som omfattar studiens teoretiska grund, 

referensram och operationsdesign. Där presenteras ett utvecklat och operationaliserat ramverk 

för att stödja kommande resonemang kring resultatet av undersökningen.  

I det tredje kapitlet redovisas arbetet med metoden, i form av en frågeundersökning, som ligger 

till grund för det fortsatta arbetet. I nästkommande kapitel genomförs analys och resultat 

presenteras med stöd av svarsresultaten från den genomförda enkätundersökningen. 

Avslutningsvis diskuteras innebörden av arbetet och förslag på vidare forskning inom området. 

Som bilaga finns frågeformuläret från enkätundersökningen återgiven. 

2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 

Arbetet behandlas genom litteratur kring Employer branding. Begreppet Employer branding 

kan liknas vid företagets eller arbetsgivarens värde och marknadsföring av sitt varumärke. I 

flera stycken är varumärket något som innehas, och inte alltid aktivt marknadsförs. I arbetet 

kommer företag eller arbetsgivare likställas och benämnas med organisation. Employer 

branding kommer framöver i arbetet huvudsakligen benämnas organisationens varumärke 

(OV). 
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Tim Ambler och Simon Barrow introducerade termen employer branding 1996, i sin artikel The 

employer brand.31 Artikeln behandlar varumärkeshanteringstekniker som syftar till att 

attrahera, rekrytera och behålla personal i sin organisation.32 

Kristin Backhaus och Surinder Tikoo har utvecklat ett ramverk som bygger vidare på Ambler 

och Barrows resonemang i sitt arbete Conceptualizing and researching employer branding.  De 

föreslår att organisationer vill åstadkomma en tydlig arbetsgivarbeskrivning hos potentiella 

medarbetare. Det genomförs genom att tydliggöra och signalera arbetsgivarens uppfattning om 

sitt varumärke. Framtagandet av OV avser kunskapen om organisationen.33 

Begreppet OV har blivit utbrett och allmänt vedertaget när det gäller hur en organisation 

uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. När Kristin 

Backhaus gjorde en Google sökning på begreppet 2004, fick hon 3000 träffar.34 När författaren 

gjorde en sökning under arbetet med denna studie, resulterade det i 5 860 000 träffar.35 

Begreppet verkar vara allmänt accepterat av befintlig forskning och har föranlett forskare att 

föreslå att organisationer ytterligare ska investera i deras varumärkesförstärkare. Det baseras på 

förväntade utökade effekter på OV.36  

Tibor Szvircsev Tresch och Christian Leuprecht beskriver i boken, Europe Without Soldiers 

utmaningar vid bemanningen av ett anställt försvar eller ett pliktuttaget försvar. Där beskrivs 

kulturskillnader, historiskt arv, arbetsmarknadens skillnader och försvarsmakters 

organisatoriska förändringar. De tydliggör att försvarsmakternas största kraft och lockelse är 

att det finns ingen annan organisation som representerar ett demokratiskt samhälle på ett 

tydligare sätt. Det gör nationernas vägval ännu viktigare i hur bemanning, rekrytering och 

attraktion skapas och bibehålls.37 De frågorna i förlängningen speglar ju samhället som 

Försvarsmakter är avsett att försvara. 

Marcus Müller har i boken Military Recruiting skrivit om betydelsen och värdet av OV för 

rekrytering inom den offentliga sektorn. Där har han använt Bundeswehr, efter att de avslutade 

värnplikten den 1 juli 2011, som fallstudie för sitt arbete. Müllers ambition med studien är att 

                                                           
31 Ambler, Tim. & Barrow, Simon. The employer brand. Journal of Brand Management. Vol 4 nr 3, 185-206. 
1996. 
32 Backhaus, Kristin. Employer Branding Revisited. Organization Management Journal. Vol 13 nr 4, 193. 2016 
33 Backhaus, Kristin. Tikoo, Surinder. Conceptualizing and researching employer branding Career Development 
International Vol 9 nr 5, 501-517. 2004. 
34 Backhaus. 193. 
35 Sökning Google ”Employer branding” 2018-02-18. 
36 Backhaus. 198-199. 
37 Tszvircsev Tresch, Tibor. Leuprecht, Christian. Europe Without Soldiers? Recruitement and Retention across 
the Armed Forces of Europe. Montreal and Kingston: Queen´s Policy Studies Series, McGill- Queen´s University 
Press. 1-17. 2010. 
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den ska kunna utgöra ett grundläggande vetenskapligt stöd för rekrytering till det tyska 

försvaret.38 

Hur FM varumärke och attraktionskraft bibehålls efter värnpliktens vilande 2010 och en 

jämförelse dessförinnan har inte hittats. Flera rapporter som behandlar likartade frågor, 

exempelvis folkförankring, försvarsvilja och attraktionskraft finns i rapporter skrivna av 

Försvarshögskolans institution för ledarskap och management, (FHS ILM).39 I ILM-serien 

finns även rapporter som behandlar värnpliktigas intresse för internationell tjänstgöring.40 

Värnplikt och rekrytering av anställda soldater behandlas i några rapporter från ILM.41 Delar 

av FM samlade varumärkesvärdering finns omhändertaget i de regelbundna varumärkes- och 

kommunikationsmätningarna som genomförs av Högkvarteret.42  

Det finns två underlag som behandlar undersökta förbandsenheter. Den ena är en intervjustudie 

med 10 värnpliktiga från Arvidsjaur avseende motivation att genomföra internationell tjänst.43 

Den andra är en studie av 243 värnpliktiga vid Livgardet som vid värnpliktens vilande 1 juli 

2010 hade att välja mellan att avsluta värnplikten eller att frivilligt slutföra värnplikten efter 

den 1 juli.44  

Det finns inte heller något publicerat underlag som specifikt behandlar de förband som var 

aktuella att arbeta med i denna studie. De som omfattades av SANS vid mönstringen. De 

förbanden utgjorde, och utgör fortfarande varumärken, som ingår i FM. Ytterligare några 

underlag som behandlar det undersökta förbandet utgörs av beteendevetenskapliga arbeten 

                                                           
38 Müller, Marcus. Military Recruiting: Recruitment and Employer branding in the Public sphere. Bundeswehr as 
a case study. Impressum epubli GmbH, Berlin 2016. 
39 Jonsson, Emma, Nilsson, Sofia, Larsson, Gerry. Försvarsmaktens folk och samhällsförankring-Trender, 
drivkrafter och bakgrundförhållanden som kan påverka det svenska försvarets folk-och samhällsförankring i ett 
långsiktigt strategiskt perspektiv. Stockholm. Försvarshögskolan, ILM Serie I:61. 2010. 
Danielsson, Erna. Johansson, Eva. Carlstedt, Berit. Attraktionsarbete och förändring i Försvarsmakten, 
utmaningar och möjligheter. Stockholm. Försvarshögskolan, ILM Serie I:60. 2010 
40 Österberg, Johan. Carlstedt, Leif & Carlstedt, Berit. Värnpliktigas villighet att söka internationell tjänst. 
Stockholm. Försvarshögskolan, ILM Serie I:35. 2005. 
Österberg, Johan & Carlstedt, Berit. Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning. 
Stockholm. Försvarshögskolan, ILM Serie I:48. 2008. 
41 Andersson, Jens. Carlstedt, Berit. Urval till plikttjänst. Stockholm: Försvarshögskolan, ILM Serie T:28. 2003. 
Carlstedt, Berit. Carlstedt, Leif. De sista värnpliktiga har muckat-kvalitet och vilja till engagemang i 
Försvarsmakten. Karlstad. Försvarshögskolan. ILM Serie I:65. 2010. 
Carlstedt, Berit. Har försvarsmaktens omstrukturering förändrat värnpliktspopulationens kvalitet? Stockholm. 
Försvarshögskolan, ILM Serie I:26. 2000. 
Österberg, Johan. Carlstedt, Berit & Carlstedt, Leif. Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor 
till det svenska insatsförsvaret?-Fyra empiriska studier. Stockholm. Försvarshögskolan, ILM Serie I:32. 2007. 
Jonsson, Emma. Carlstedt Berit. Är det viktigt för 17-åringar att göra värnplikt? Stockholm. Försvarshögskolan, 
ILM Serie I:30. 2007. 
42 Försvarsmakten, Slutrapport 2017-11-24. 
43 Österberg, Johan. Jonsson, Emma & Hyllengren, Peder. Förhållanden som bidrar till att värnpliktiga 
jägarsoldater söker internationell tjänst. Karlstad. Försvarshögskolan. ILM Serie I:49. 2008. 
44 Österberg, Johan. Carlstedt, Berit. Värnplikten öppnar en värld av möjligheter” Viljan att fortsätta i 
Försvarsmakten hos värnpliktiga på Livgardet år 2010. Karlstad. Försvarshögskolan. ILM Serie I:63. 2010. 
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gällande urvalet av personal till och inom FJS.45 De underlagen ger en mycket god insikt i den 

kultur som funnits i den undersökta miljön.46 

2.2 Uppsatsens teori 

Ambler and Barrow beskriver och syftar på organisationens självuppfattning när de 

uppmärksammade betydelsen av organisationernas värderingar och uppfattade beteenden. Hur 

organisationen uppfattades internt, skulle också resultera i en överspridning externt. Det gjordes 

för att stimulera, locka och behålla intresset hos potentiella medarbetare. Samtidigt skulle redan 

anställda behållas för de bidrog till den positiva marknadsföringen av OV. De teoretiska 

fundamenten gällande betydelsen av organisationens varumärkesfråga blir baserat på flera 

dimensioner.  Arbetssökande potentiella medlemmar förväntas bedöma och intressera sig för 

OV. Det är i grunden ett antagande att det ger positiva effekter på organisationens attraktion. 

Ambler och Barrow anser att den mest intressanta frågeställningen är om OV bidrar till att en 

organisation presterar bättre resultat.47 

Även inom militär forskning används begreppet framförallt avseende rekrytering, 

personalförsörjning och attraktionsvärden hos militären. Filip Lievens, Greet Van Hoye och 

Bert Schreurs föreslog att OV i en militär kontext kan byggas på information och kunskap om 

organisationstyp, storlek, lokalisering, centraliseringsnivå eller organisationens geografiska 

placering. Familjaritet i form av att känna andra som har eller har haft kontakt med militära 

organisationer är särskilt viktigt. Det innebär kunskap och förståelse om den militära 

organisationen man kan tänka sig att tillhöra. Kan familjaritet och förtroenden för militära 

organisationer etableras och spridas borgar det för bättre rekrytering och längre lojalitet med 

organisationen. OV kan härledas antingen från utåtriktad information eller genom tydlig och 

djup insikt i företaget/organisationen.48 

Backhaus och Tikoo bygger vidare på Ambler och Barrow med ramverket i sitt arbete 

Conceptualizing and researching employer branding. Där föreslår de att organisationer 

uttryckligt försöker skapa en tydlig arbetsgivarbeskrivning hos intresserade. Därigenom 

tydliggörs arbetsgivarens uppfattning om sitt varumärke. Framtagandet av arbetsgivarens 

                                                           
45 Värnpliktsverket, Conradi-Karlén. Anna. Fallskärmsjägarutbildning- En studie gjord av 89/90 års soldater. 
Göteborg: Västra värnpliktskontoret, 1992.  
Pliktverket, Conradi-Karlén. Anna. FJS- 10 eller 15 månaders utbildning? Göteborg: Pliktverket RKG, 1995. 
 Pliktverket, Conradi-Karlén. Anna. Vem klarar FJS-utbildningen?- En studie gjord av 92/93 och 93/94 års soldater. 
Göteborg: Pliktverket RKG, 1999. 
Linderberg, Fredrik. Oddsberg, Niclas. Ledarurval-En studie av ledarurval i en militär organisation. Stockholms 
universitet, examensuppsats. 2001. 
46 Andersson, Lars. Projekt 4/8- En utvärdering av tre fallskärmsjägargrupper under ett långt uppdrag. Karlstad: 
FOA 55- Institutionen för beteendevetenskap, 1993. 
47 Ambler & Barrow. 185-206. 
48 Lievens, Van Hoye & Schreurs. 553-572. 
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varumärke, avser kunskapen om organisationen. Det grundas på främjandet av företagets 

självuppfattning, vilket syftar till att befästa en positiv identitet hos potentiella intresserade. 

Backhaus och Tikoos konstruktion utgör ett konceptuellt ramverk som beskrivs i figur 1.49 

 

Figur 1: Backhaus och Tikoos modell beskriver att uppfattningen om organisationen påverkar 

potentiella sökande, genom de associationer till varumärket som de kan få tag på. Det innebär 

att information och associationer till varumärket även finns utanför organisationens kontroll. 

Originalet är anpassat och översatt av författaren.50 

Modellen fungerar såväl internt som externt. OV påverkar på flera sätt hur organisationen ser 

på sig själv, och hur den uppfattas av betraktare. Dess uppfattade identitet påverkar kulturen 

genom att visa vad organisationen eftersträvar att vara, och åstadkomma. Detta leder till ökad 

lojalitet mot OV. Det leder därefter till förbättrad produktivitet eller ökad effekt av 

organisationens personal. Det kan liknas vid att, framgång föder framgång. Externt så 

uppmuntrar ett attraktivt, förankrat och autentiskt organisationsvarumärke positiva kontaktytor. 

Andra organisationer och individer vill etablera kontakt och förknippas med varumärket. Detta 

resulterar i utökat positivt organisationsintryck, vilket ökar organisationens attraktivitet och 

stärker OV.51  

Filip Lievens har genomfört flera studier, knutna till den belgiska försvarsmakten. 2007 

genomförde han en studie om påverkan av såväl yttre som inre faktorer hade på uppfattningen 

om OV. Det han behandlade var symbolvärden, faktiska värden och uppfattningar hos 

potentiella ansökande, ansökande och redan anställda vid det belgiska försvaret. Lievens knyter 

                                                           
49 Backhaus & Tikoo. 501-517. 
50 Ibid 505. 
51 Ibid 505-508. 
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detta till Backhaus och Tikoos ramverk i figur 1. men resonerar kring inre och yttre 

marknadsföring.52  

 

Figur 2: En anpassning av Backhaus och Tikoos modell vilken beskriver att uppfattningen om 

OV har såväl extern som intern påverkan på organisationen. Författarens egen anpassning och 

tolkning är baserad på grundmodellen, med intryck av Lievens.53 

Den externa och interna inriktningen Backhaus och Tikoos ramverk av OV enligt Lievens i 

figur 2 förstärks också av en norsk forskningsgrupp. Sivertzen, Nilsen och Olafsen anser att OV 

är inriktad mot både en extern och intern mottagargrupp, emedan organisationens 

marknadsföring av produkter är inriktat mot en extern mottagargrupp. De hävdar i likhet med 

Backhaus & Tikoo samt Ambler & Barrow, att OV även är arbetet med att förstärka och 

framhäva identiteten till såväl medlemmar, som till framtida medlemmar i organisationen. OV 

är större och mer konceptuellt omfattande än arbetsgivaridentiteten. Medlemmarna ska känna 

att de tillhör och är delaktiga i något större, som urskiljer dem från andra organisationer.54  

                                                           
52 Lievens, Filip. Employer Branding in the Belgian Army: The importance of instrumental and symbolic beliefs 
for potential applicants, actal applicant, and military employees. Human Resource Management, Vol 46 nr 1, 
51-69. 2007.  
53 Backhaus & Tikoo. 501-517. 
54 Sivertzen, Anne-Mette. Nilsen, Etty, Ragnhild. Olafsen, Anja H. Employer branding:employer attractiveness 
and the use of social media. Journal of Product & Brand Management. Vol 22 nr 7. 473-478. 2013. 
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Även Müller beskriver att målgruppen för medveten varumärkesförstärkning, kan vara såväl 

extern som de med intern insyn. Den interna påverkan förstärker indirekt organisationens 

medlemmar i sin externa påverkan likaså. Den externa påverkan ska förstärka externa 

intressenter att engagera sig genom att förstärka eller utveckla och stödja OV.55  

Fons Trompenaars beskriver i sin kulturmodell att en organisations kultur liknar en lök.  Med 

en inre kärna omgiven av lager av skal. De saker som är synliga för betraktarens ögon är alla 

synliga (explicita) exempel av de normer och värden som hålls på ett djupare lager. Ytterligare 

djupare ligger de grundläggande antaganden (implicita) som uppfattas som införstådda och 

självklara av organisationen. De är därför ofta svåra att förstå samt beskriva, och ibland även 

svårt att motivera. Det beror på att de inte diskuteras, utan de finns där, nedärvda i kulturen.56 

I likhet med Trompenaars modell beskriver Edgar Schein i sin kulturnivåmodell hur man 

förknippar sig med en organisation på olika nivåer. Värdet av OV kan baseras på 

organisationens kultur. Ett viktigt inslag i OV är organisationskulturen. En organisationskultur 

förmedlar att -det här är vårt sätt att göra saker här! till de som tillhör organisationen.57 Scheins 

teori innebär att organisationskulturen, är dynamisk och fortlöpande förändras samt utvecklas 

genom individers interaktion med varandra.58  

Schein beskriver att organisationskultur kan studeras utifrån tre olika uppfattade nivåer. Den 

första och enklast uppfattade nivån utgörs av artefakter, vilket är föremål som det går att se och 

ta på. Den andra nivån utgörs av uppskattade värderingar, vilket är gemensamma målsättningar 

och värderingar. Den tredje nivån som är svårast att identifierbara utgörs av grundläggande 

antaganden. De kan beskrivas som att omedvetna och självklara uppfattningar styr tankar och 

beteenden inom en organisation. De grundläggande antagandena anser Schein utgöra kärnan i 

organisationskulturen. De synligare nivåerna är svårtolkade utan en förförståelse för de 

grundläggande nivåerna. Artefakter och uppskattade värderingar kan vara svåra att tyda utan 

bakgrundskunskap och insikt om de grundläggande antagandena och förståelsen för kulturen. 

De kan vara nedärvda inom organisationen, tagna för givet.59 Det går att systematiseras in i en 

kultur, och därigenom förstå de grundläggande antaganden och värden som råder i 

organisationen, och som omfattas av organisationskulturen.60  

                                                           
55 Müller. 16-18. 
56 Trompenaars, Fons. Hampden-Turner, Charles. Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in 
Global Business. McGraw-Hill books, New York. 27-38. 2012. 
57 Schein, Edgar. Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass. San Francisco. 7-12. 2004. 
58 Ibid 1-2.  
59 Schein. 25-37.  
60 Ibid 25-37.  
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När potentiella intresserade har lockats av OV, gör de antaganden om hur det är att tillhöra 

organisationen. Det görs med stöd utifrån hur de uppfattar och förväntar sig det är att tillhöra 

organisationen, genom hur de uppfattar OV. Om de får möjlighet att tillhöra organisationen 

kommer de att jämföra sina antaganden med de verkliga erfarenheterna när de har börjat i 

organisationen. Det är då organisationens sanna varumärkesvärdering görs. Motsvaras 

förväntningarna av de nya medlemmarna, förstärks OV, såväl internt som externt. De 

underliggande värden och kultur som råder i organisationen, och delvis påverkar organisationen 

kan vara svåra att upptäcka, om man inte har delaktighet och insikt i kulturen. Om 

förväntningarna därefter inte motsvaras så står organisationen inför en stor utmaning.61  

 

Figur 3: Backhaus och Tikoos modell med en anpassning av Trompenaars 

företagskulturmodell, om organisationens interna kultur.62 Delar av Scheins kulturnivåer 

påverkar också det externa intrycket och uppfattningen av OV och framtoning. Författarens 

modell påbyggd med exempel på betydelsen av organisationens kultur för utvecklandet av OV.  

Efter en djupgående analys hur organisationer agerar på marknaden som arbetsgivare, gav 

Backhaus en tydlig förklaring hur arbetstagarbranschen kan förstås. Hon kommer fram till att 

det finns flera dimensioner, såsom företagssidans sociala ansvar, kundorientering, 

                                                           
61 Backhaus & Tikoo. 507-513. 
62 Trompenaars. 27-38. 
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arbete/familjebalans. De värdena antas kunna tillämpas även på en militär organisation.63 Det 

hänger tydligt ihop med Lievens, Van Hoye och Schreurs betoning av tillhörighet och 

familjaritet till den organisation sökande kan tänka sig tillhöra.64 I det sammanhanget kan det 

liknas vid omvårdnad av trupp, att ta tillvara individernas inneboende kraft, förmåga och 

kompetenser till en kollektiv effektökning av organisationen.  

 

Figur 4: En operationalisering av figur 1-3 som illustrerar hur organisationens varumärke 

påverkas av externa och interna intryck och uppfattningar. Det bidrar i sin tur till en utökad 

effekt av organisationen samlade resurser och en förstärkning av organisationens 

varumärkesvärde (OVV). Författarens anpassning och operationalisering av figur 1-3. 

I den operationaliserade modellen i figur 4 sammanfattas teorier och resonemang ovan knutet 

till en organisations varumärkesutveckling. Organisationens samlade effektökning och 

förstärkning av såväl OV som OVV återförs in i organisationen.  Det förstärker också 

organisationens särprägel, under förutsättning att kulturen inom organisationen inte är av 

begränsande karaktär. Särprägeln hos en organisation kan beskrivas med följande citat; 

”People join us not because we´re different, but because they are”65 

                                                           
63 Backhaus, Kristin. An exploration of corporate recruitment descriptions on Monster.Com.The Journal of 
Business Communication. 115-137. 2004. 
64 Lievens, Van Hoye & Schreurs. 553-572. 
65 Rekryteringsaffisch. US Special Forces- We don´t take everyone. 2nd PSYOP GROUP. 1994.  
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Förstärkningen sker inte endast som en repetitiv single loop learning. Inom en fungerande 

organisation sker det som en double loop learning.66 Det leder till fortlöpande utveckling av 

både intern och extern uppfattning om organisationen. Hanteras det riktigt och organisationens 

kärnvärden, visioner och syfte med verksamheten bibehålls i fokus förstärks OVV. För det 

krävs att organisationen har ansvar, mandat, medel och viss frihet att utföra sitt uppdrag. Med 

det svängrummet kan det påverka individer och andra organisationer med positiv 

överspridning. 

2.3 Operationalisering 

Arbetet utgörs av en kvantitativ studie med empiri från en frågeundersökning, (n=132) vilken 

utgör grunden. Därigenom genererar empirin ett bidrag till teorin. Arbetsmetoden blir induktiv, 

även om underlaget baseras på deduktiv empiri. Studien blir teoriutvecklande där mätverktygen 

är datainsamlingen från frågeundersökningen. Analysen och resultatet från undersökningen 

kommer stödja sig på Backhaus och Tikoos utvecklade ramverk om OV, och betydelsen av 

såväl externa som interna faktorer. 

2.4 Forskningsdesign 

Den övergripande forskningsfrågan kommer att behandlas och besvaras med stöd av Backhaus 

och Tikoos utvecklade modell. Delfrågorna utgör ett stöd att besvara huvudfrågan. Studiens 

centrala del utgörs av en frågeundersökning riktad till tre årskullar vid FJS. Det teoretiska 

ramverket utgör ett stöd i studiens utveckling av teorin. Empirin presenteras utförligt och bidrar 

till en utveckling av teorin. 

 

                                                           
66 Pettersson, Ulrica. Design-in a military context. Föreläsning vid FHS HSU 6. Försvarshögskolan, 2017. 
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Figur 5: Figuren visar författarens tankar och grafiska beskrivning kring hur 

forskningsdesignen är upplagd.  

3. Metod 

Inledningsvis var avsikten att använda ett kvantitativt underlag genom statistik från 

Rekryteringsmyndigheten för en jämförande studie. Det kvantitativa materialet skulle omfatta 

fyra olika utbildningsalternativ med SANS. De fyra utbildningarna skulle jämföras med tre 

valda årskullar med uttagning och inryckning under olika tidsperioder. De valda årskullarna 

hade inryckning 1989, 1999 och 2009. Det undersökta tjugoåriga tidsspannet förväntas resultera 

i att skillnader och konstanter kan identifieras.  

3.1 Vägval i arbetet 

Att erhålla efterfrågad statistik från Rekryteringsmyndigheten, visade sig tidskrävande för dem. 

Därigenom blev det förknippat med höga ekonomiska arbetskostnader för den statistiska 

eftersökningen. De kostnaderna skulle belasta författaren. Den jämförande studien fick strykas. 

Härvid inriktades arbetet på att genomföra en kvantitativ studie på en av utbildningarna med 

SANS. Valet blev fallskärmsjägarutbildningen i Karlsborg. Motiven var huvudsakligen tre 

stycken;  

 Fallskärmsjägarutbildningen var det tydligt mest populära alternativet för SANS, och 

fick årligen mest ansökningar vid mönstringskontoren.67 

                                                           
67 Alexandersson 2018-01-17 och 2018-02-16—17. 
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 Utbildningen hade de högsta uttagningskraven avseende mönstringskontorens 

bedömningsprofil för SANS. 

 Författaren har tillgång till förstahandskällor och personkontakter inom det undersöka 

området. 

Samtal har genomförts med fyra tidigare anställda vid Pliktverket, senare Totalförsvarets 

rekryteringsmyndighet, kallat Rekryteringsmyndigheten. Fortsättningsvis i studien benämnt 

Pliktverket. Personerna har haft det centrala ansvarat på Pliktverket att fullfölja uppdraget från 

FM för uttagningar av soldater som genomfört SANS. De tjänstgjorde vid Pliktverket under 

den undersökta perioden. De redogör för att den utbildningsplats i Försvarsmakten som var 

absolut mest populär att genomföra SANS till var Fallskärmsjägarna i Karlsborg. Det gällde 

under hela den undersökta perioden från 80-talet och framåt.68 

3.1.1 Frågeundersökning 

För att erhålla tillräckligt underlag och förstahandskällor beslutade författaren att genomföra en 

frågeundersökning. Att använda strukturerade frågor i ett på förväg utarbetat frågeformulär som 

var knutet till begreppen i den relaterade utvecklingen av teorin.69  

En noggrant utvald grupp med relevanta svarspersoner var en grundförutsättning. 

Målsättningen med frågeformuläret var att göra en detaljerad granskning på efterfrågade saker 

som inte tidigare behandlats. Det syftade till att få rättvisande statistik om forskningsområdet.70 

Författaren såg tre huvudsakliga alternativ att samla data till empirin, och nå ut med 

frågeformuläret till respondentgruppen. Antingen genom telefonintervjuer, enkätundersökning 

eller genom social media.71  

Nästan omedelbart ströks social media, då grupper från årskullarna har egna forum, men endast 

delar av de tilltänkta respondenterna är anslutna till dem. Målsättningen med undersökningen 

var en hög svarsfrekvens, då är det olyckligt att inte från början nå ut till hela den avsedda 

undersökningsgruppen. Det skulle påverka signifikansen i resultatet72  

Därefter ströks telefonintervju som ett alternativ, med två motiv. Dels skulle det ta för lång tid, 

då all information skulle behöva förklaras till varje enskild respondent. Därigenom riskerar 

författaren genom intervjuareffekter att påverka respondenten med formulering och 

                                                           
68 Alexandersson, Halvarsson, Hedered, Ottosson. Dec 2017-feb 2018. 
69 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Stockholm. Norstedts Juridik. 227-241. 2012. 
70 Denscombe, Martyn Forskningshandboken. Lund. Studentlitteratur. 27-28. 2016. 
71 Ibid 29-31. 
72 Ibid 29. 
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förtydligande av frågorna och leda dem i annan riktning.73 Därtill blir den administrativa bördan 

omfattande då svaren behöver transkriberas. Arbetet skulle delvis behöva genomföras på en 

stationär plats och utrustning anskaffas. En viktig faktor som skulle kunna missas var att hinna 

nedteckna svar i kommentarsfälten, med respondentens egna ord  

Slutligen kvarstod en enkätundersökning som det lämpligaste lösningen. Valet stod mellan två 

alternativ. Alternativen var postenkät med ett frågeformulär för respondenterna att fylla i och 

returnera, eller en frågeundersökning via internet där frågeformuläret distribueras digitalt till 

respondenterna.74  

3.1.2 Enkätundersökning 

Alternativet att genomföra en postenkät, med risk för fördröjningar i distribution och sortering 

hos såväl avsändare, mottagare som postsystemet ansågs för riskfyllt. Dessutom förknippat med 

en kostnad.  

Att genomföra frågeundersökningen med en enkätundersökning som distribuerades ut till 

respondenterna genom internet blev det förordade alternativet. Att tillskriva respondenterna 

genom e-post, med ett frågeformulär sågs tidigt som ett reservalternativ med hänsyn till tiden 

för sammanställning. Ett webbaserat frågeformulär som distribuerades ut genom ett företag för 

lättåtkomlighet hos respondenterna ansåg författaren vara mest lämpligt och effektivt.75  

Efter att ha sonderat marknaden för att genomföra en webbaserad undersökning fick författaren 

rekommendationer och stöd i studielitteratur att välja ett av företagen, SurveyMonkey.76 

Fördelarna med den webbaserade undersökningen är att de är både kostnads- som 

tidsbesparande såväl i distributionen som i datahanteringen. Felfaktorerna blir mindre än att 

manuellt överföra kvantitativa data. Det finns inga belägg för att kvaliteten på insamlad data 

blir sämre hos den responderande gruppen genom den uppkopplade datainsamlingsmetoden.77 

3.1.3 Motiv till typ av enkätundersökning 

Fördelarna med en webbaserad enkätundersökning, jämfört med en manuell hantering är att de 

mallar som används av företagen underlättar hanteringen hos både forskare och respondenterna. 

Mallarna skapar utrymme, och bra uppställningar med stöd av olika valalternativ. Det gör 

frågeformulärets utformning tilltalande och uppmuntrar respondenterna till att svara på 

frågorna. Risken för fel reduceras, möjligheten att gå tillbaka och kontrollera svar eller 
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74 Denscombe 31-36. 
75 Ibid 256-261. 
76 Ibid 256. 
77 Ibid 36. 
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kommentarer finns under hela svarsperioden. Alla enskilda och samlade svar kan kontrolleras 

av författaren. Svaren sammanställs och överförs obearbetade till datafiler. Ingen analys 

genomförs av programvaran, utan lämnas till forskaren. Framförallt avlägsnas risken för 

mänskliga misstag i bearbetningsprocessen.78 

3.2 Urval av respondentgrupp 

Vid urvalet av respondentgruppen ville författaren åstadkomma en utspridning av årskullar. Det 

är tre olika generationer och tidsperioder som behandlas. Syftet är att identifiera konstanter eller 

skillnader som påverkas av det tioåriga intervallet mellan de tre årskullarna. Utspridningen på 

respondentgruppen förväntas resultera i ett representativt urval som även kan belysa övriga 

årskullar under perioden.79  

Intervallet mellan årskullarna resulterar i skillnader avseende antalet soldater som inkallas och 

genomför värnplikten. Antalet soldater som genomför värnplikt antas påverka möjligheterna 

till muntlig överspridning. Den säkerhetspolitiska situationen påverkas under den undersökta 

perioden. Sveriges säkerhetspolitiska läge förändras och ett antal politiska beslut påverkar FM 

grundorganisation och krigsorganisation. Tydligast påverkas Försvarsmaktens inriktning mot 

internationella uppgifter, istället för nationellt försvar. Dessutom antas informationsvägarna till 

potentiella sökande påverkas av digitaliseringens utveckling under perioden. Genom 

urvalsramen av årskullarna genomförs ingen ytterligare selektering. Hela årskullen som är 

nåbar tillskrivs för att ge ett representativt underlag från undersökningen.80 

Sammanfattningsvis utgör de tre valda årskullarna delar av den personellt mest kvalificerade 

personalen ur respektive värnpliktskohort de undersökta åren. 

Årskull 1989-90 

Den äldsta undersökta årskullen, genomför sin utbildning under slutskedet av kalla kriget. Det 

som kännetecknar perioden är att fallskärmsjägarutbildningen genomfördes årligen, 

utbildningslängden var mellan 10-15 månader, varav 3,5 månader i Övre Norrland. Huvuddelen 

av årskullen vid FJS var KB uttagna, men även PB och GB uttagna genomförde utbildningen. 

Tillgång till digital information för de sökande om Försvarsmakten var obefintlig. Enligt 

Pliktverkets representanter upprättas ca 800 SANS, med uppfyllda kravprofiler varje år för att 

genomföra fallskärmsjägaruttagning.81 89 man utbildas till fallskärmsjägare. 

                                                           
78 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. 233-234.  
79 Denscombe. 63-64. 
80 Ibid 65-67 
81 Alexandersson 2018-01-17. 
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Årskull 1999-2000 

Årskullen utbildas under FM:s omställningsperiod. Utbildningstiden är femton månader för 

alla. Soldaterna är PB/KB uttagna. Vinterutbildningen är drygt fyra månader. Information om 

utbildningen är tillgänglig men relativt knapphändig, genom tryckt media, FM info och internet. 

Utbildningen till fallskärmsjägare genomförs endast vartannat år med anledning av den långa 

utbildningstiden. Urvalet till utbildningen representerar således dubbla årskullar från 

mönstringen. Enligt Pliktverket genomförde drygt 300 av de PB/KB uttagna som uppfyllde 

mönstringskraven, SANS inför inryckning 1999. 82 36 man utbildas till fallskärmsjägare. 

Årskull 2009-10 

Utgör den senaste värnpliktiga utbildningsomgången vid FJS innan värnplikten blir vilande. 

FM är mitt inne i internationaliseringen och förväntas skapa ett yrkesanställt försvar. 

Utbildningstiden för fallskärmsjägare är nu reducerad till 11 månader för all personal. 

Soldaterna är PB uttagna. Tillgången på information om utbildningen är omfattande genom 

såväl internet som social media (SM). Ca 160 genomför SANS till FJS.83 Efter förtest rycker 

52 in till FJS testperiod. 32 man fullföljer fallskärmsjägarutbildningen. 

3.3 Frågeundersökningens genomförande 

3.3.1 Fältarbetet 

I syfte att uppnå högsta möjliga och representativa svarsfrekvens på den utvalda målgruppen 

hade arbetet påbörjats med en uppdaterad urvalsram.84 En adressjakt genomfördes som 

syftande till att uppdatera adresslistor från de undersökta årskullarna. Det viktiga arbetet var att 

aktualisera adresslistorna med telefon och e-postadresser.85 Som visst stöd för det arbetet 

användes kontaktpersoner inom årskullarna, de årskullsansvariga. De har påtagit sig att 

upprätthålla kontaktinformation för sin årskull, inom nätverket av fallskärmsjägare. Resultatet 

har varit varierande, den yngsta årskullen hade mest aktuell information, snabbt gripbar. De 

båda äldre årskullarna hade 8-9 år gammal information, varav delar var aktuell. Huvuddelen av 

arbetet skedde genom författaren på sammanlagt tusentals SMS, telefonsamtal samt e-

postmeddelanden. Endast 20 kuvertbrev behövde sändas ut för att efterfråga aktuell 

information. 
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Arbetet var mycket omfattande, men av största betydelse för att åstadkomma tydlig empiri i 

arbetet. 

3.3.2 Introduktionsbrev 

När adresslistorna var drygt 65 % uppdaterade genomfördes ett gemensamt utskick i form av 

ett introduktionsbrev till respondenterna genom e-post.86 E-brevet syftade till att vara en 

förvarning inför enkätundersökningen och innefattade en bakgrundsbeskrivning och syfte med 

arbetet. Introduktionsbrevet utsändes årskullsvis. Fyra huvudsakliga budskap framfördes:87 

1. Presentation av undersökningen med huvudsakligt syfte, deltagare samt ansvarig 

undersökningsledare. 

2. En vädjan till respondenterna att svara på undersökningen. Att enskilda svar inte 

redovisas separat, samt att anonymitet garanteras då allt underlag hanteras och behålls 

av undersökningsledaren. Nyttan av hög svarsfrekvens påtalas 

3. Information om hur och när den webbaserade enkäten kommer att utsändas. 

4. Kontaktuppgifter till undersökningsledaren, samt till de årskullsansvariga.  

E-brevet fungerade också som en uppdatering då ett antal angivna adresser studsade tillbaka. 

Fortsatt arbete med att aktualisera adresser genomfördes över tiden. 

Författaren hade ambitionen att introduktionsbrevet skulle nå respondenterna minst tre dagar 

innan frågeformuläret. Skulle det behöva justeras adresser eller ställas frågor fanns tiden innan 

det slutliga utsändandet av frågeformuläret. Dessutom skulle det fungera som en positiv 

överspridning inom årskullarna med interna kontaktytor, och även framkalla en tävlingsinstinkt 

att många ska svara på undersökningen. 

3.4 Framtagning av frågeformulär  

Parallellt med att uppdatera urvalsramen av undersökningspersoner, utarbetades en frågebank 

med tre huvudkategorier av frågor fram. Kategorierna var en allmän del med bakgrundsfrågor 

fördelade i frågeformuläret, varav några i början för att respondenterna ska känna att de kommit 

igång med enkäten. Bakgrundsfrågorna avser ge samlade data om respondentgruppen.88 De 

andra frågekategorierna tar stöd av teorin om Employer Branding, samt syftet med studien. 

Teoristödet grundas på den operationaliserade modellen om externa och interna intryck och 

påverkan på en organisations varumärke (OV) och varumärkesvärde (OVV). Utifrån en 

övergripande beskrivning med teorin i minnet utvecklades frågebanken. Frågorna skulle beröra 
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det undersökta området och vara enkla, tydliga och samtidigt kunna återkalla tankar och beslut 

som låg mellan 10-30 år tillbaka, hos den undersökta gruppen.  

Layout 

För att frågeformuläret skulle uppfattas positivt hos respondenterna, var enkäten relativt luftigt 

presenterad. Rubriken var enkel och FHS symbol lades in i huvudet.89  

Presentation & inledning 

Presentationen genomförs i form av en rubrik och textavsnitt direkt i e-brevet till 

respondenterna. Texten de läser innan de öppnar undersökningens frågeformulär. Där framgår 

undersökningsledarens namn och en kort sammanfattande förklaring med önskan om 

respondenternas svarsdeltagande.  

Inledningen av frågeformuläret benämns Inledning och bakgrund och är en utvecklad text av 

det introduktionsbrev som sändes ut till respondenterna veckan innan frågeformuläret. Ämnet 

lyfts fram ytterligare för att skapa ett intresse kring undersökningen. Betydelsen av enskilda 

svar belyses.90  Förtydliganden om enkätens utformning och genomförande framgår också.91  

Enkelhet 

Enkelhet åstadkoms genom tydliga symboler och påminnelser för enkelvals- och flervalsfrågor. 

Genom tydliga svarsalternativ och möjligheten att ange svar i textrutor benämnda kommentar 

eller annat.92 De frågor som utgör följdfrågor kommer omedelbart efter frågan som åsyftas.  

Ordningsföljd 

För att förstärka intrycket av enkelhet har ett antal frågor lagts i ordningen som händelserna 

inträffade för respondenterna. Det skapar en systematik när de ska återskapa tankar, minnen 

och beslut som sträcker sig mellan 10-30 år tillbaka i tiden. Samtidigt återkopplar några av 

frågorna till varandra men med olika formuleringar och tillspetsade med enkelvalsfrågor istället 

för flervalsfrågor. Bakgrundsfrågor om respondenterna inleder och avslutar frågeformuläret.93 

Tydlighet 

Att undvika svåra eller odefinierbara ord, oklara förkortningar och svåra fackuttryck har 

eftersträvats. Det har särskilt tillfrågats gruppen i pilotstudien. Därför var det viktigt att 
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90 Denscombe. 50-51. 
91 Bilaga 1 Frågeformulär. 
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93 Ibid 240-241. 
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kontrollera om de förstod de fackuttryck som användes i frågeformuläret, vilket de gjorde. Att 

fråga om en sak i taget, och undvika långa frågeställningar eller svarsalternativ, var viktigt för 

reducera svarstiden. Endast i två omsorgsfullt övervägda fall nyttjades negationer (inte), i 

frågeställningarna.94 

Tidsberäkning 

Strävan var att frågeformuläret skulle ta mellan 10-12 minuter, så inte respondenterna skulle 

lämna ifyllandet av enkäten. Uträkningen vid tillverkningen av formuläret i programvaran 

visade 10 minuter. Men i verkligheten låg snittet på svarstiden på drygt 14 minuter. Det berodde 

sannolikt på kommentarer i kommentarsfälten. 

Frågeformuleringar 

Idéer till frågor utvecklades efter hand. Det var viktigt att de snabbt skulle kunna förstås och 

besvaras. Därtill skulle respondenten kunna förtydliga sina svar med kommentarer avseende 

några frågor. Det ursprungliga tankestödet för framtagningen av frågor kom från tre rapporter 

om utbildningen vid FJS.95 Rapporterna bygger på frågeenkäter till tre inneliggande årskullar 

vid FJS.96 Lagom korta frågor utan omfattande bakgrundsförklaringar har eftersträvats.97 

Svarsalternativ 

Författaren ville inte använda graderade svar som skulle resultera i sifferstatistik, med 

skalstegsfrågor och sifferskalor i svarsalternativen. Statistiken bedömdes ändå vara omfattande 

i de stapeldiagram som avsågs utgöra det sammanställda resultatet.98  

Vet ej och varken-eller alternativ 

Författaren anser att alla bör ha en åsikt om frågeställningarna, men resonerade sig fram till att 

ha andra svarsalternativ. Därför övervägdes alla vet ej svar nogsamt, och användes på några 

frågor i frågeformuläret. Trots att respondenter kan använda det som ett enklare alternativ, 

förändrar det inte fördelningen mellan de substantiella svaren. Det påverkar inte validiteten 

eller reliabiliteten i svarsstatistiken. 99 Vet ej ansågs vara bättre än varken-eller som 

svarsalternativ. 
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3.5 Pilotstudie 

För att säkerställa att frågeställningarna och formuleringarna fungerade i den tänkta målgruppen 

genomfördes en försöksomgång genom en pilotstudie. Försöksomgången bestod av tre 

personer. De är alla fallskärmsjägare och förstår utifrån det respondentens situation och 

frågornas formuleringar. De är väl kända av författaren, proaktiva och sakliga personer. 

Försöksomgången representerar samma ålderskategori och tidsperiod som den undersökta 

respondentgruppen.100 De ingår inte i de undersökta årskullarna. Två av dem är i 

högskolevärlden, varav en tjänstgör inom FM. Den tredje har arbetat med 

marknadsundersökningar. Några konstruktiva synpunkter tillfördes till enkätunderlaget.  

3.6 Slututformning av enkäten 

Enkäten omfattade 27 frågor varav endast en fråga var obligatorisk. Den obligatoriska frågan 

behandlade vilken årskull respondenten tillhörde. Övriga frågor var frivilliga. En fråga angav 

de sex första siffrorna i personnumret, också frivilligt. Födelsedatum syftade till att särskilja 

respondenterna, för uppföljning på svarslistor och kunna uppdatera felaktiga adresser, för 

kompletterande utsändningar av frågeformuläret. 19 frågor har ett kommentarsfält. Frågorna 

var såväl enkelvals- som flervalsfrågor, vilket tydligt förklaras. Frågorna har varit indelade i tre 

huvudgrupper men fördelade inom enkäten sekventiellt och återkopplande. Huvudgrupperna 

beskrivs nedan; 

 Bakgrundsfrågor och fakta om undersökningsgruppen. 

 Frågor med tonvikt på interna faktorer. 

 Frågor med tonvikt på externa faktorer. 

3.7 Utsändning av enkät 

Därefter kunde den webbaserade enkäten sändas ut.101 Utsändandet av enkäten fördröjdes under 

nästan tre dagar. Slutligen genomfördes utskicket och svaren började komma in. Det sändes ut 

sju dagar efter det första introduktionsbrevet, tre dagar senare än planerat. Det förberedda 

reservalternativet med e-postutskick var mycket nära att behöva genomföras. Därefter vidtogs 

en omfattande process att hitta alternativa adresser till de som studsade tillbaka eller hamnade 

i skräppost. Många mail sorterades bort av respondenternas företag eller domännamn.  

Efter ytterligare tre dagar så skickades en riktad enkätpåminnelse ut med hänvisning till att även 

titta i skräppost- och övrig e-post mapparna. Det ökade svarsfrekvensen. De som inte har kunnat 

ta emot den webbaserade enkäten har slutligen kontaktats per mail på en fungerande adress, 
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och med ett bifogat ifyllningssvarsformulär.102 Det har i en handfull fall sedan tillsänts 

författaren och överförts till korrekta svarsformulär genom olika e-postadresser.  

Ytterligare tre samlade utskick till nya e-postadresser för de som studsade tillbaka har 

genomförs. Slutligen skickades en andra påminnelse ut till de fåtal som inte svarat. 

Undersökningen var öppen mellan den 25 januari intill den 10 februari. 

Målsättningen att uppnå 75 % svarsfrekvens var optimistiskt högt satt men uppfylldes efter 

hand. 

3.8 Svarsresultat på enkäten 

Hanteringen av enkätens statistik stöds av programvaran hos företaget som är värd för 

frågeformuläret, SurveyMonkey.103 Resultatet har varit enligt förväntan, författarens målbild 

var att uppnå 75 % svarsfrekvens för att ha ett högt signifikansvärde på arbetet. Svarsfrekvensen 

har varit högre i de äldre årskullarna, anledningen till det är svår att påvisa. Då svarsfrekvensen 

i medeltal är drygt 87 % mellan årskullarna, och 90 % av undersökningsgruppen kan resultatet 

anses vara mycket väl förankrat i studien. 

Årskull Antal  Tillskrivna Antal 

svar 

Svarsfrekvens Övrigt,  

ej tillskrivna 

GU 89-90 89 83 78 94 % 1 död, 3 utlandsflytt, 

2 okänd info 

GU 99-00 36 36 31 86,1 %  

GU 09-10 32 28 23 82,1 % 3 utlandstjänst i FM, 

1 Ranger Course 

(USA) 

Total 157 147 132 87,4 % Medel  

Tabellen visar fördelningen mellan antalet utbildade fallskärmsjägare de undersökta åren, 

antalet tillskrivna med enkäten, antal svarande på enkäten, total svarsfrekvens av antalet 

tillskrivna. De som inte tillskrivits med enkäten beskrivs i rutan övrigt. Differensen på 

uteblivna svar av de tillskrivna, antas till ~65%, (ca 10 man) bero på inaktuella adresser eller 

bortsorteringsprogram på datorn. De övriga ~35% (ca 5 man) antas bero på lättja/prioritering. 

 

3.9  Etik 

Författaren har någon till mycket god personkännedom om respondentgrupperna. Den 

gemensamma bakgrunden med de undersökta årskullarna har underlättat kontakt och acceptans 

för undersökningen. Relationen till respondenterna har bedömt haft positiv betydelse på deras 

villighet att svara. Relationen har inte haft en påverkan i hur de har valt att svara. Ingen 
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nuvarande beroendeställning finns i relationen mellan författaren eller någon av respondenterna 

sedan lång tid tillbaka. Flera respondenter har valt att motringa och verifiera att avsändaren är 

den angivna. De årskullsansvariga, och författaren har fortsatt att söka de som varit 

svårtillgängliga, för att ge dem möjlighet att bidra.  

Insamlingen av data har varit beroende av mellanhänder i några fall, där svar i separata 

frågeformulär fått överföras till ett webbaserat enkätunderlag. I syfte att uppmuntra svarsviljan 

hos respondenterna, och därigenom uppnå hög svarsfrekvens anses metoden vara etiskt 

tillfredsställande. 

De fyra vetenskapsetiska riktlinjerna som samhällsforskningen ska utgå från enligt 

vetenskapsrådet har omhändertagits i undersökningen. Informationskravet har inledningsvis 

delgivits alla årskullsansvariga och därefter alla respondenter minst två gånger. Det har gjorts i 

e-post och i texten på enkätens introduktion och inledning. Frivillighet och anonymitet för den 

enskilda respondenten, från ytterligare delgivning av de enskilda svaren, har garanterats i 

samma underlag. Samtyckes- och nyttjandekravet har påtalats i samma information.104 

Personuppgiftslagen efterlevs då inga krav ställs på respondenterna att identifiera sig.105 

4. Analys 

I kapitlet redovisas resultatet av den genomförda frågeundersökningen. En huvuddel av det 

statistiska materialet är medtaget, varvid några delar är sammanfattade i frågegrupper. 

4.1 Enkätresultat 

Frågorna från undersökningen presenteras med likformiga stapeldiagram där antal och 

procentfördelning på svarsalternativen är angivet. Efter varje fråga presenteras en 

sammanfattning av resultatet.  

Totalt är det 27 frågor, varav 26 presenteras. 681 kommentarssvar har lämnats i 19 

kommentarsfält. Kommentarerna har lämnats utöver svarsalternativ, och omfattar totalt 15 000 

ord. Kommentarerna har utgjort ett stort bidrag, men presenteras endast delvis. Antalet 

kommentarer redovisas, ett axplock visas, företrädesvis kortare svar, som är representativa för 

respektive fråga. Kommentarsvaren är från varierande årskullar om inte annat anges. I några 

fall sammanfattas frågor i samma kategori. Procentsiffror avrundas till närmaste heltal.106 

                                                           
104 Johannessen, Asbjörn. Tufte, Per-Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber, Malmö. 61-66. 
2003.  
105 Ibid 65.  
106 Ibid 165.  
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Frågorna är indelade i tre huvudsakliga områden. Den allmänna gruppen ger grundfakta, 

utbildning, motivation och pliktkänsla. De andra frågekategorierna omfattar externa och interna 

påverkansfaktorer och intryck på respondenterna. 

 

Sammanfattning fråga 1: Samlad svarsfrekvens från hela den tillskrivna gruppen är 90 %. Högst 

svarsfrekvens på den äldsta gruppen med 94 %. Medel på årskullarna är 87 %.  
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Sammanfattning fråga 3: En tongivande del, drygt 62 % har haft en långsiktig ambition och 

målinriktning att söka Fallskärmsjägarutbildning. Vad som förvånar är att en betydlig del, 33 

% fattar sitt beslut vid mönstringen. Det sker vid tre huvudsakliga tillfällen, när de inser att de 

har tillräckliga värden, när de ser eller läser information på inskrivningskontoret eller när 

inskrivningsförrättaren påverkar dem i den riktningen. 

45 kommentarer, varav några ur årskull 89-90 delges nedan: 

”Min storebror genomförde GU vid FJS. Vid "hans" FJS-dag när familjen besökte honom 

bestämde jag mig för att "hit vill jag." ” 

 

”Mötte och talade med en fallskärmsjägare som gjorde ett bestående intryck.” 
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Sammanfattning fråga 4: Varje respondent har i medeltal svarat på 2,2 alternativ. 

Sammanfattningsvis utgör svaren en huvudsaklig fördelning på tre grupper. En grupp med viss 

intern insikt och familjaritet (sju översta svarsalternativen), genom ambassadörer där 82 % har 

svarat. En grupp utgörs huvudsakligen av externa intryck (de nedersta sex alternativen utom 

annat) där 51 % har svarat. En grupp utgörs av egen övertygelse där 63 % kryssat, oftast i 

kombination med ytterligare ett alternativ. Svarsalternativet kända personligheter kategoriseras 

inte i dessa grupper.  

Det som är särskilt intressant är två saker. Dels att SM har ingen påverkats av. Dessutom att 

betydelsen av ambassadörer är mycket viktig. Trots att mycket få genomfört 

fallskärmsjägarutbildningen så har de påverkan på sin omgivning. I den undersökta gruppen är 

det 59 respondenter som har en fallskärmsjägare som bekant eller i familjen vilken har påverkat 

dem, det utgör 45 % av respondenterna. 

23 kommentarer; 

”En officer på gatan där jag bor sa att det var det svåraste och hårdaste förbandet man 

kunde söka till.” 

 

”Filmen vid mönstringstillfället visade en kort sekvens på en fallskärmsjägare som landade 

med rundkalott. Efter att ha sett det klippet ville jag bli fallskärmsjägare.” 
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Sammanfattning fråga 5: Utmaningen har varit den tongivande biten för 98 % av den undersökta 

gruppen. Sammanfattningsvis är den inre motivationen att klara något långt större än de yttre 

symbolvärdena i form av attribut eller resultatjakt. I begreppet utmaningen finns det ju såväl 

inre som yttre utmaningar, gentemot sig själv och i jämförelse med andra. 

25 kommentarer; 

”Utan tvekan så var den största drivkraften se hur långt jag kunde gå. Dvs, var är min riktiga 

gräns av vad som är möjligt går.” 

 

”Gedigen och proffsig utbildning. Självmotiverade lumparkompisar. Duktiga och bra befäl.” 

 

”Som elitidrottare var det naturligt att söka sig till det ”bästa laget”, till eliten inom området 

(värnplikten) och inte nöja sig med vanlig tjänst.” 
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Sammanfattning fråga 6: Av de 9 % som inte anser att Fallskärmsjägarna representerade det 

starkaste varumärket inom FM, tycker en huvuddel att Stridspilot, Kustjägare eller 

Attackdykare är lika eller mer starka varumärken.  

73 kommentarer; 

”FJS var det ultimata testet och utmaningen. Tolkskolan var på en klar 2a plats, men då det 

enbart bestod av mental/intelligens prövning så tyckte jag inte det representerade lika 

prövande miljö.” 

”Min uppfattning är att Fallskärmsjägare är det finaste man kan bli inom försvaret.” 

 

”Pilot, Flygvapnet. FJS som god tvåa.” 

 

”Ett historiskt varumärke som vuxit endast genom ett ödmjukt förhållningssätt till 

omgivningen där soldater visar utan att framhäva sig själva.” 

 

”I mitt tycke den tuffaste utan maskinattribut. Dvs inga flygplan, stridsvagn mm. Människan i 

centrum.” 
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Sammanfattning fråga 7: Pliktkänslan är mycket hög i den undersökta gruppen. Även om man 

inte fått påbörja den sökta utbildningen, skulle 97 % fullföljt plikten någon annanstans. Av de 

tre som svarat Nej, sannolikt inte tillhör två årskull 09-10, då graden av frivillighet för värnplikt 

var större, och en respondent från 99-00. 
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Sammanfattning fråga 8: Den övervägande delen, 71 % tar reda på mer information efter att 

blivit godkända vid förtestet. Det innebär med relativ säkerhet, att förtestet har stimulerat deras 

motivation, att klara av testperioden och den fortsatta utbildningen.  

 



Peter Forsberg 2018-02-25 Sida 38 av 75 
HSU 16-18   

 

 

Sammanfattning fråga 9: Huvuddelen har fått förstärkt motivation och en ökat positiv 

inställning efter förtestet. En del hade redan så hög motivation, att de anser att den inte kan 

utökas, utan de fortsätter sina förberedelser. Tre respondenter har svarat negativt där två anser 

att förtestet skrämde dem, för att det var så krävande. Den tredje har svarat både och. 

48 kommentarer; 

”Negativt: Jag tänkte "vad är det här?" Positivt: "Har jag kommit så här långt så ska jag ta 

mig hela vägen!" ” 

 

”Blev lite skrämd under förtesterna faktiskt, men modet kom tillbaka efter någon vecka.” 

 

”Jag fick en mycket större förståelse efter testerna. Det var inspirerande. Det var också ett 

första steg in i gemenskapen. Jag träffade andra killar som ville träna inför samma mål.” 

 

”Genom förtestet blev jag mer driven/sporrad att genomföra hela FJS utbildningen.” 
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Sammanfattning fråga 10: Årskull 09-10 är de som använt internet och SM. Tongivande delen 

av respondenterna har sökt information genom personer med erfarenhet från FJS sedan tidigare. 

Resultatet grundar sig i insikt och dubbelsidig acceptans, men även ökad stimulans och 

engagemang. 

31 kommentarer; 

”Ökade fältträningen, i skog med packning och kängor” 

”Pratade med min bror och en annan kille från samma ort och idrottsklubb som också 

satsade på att bli Fskj, det blev han.” 
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Sammanfattning fråga 11: Några av de som svarat vet ej anser eventuellt att frågan är hypotetisk 

och ställningstagandet inte behövts. Drygt 89 % hade avsikten att fullfölja värnplikt någon 

annanstans. Pliktkänslan är hög trots det efterfrågade fiktiva misslyckandet.  
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Sammanfattning fråga 12: Ett stort fortsatt deltagande i FM verksamhet inom hela 

respondentgruppen. Årskull 89-90 hann med sin huvuddel under 90-talet genomföra flera 

repetitionsövningar, vilket syns i statistiken, bland de som blev krigsplacerade.   

Årskull 99-00 hamnade mellan repetitionsövningarna och när FJS anställde fallskärmsjägare, 

från 2002. 39 % av respondenterna i årskullen har inte haft ett engagemang i FM med anledning 

av sin värnplikt.  

Några av dem som kryssat nej har andra totalförsvarsyrken. 
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Sammanfattning fråga 13: Av årskullen 09-10 har det varit ett tydligt engagemang i FM. Av de 

23 svarande har 22 haft ett fortsatt engagemang inom FM. Ytterligare minst fyra personer är 

fast tjänstgörande i FM, och inte tillskrivna med frågeundersökningen. Totalt är det alltså minst 

81 % av soldaterna ur årskullen som fortsatt sitt engagemang i FM. 

De 101 respondenterna har kryssat 1,5 svar var. Kombinationerna är flerfacetterade, den 

vanligaste är repetitionsutbildning i kombination med någon. 

30 kommentarer;  

”Jag var med som befäl vid förtesterna ett par gånger samt som förhörsledare på 

fångövningar, efter min tolkutbildning.” 

”PtrlC vid FJS, det finaste man kunde bli, tyckte vi då.” 

”Polis, NI” 
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Kommentar fråga 14: En huvuddel av den undersökta gruppen anser att samhället fått något 

positivt fått tillbaka från deras värnplikt. Hos Vet ej gruppen kan en osäkerhet på definitionen 

av värdeordet ”återbäring” föreligga. 
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Sammanfattning fråga 14-16: Att värnplikten har haft en stor och positiv betydelse vid val av 

yrke eller utbildning för övervägande delen av gruppen är tydligt. Resultatet sammanlagt 

bekräftar FM ”återbäring” till samhället. En positiv upplevelse av värnplikten är mycket 

betydelsefull för ett framtida ambassadörsskap. Det innebär ett fundament för fortsatt 

rekrytering och OV, genom en naturlig varumärkesvärdering.  

53 kommentarer; 

”I allt jag gör finns en fostran och prägling från tiden på FJS. Det finns en stolthet med vissa 

värderingar som man vill föra vidare oavsett i vilka sammanhang det handlar om.” 

”Jag tittade mig i spegeln och kom plötsligt ihåg: för helvete, jag är ju fallskärmsjägare. 

Varför tar jag den här skiten? Så valde jag att starta eget företag istället.” 

”Hade aldrig blivit läkare utan FJS!” 

”Känslan "Inget är omöjligt" och viljan att genomföra är rotad sedan FJS. Har hjälpt mig 

mycket i yrkeslivet också.” 
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58 kommentarer; 

”Lillebror och syskon till kompisar” 

 

”Kamrater i samma ålder som genomfört utbildningen efter mig. Har säkert påverkat deras 

val i "rätt" riktning.” 

 

”Som idrottslärare har jag påverkat vissa individer.” 

 

”Jag har i mitt arbete med ungdomar på fritidsgårdar och kollo talat för vikten av att göra 

värnplikt.” 

 

”Jag har alltid rekommenderat intresserade att välja FJS. Min bror sökte FJS kullen efter 

mig.” 
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29 Kommentarer; 

”Anställd inom FM och trivs mycket väl = ambassadör.” 

 

”Vet minst 2 personer som jag påverkade att söka GMU varav 1 fortsatte arbeta inom FM.” 

 

”Värnplikten på FJS har format mig till den jag är idag och jag hoppas/tror att det är den 

bästa version av mig, mitt budskap är alltid att det är värt tiden.” 

 

”Framför allt har jag ofta framhållit hur en värnplikt kan bli meningsfull och utvecklande om 

man aktivt söker sig till något som intresserar en - behöver ju inte vara FJS för alla...” 
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50 kommentarer: 

”...i ens personlighet....genom att vilja, våga och ha uthållighet i att ta sig an situationer. 

Samt framhäva många kompetenta ledare som jag kom i kontakt med under värnplikten.” 

 

”Jag har burit FJS symboler och varit stolt över det. Framförallt har jag burit med mig FJS 

värderingar inom idrotten, skola och familjen och yrkeslivet.” 

 

”Har gjort "reklam" för FJS i alla tänkbara sammanhang, socialt och yrkesmässigt.” 

 

”Genom att förmedla att det man lär sig inom FJS såsom vilja, mod, uthållighet och 

kamratskap. Mig veterligen inte går att lära sig på något annat ställe i samhället.” 
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Kommentar fråga 20: De 117 som svarat har i genomsnitt 2,9 svar/respondent, totalt 335 svar. 

Det visar att de har fungerat som ambassadörer, genom flera informationsvägar i sin omgivning. 

Även om de inte anser sig vara formella ambassadörer har de haft en informell påverkan. 

Sammanfattning fråga 17-20: Betydelsen av muntlig överspridning genom word of mouth är 

mycket tydlig. Några respondenter som lämnat svaret vet ej eller nej på någon av frågorna, 

förtydligar att de alltid talat gott om FJS, men anser sig inte vara formella ambassadörer.  

8 kommentarer: 

”Två yngre bröder på FJS, med vidare karriärer i det militära. Flera av deras vänner sökte 

också, säkert delvis beroende på brödernas ansökan.” 
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Sammanfattning fråga 21: En kontrollfråga på fråga 5, som syftar till att prioritera ett svar. 

Resultatet från fråga 5 verifieras. Utmaningen och att tillhöra en utvald skara samt 

självtest/självförverkligande är de viktigaste attraktionskrafterna.  

18 kommentarer: 

”Svårt att bara välja en ;) Skulle säga att samtliga passar in!” 

 

”Ansökan baserades på utmaningen. Under/efter utbildning så inser man vilket kamratskap 

det innebar, samt att man var en av få i Sverige.” 
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Sammanfattning fråga 22: Kommentarerna är bara positiva, några mycket omfattande. 

116 kommentarer: 

”Allt är möjligt. Representeras väldigt väl av Vilja, Mod, Uthållighet” 

 

”Bra nätverk.” 

 

”Den gedigna och hårda men rättvisa utbildningen. Värderingar som man delar med övriga 

värnpliktiga. Även med skolans befäl, det finns inga genvägar, bara hårt arbete och det lönar 

sig i längden.” 

 

”Att jag lyckats klara av svåra tester vid flera enheter inom polisen.” 

 

”Tillhörigheten till denna traditionsrika och stolta elit, gemenskapen, självförtroendet och 

stoltheten som det medfört. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte genomfört fskj-utb 

då det utvecklade mig något enormt som person.” 
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16 Kommentarer: 

”Det var kämpigare än jag förväntat mig” 

 

”Hade nog ganska oklara förväntningar” 

 

”Trodde ej att jag skulle jobba i FM 5 år senare varken innan inryck eller utryck men är glad 

att jag sökte tillbaka.” 

 

”Det år i mitt liv jag lärt mig och utvecklats mest.” 
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8 kommentarer: 

”Trodde inte att GU på FJS skulle ha så stor påverkan på mitt liv som det har haft” 

 

”Önskar att fler idag fick samma möjlighet att dela upplevelsen med andra duktiga killar från 

hela landet. Där kan man snacka om integration.” 
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Sammanfattning fråga 25: Under punkten annat är tillagt främst Attackdykarna/kustjägarna och 

därefter andra jägarförband. 23 kommentarer är lämnade som går i samma linje. 
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Sammanfattning fråga 26: Respondentgruppen har hög lägstanivå på utbildningar. Den yngsta 

årskullen har en stor del som har fortsatt en anställning inom FM, och därför förskjutit sina 

studier. Det kan förklara det antal ur årskullen med gymnasieexamen, och att en större del som 

har pågående högskolestudier, sju stycken.  

Flera har i kommentarsfältet angett dubbla examen och specificerade utbildningar, nivåer och 

universitet. Några av de med Officersutbildning (OHS) eller Polisutbildning (PHS), räknar 

endast sin gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. De tre under punkten annat 

innefattar en respondent med dubbla examen, en polis, och en professor.  
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Sammanfattning fråga 27: Av de 23 svarande i den yngsta årskullen är det 8 st (35 %) som inte 

visste vad de hade för alternativ uttagning. Det tyder på att det var otydliga besked till de 

testande vid mönstringen. Det är särskilt tydligt i den yngsta årskullen. Nio ytterligare 

kommentarer med detaljerade beskrivningar. 
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4.2. Resultat 

Resultatet från undersökningen visar att kvaliteten och engagemanget från de värnpliktiga som 

gjort ett frivilligt aktivt ställningstagande att genomföra SANS är hög. Deras engagemang 

fortsätter efter värnplikten, att bidra med en positiv bild och påverkan på det som de förknippar 

med positiva värden från värnplikten och FM. 

Frågorna 3-6 och 21 bekräftar att det externa intrycket och påverkan respondenterna vittnar om 

har bidragit till deras drivkrafter och motivation att genomföra SANS till det undersökta 

förbandet. I en huvuddel av fallen har påverkan genom personer med familjaritet till 

organisationen eller FM haft en stor påverkan på viljan att söka utbildningen. 98 % av 

respondenterna uppger att utmaningen är det som utgör deras huvudsakliga drivkraft att söka 

utbildningen.   

 

Bild 2: Värdeordsdiagram baserade på associationer till de 73 textkommentarerna till fråga 6. 

Frågan behandlade FM starkaste varumärke, vilket 91 % förknippar med FJS.107  

Frågorna 7 och 11-13 visar på undersökningsgruppens tydliga pliktkänsla mot den lilla 

organisationen, FJS och den stora organisationen, FM. Så stor andel som 45 % har haft en 

anställning i FM. Totalt har drygt 77 % haft ett fortsatt engagemang i FM eller totalförsvaret. 

Ser man de siffrorna så har verkningsgraden av värnplikten varit mycket hög i den undersökta 

gruppen under tre decennier. De två yngre årskullarna har inte genomfört repetitionsutbildning. 

Däremot har en större del av den yngsta årskullen av respondenterna tagit anställning inom FM, 

minst 66 %. 

Ett flertal kommentarer, från alla årskullar, anger att värnpliktsförbandet har haft avgörande 

betydelse för deras fortsatta engagemang i FM. De hade inte fortsatt en anställning i FM, om 

de inte fått ett sådant positivt intryck under genomförandet av värnplikten.  

                                                           
107 Från frågeundersökning genom programvaran SurveyMonkey.com 

Pga Tuffaste Bra Rekommendation Varumärke FJS-

dag Mest Gott Rykte Mer Förband FJS Högst 

Krav Utbildningen Högre Starkaste Tack Falls

kärmsjägarna Uttagna Vill 
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Verkningsgraden av värnplikten stöds också av Berit Carlstedts rapport om den sista 

värnpliktiga årskullen i FM.108  Några saker som återfinns i studiens empiri om SANS och 

frivilliga värnpliktsalternativ bekräftas i hennes rapport. Att en tidig positiv inställning till 

värnplikten genom kontakter med FM, en familjaritet, visar att ambitiösa ungdomar tar tillvara 

möjligheter som ges dem. Att befälsuttagna, som den undersökta respondentgruppen, är mer 

positiva från grunden styrks också i Carlstedts rapport.109  

Frågorna 8-10 visar på ett tydligt sätt respondenternas påbörjade övergång från de externa 

intrycken och påverkan av FJS OV, till en ökad insikt och delaktighet. Organisationens 

associationer och framtoning bekräftas och viss förståelse av organisationens kultur och 

identitet börjar erhållas. Insynen resulterar också i en ökad ambition av att tillhöra 

organisationen. Att respondenterna under förtesterna upplever en ömsesidig acceptans, dels 

över att de klarar kraven, träffar andra med likadan motivation, och att deras förväntningar på 

organisationen uppfylls, stärker OV ytterligare. 

Frågorna 14-16 visar att den interna förståelsen för OV och lojaliteten mot den gör att de bidrar 

till OVV. De som har varit delaktiga inom organisation och fått positiva erfarenheter fungerar 

som varumärkesförstärkare, även om de inte bidrar aktivt till OV. Huvudsakligen görs det 

genom extern påverkan i sin omgivning, oavsett om det är som formella eller informella 

ambassadörer. Positiva medlemmar som tillhört organisationen bidrar även till att förstärka den 

interna påverkan. 

Frågorna 17-20 förtydligar den mycket tydliga påverkan som ambassadörer och muntlig 

överföring av kunskap och information bidrar till OV, samt fortsatt attraktion till 

organisationen. Desto närmare medlemmarna är sin organisation, ju starkare fungerar de som 

varumärkesförstärkare. I det undersökta fallet är det tydligt att respondenterna förknippar sig 

med ett varumärke, den identiteten är mycket stark. De anser att de framförallt bidrar genom 

påverkan på sin omgivning, med muntlig överspridning. Det ökar på ett mer aktivt sätt OV 

externa förstärkning. 

Frågorna 22-25 belägger att FM kunnat möta förväntningarna på den utbildning som 91 % av 

respondentgruppen ansåg representerade det starkaste varumärket. 98 % av den 

respondentgruppen har fått uppfyllda förväntningar av värnplikten. Ingen ångrar sitt val av 

SANS, varav 98 % absolut inte ångrar valet. Den positiva upplevelsen förstärks av den interna 

organisationskulturen och kollektivets påverkan. Det resulterar i såväl medveten som 

                                                           
108 Carlstedt & Carlstedt 18-19. 
109 Ibid 
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omedveten extern påverkan, vilket gynnar varumärkets emotionella dragningskraft och bidrar 

till OV. 

Fråga 26 är av allmän karaktär, med inflytelser i såväl extern som intern påverkan. Flera av 

respondenterna uppger i kommentarer att de inte uppnått så stora resultat i livet, skola eller 

yrke, om det inte var för deras erfarenheter från värnplikten. Det är den tydligaste 

samhällsåterbäringen, och positiv befästande av såväl OV och folkförankring, men svårt att 

mäta. 

Begrepp som återkommer påvisar tydligt den systematisering som respondentgruppen har 

erhållit under det 30-åriga undersökta tidsspannet. Några begrepp återkommer regelbundet i 

kommentarerna, omsatta i konkreta exempel, inte endast som dogmer. De tydligaste exemplen 

är att allt är möjligt eller att ingenting är omöjligt. Utmaning, kamratskap, respekt, krävande 

och positiv inställning och att aldrig ge upp är andra återkommande värdeord.  FJS valspråk 

Vilja, Mod och Uthållighet, är det mest återkommande begreppet, i olika kopplingar. 

Användningen av samma uttryck och vokabulär är ett tydligt tecken på att den interna 

systematiseringen av OV, i såväl kulturen och identiteten sitter djupt rotad, enligt figur 4. 

5. Diskussion 

Underlagen från frågeundersökningen påvisar hur attraktionskraft och varumärkesvård kan 

resultera i stimulerad rekrytering. Det förstärker OVV samt resulterar i folkförankring. Det 

beskrivs i ett av samtalen med en tidigare anställd vid Pliktverket som. 

          ”Fallskärmsjägarsystemet var det tydligaste exemplet på långsiktig folkförankring som 

jag någonsin sett under mina trettio år i kontakt med Försvarsmakten.110” 

Konstanter som är tidsöverskridande i undersökningsgruppen är utmaningen, och lockelsen den 

utgör ihop med en sund tävlingsinstinkt, parat med en tillhöra-känsla. Tillhöra-känslan är också 

ihopkopplad med familjaritet, till den organisationen man vill vara del av. Familjariteten 

åstadkoms genom ambassadörer och företrädare som är bra representanter för den eftertraktade 

organisationen. Ambassadörerna är bärare av OV som varumärkesförstärkare främst genom 

WoM och föregångsmannaskap. 

Författarens förväntade variation mellan årskullarna avseende hur de fick och eftersökte 

information om utbildningen, har inte tydligt kunnat dokumenteras. Det är fortfarande 

huvudsakligen personer som utövar positiv påverkan på blivande soldater genom WoM. 

                                                           
110 Ottosson 2018-01-18. 
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Att konkurrera om samhällets ambitiösa och högpresterande ungdomar kräver att FM måste 

kunna möta en del av deras förväntningar. Att ha utbildningsalternativ för värnpliktiga, 

liknande det undersökta, kan locka en del av ungdomarna att söka värnpliktsutbildning.  

Utbildningarna de prövas för, och inkallas till, måste genomförs på ett bra sätt av FM. Då 

kommer det resultera i en förstärkning av främst den interna OV, men även den externa OV då 

de syns utåt. Det kommer att resultera i en fortsatt positiv rekryteringskraft till FM, liksom en 

återbäring till samhället.  

OV skapar tillhörighet, om det hanteras på ett trovärdigt och långsiktigt sätt. I det undersökta 

fallet är det tydligt att flera av respondenterna skulle fortsatt sin tjänstgöring vid FJS om de 

hade kunnat. De årskullar som hade möjlighet att ta en anställning vid FJS efter utryckning, 

hade en stor del soldater som fortsatte direkt. Det tyder på ett starkt OVV. 

Ett stöd och ansvarsfrihet till förbanden att vidmakthålla och utveckla en positiv 

varumärkesvård förstärker ytterligare de varumärken som FM har till stor del gratis, vilket 

gynnar FM. I ansvarsfriheten behöver kulturell förståelse finnas att ge svängrum för den 

särprägel de enheter som omfattas av starkt OV innehar. Ges det utrymmet kommer FM få 

oändligt mycket tillbaka i form av stimulerat och engagerat humankapital. 

5.1 Svaret på frågan 

Forskningsfråga 

Vilka faktorer bidrog till att FM årligen lyckades rekrytera värnpliktig personal, vid den 

obligatoriska mönstringen, till en frivilligt vald utbildning intill 2010? 

Delfrågor 

 Hur genomfördes rekrytering till frivillig värnpliktsutbildning vid ett förband intill 

2010?  

 Varför sökte värnpliktiga frivilligt genom aktiva val (SANS), till mer krävande 

värnpliktsutbildningar än vad de behövde genomföra? 

 Vad hade störst påverkan på blivande värnpliktiga fallskärmsjägare att söka till FJS? 

Genom det samlade resultatet med undersökningen går det att belägga några saker. Att faktorer 

som lockelse och attraktion genom uppskattade och kända varumärken skapar uppbyggda 

förväntningar. Förväntningar vad det innebära att vara en del av en organisation. Att 

delaktigheten därtill innebär en utmaning är avgörande. En utmaning att överträffa sig själv, 

både för att visa för sig själv och sin omgivning, att man innehar de förutsättningar som 

förknippas med varumärket. Utmaningen är en mycket tydlig drivkraft och viktig faktor. 
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Tävlingsinstinkten, både mot sig själv, och i form av att jämföra sig med sin omgivning är en 

deldrivkraft i utmaningen. Att genom utmaningen uppnå bekräftelse. Bekräftelse av delaktighet 

och tillhörighet till organisationen, och en förankrad pliktkänsla, gör att respondenterna varit 

beredda att genomföra en värnpliktsutbildning som kräver mycket mer än en del andra 

utbildningar.  

Genom en additionseffekt så föder framgång nya framgångar, och delaktiga i den processen vill 

fortsätta att förknippas med den upplevelsen. Förtestet spelar en betydande roll att befästa 

attraktionen. Det sprider sig och föredömen i det lilla adderar värde till OV. Det attraherar delar 

av omgivningen och förväntningarnas betydelse på OVV förstärks. 

Genom förstärkt insikt i utbildningen och systematisering uppfattar soldaterna den interna 

kulturen och identiteten. Det ger vidgade vyer som innebär att de förstår kollektivets kraft och 

inneboende styrka genom kamratskap och samarbete. Genom den insikten och medförda värden 

från den interna insynen fungerar de som ambassadörer och marknadsför utbildningen i såväl 

familj och framtida omgivning.  Ambassadörer påverkar främst med det personliga mötet 

genom Word of Mouth. Det resulterar i fortsatt påverkan på kommande lämpliga personer till 

samma eller liknande utbildningar.  Den påverkan skapar en förstärkt egen övertygelse och 

motivation hos kommande medlemmar av organisationen, vilket bidrar till en upplevd 

familjaritet med organisationen. Detta utgör konstanter, och olika informationskanaler utifrån 

tidens möjligheter, förstärker endast de grundläggande orsakerna av attraktionskraften till OV. 

Att symbolvärden, attribut och personliga vinningar inte utgör den primära lockelsen, är också 

bekräftad, men de är likväl en viktig och uppskattad del av OV. De utgör en bekräftande bonus. 

En framgångsfaktor är det långvariga samarbetet med Pliktverket. Genom stort ömsesidigt 

förtroende och informell dialog med FJS, så underlättades Pliktverkets rekryteringsuppdrag åt 

FM.  Positiv överspridning, mytbildning och positiva ambassadörer med både intern insyn och 

extern påverkan skapar ett informellt system av attraktionskraft kring OV. Det sammantaget 

bygger upp höga förväntningar 

5.2 Reflektion över resultatet 

Med intryck av resultatet från undersökningen vågar författaren sig på en sammanfattande 

framåtblickande allitteration. 

”Vårdas våra varumärkens värde vinner vi våra värnpliktigas vägval, in i framtiden” 

5.3 Vidare forskning 

Med den tillgängliga empirin och de konstanter som framkommit finns det ytterligare 

forskningsområden, som beskrivs nedan.  
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Hur utvecklar och bibehåller FM goda exempel på särpräglade förband som stimulerar 

utmaningen, och kan attrahera och konkurrera om samhällets ungdomar?  

Hur tas möjligheter till ökad familjaritet och muntlig överspridning tillvara av förband inom 

FM? Hur når man ut till ungdomar som normalt inte nås av FM, med skapad familjaritet och 

förtroende?  

Hur skapas, tillåts och stöds särprägel vid FM förband? 

Hur har förband med starkt OV uppfattats av externa parter och samarbetspartners, hur skapas 

bredare och bättre befäst externt OV, för att stimulera omgivningens stöd? 

En jämförande studie mellan flera enheter som haft SANS under samma tidsperiod skulle kunna 

genomföras, med bredare empiri. 

Ytterligare årskullar från det undersökta förbandet skulle kunna utgöra underlag för att forska 

kring intresse för anställning i det egna förbandet, eller i annan del av FM. 
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 Bilaga 1. Enkät värnplikten vid FJS 

 

 Inledning och bakgrund  

Syftet med denna enkätundersökning är att behandla rekryteringen till Försvarsmakten under 

värnpliktsperioden t o m 2010. Specifikt kommer det att beröra attraktionskraften kring 

utbildningar med frivillig särskild ansökan (SANS) vid mönstringen. Härvid har tre årskullar vid 

fallskärmsjägarna sedan kalla kriget intill värnpliktens vilande 2010 valts.  

 

Materialet är avsett att användas i mitt uppsatsarbete vid Försvarshögskolan. Det syftar till att 

bidra med kunskap om hur Försvarsmaktens varumärken har bidragit till rekrytering och 

dragningskraft hos de värnpliktiga årskullarna. Uppsatsen bidrar till ökad kunskap om värdet av 

varumärken, attraktionskraft och stimulans att genomföra frivilligt val vid värnplikten. Det är 

relevant kunskap inför att Försvarsmakten från 2018 återinför värnplikten som 

rekryteringsinstrument.  

 

De individuella svaren på enkäten kommer endast behandlas och behållas hos författaren.  

 

Enkäten är frivillig, men jag uppskattar ditt deltagande då en hög svarsfrekvens förstås bidrar till 

ett högre signifikansvärde av arbetet.  

 

Enkäten är anonym. För att underlätta utskick av kollektiva påminnelser, ange era 6 första siffror 

för uppföljningen mot utskickslistor.  

 

Enkäten har enkelvalsfrågor och flervalsfrågor. 

 

*1. GU-år 

89-90 

99-00 

09-10 

2. Persnr (6 första) 
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3. När bestämde du dig för att genomföra en särskild ansökan (SANS) till FJS vid 

mönstringen? 

Vid mönstringstillfället. 

1-3 månader innan mönstringen. 

3-12 månader innan mönstringen. 

1-2 år innan mönstringen. 

3-5 år innan mönstringen. 

Övrigt 

Kommentar

 

4. Vad påverkade dig att genomföra SANS till FJS vid mönstringen? 

(flervalsfråga) 

Bekanta som tidigare varit fallskärmsjägare. 

Bekanta i skolan. 

Bekanta inom idrotten 

Familj som tidigare varit fallskärmsjägare. 

Familj, annan. 

Lärare i skolan. 

Tränare inom idrotten. 

Kända personligheter (ex Göran Kropp, Rune Larsson) 

Egen övertygelse 

Film 

Tv 

Tidningar 

Information från Försvarsmakten 

Information från Internet (ex webbsidor) 

Information från sociala medier (ex FB, twitter) 

Annat 

 

5. Vilka var dina största drivkrafter att söka FJS utbildningen? (flervalsfråga) 

Utmaningen 

Attribut (basker mm) 
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Självtest 

CV & karriärsfrämjande 

Visa omgivningen 

Annat 

 

6. Representerade ditt val till SANS det starkaste varumärket inom 

Försvarsmakten? 

Ja 

Nej 

Om ja, varför? 

Om nej, vilka andra?

 

7. Om du inte hade blivit antagen till FJS testperiod vid förtestet, hade du då 

fullföljt värnplikten någon annanstans? 

Ja, absolut. 

Ja, sannolikt. 

Nej, sannolikt inte. 

Nej, absolut inte. 

Vet ej 

8. Tog du reda på mer fakta om FJS efter du genomförde förtestet? 

Ja 

Nej 

9. Förändrades Din inställning till att klara av fallskärmsjägarutbildningen vid 

FJS efter genomfört förtest? (flervalsfråga) 

Ja 

Nej 

Positivt 

Negativt 

Kommentar

 

10. Om ja på frågan ovan(9), på vilket sätt? (flervalsfråga) 

Pratat med befäl eller värnpliktiga från FJS 
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Böcker 

Broschyrer 

Filmer 

Internet 

Sociala medier 

Kontakt med Värnpliktskontor/Pliktverket/Rekryteringsmyndigheten 

Annat 

 

11. Om Du hade fått avbryta FJS testperiod (avskiljd), hade Du då fullföljt 

värnplikten någon annanstans? 

Ja, absolut. 

Ja, sannolikt. 

Nej, sannolikt inte. 

Nej, absolut inte. 

Vet ej 

12. Har din värnplikt inneburit fortsatt engagemang i Försvarsmakten i någon 

form? 

Ja 

Nej 

13. Om ja på frågan ovan (12), vilken typ av fortsatt engagemang i 

Försvarsmakten? (flervalsfråga) 

Hemvärnet 

Annan frivillig försvarsorganisation 

Anställning i FM som yrkesofficer, reservofficer, specialistofficer eller soldat 

Repetionsutbildning eller krigsplacering 

Annan anställning inom Försvarsmakten, eller försvarsmyndighet (FMV, FOI, FRA) 

Annat uniformsyrke inom totalförsvaret (POLIS, SRV, KBV, TULL, Räddningstj) 

Annat 

Kommentar  

14. Har din värnplikt inneburit en ”återbäring” till samhället i någon form? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

15. Har din värnplikt påverkat ditt yrkesval? 
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Ja 

Nej 

16. Har din värnplikt påverkat din yrkeskarriär eller utbildning? 

Ja 

Nej 

Positivt 

Negativt 

Kommentar

 

17. Har du haft påverkan på andra att söka utbildningen vid FJS el liknande 

utbildning med SANS? Exempelvis; genomfört påverkan, rekrytering, bidragit på 

annat sätt med en positiv påverkan ”word by mouth”. 

Ja 

Nej 

Ge exempel

 

18. Har du varit en "ambassadör" för Försvarsmakten efter din värnplikt? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar

 

19. Har du varit en "ambassadör" för FJS efter din värnplikt? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Ge exempel

 

20. Om ja på frågan ovan (18-19), på vilket sätt har ditt ambassadörsskap påverkat 

din omgivning? (flervalsfråga) 

”Word by mouth”, muntlig överspridning 
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"Electronic word by mouth", digital överspridning 

Skola/elever/skolkamrater 

Idrott 

Jobb 

Familj/syskon/egna barn 

Kommentar

 

21. Vilken var den största attraktionskraften som fallskärmsjägarutbildningen 

innebar för dig? 

Självförverkligande 

Tillhöra en utvald skara 

Utmaning 

Symbolvärden  

Kamratskap 

Respekt 

Kommentar

 

22. Vilken är din bästa erfarenhet (civil eller militär)av att ha genomfört 

fallskärmsjägarutbildningen vid FJS? 

Ja, se nedan 

Nej, inget 

Kommentar

 

23. Uppfylldes dina förväntningar på värnpliktsutbildningen 

Ja, absolut 

Ja, till del 

Nej, inte tillfullo 

Nej, absolut inte 

Vet ej 

Kommentar  

24. Ångrar du ditt val av värnpliktsutbildning? 

Ja, absolut 

Ja, till del 
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Nej, inte helt 

Nej, abslout inte 

Vet ej 

Kommentar  

25. Vilka andra utbildningar inom Försvarsmakten förknippar du som attraktiva 

varumärken under den berörda tidsperioden? (flervalsfråga) 

Televapen 

Tolk 

Kustjägare 

Röjdykare 

Stridspilot 

Ytbärgare 

Inget av ovan 

Annat 

Kommentar  

26. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

Gymnasieexamen 

Högskolestudier 

Högskole/universitetsexamen, motsv 

Doktorandutb, motsv 

Annat 

Kommentar  

27. Hur lång skulle din värnpliktsutbildning varit om du inte hade genomfört 

fallskärmsjägarutbildningen? 

10 månader (GB uttagning) 

12 månader (PB uttagning) 

15 månader (KB uttagning) 

Vet ej 

Annat  
NEW QU ESTION 
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Bilaga 2. Förkortningsordlista: 
 

GB= Gruppbefälsuttagen 

FHS ILM= Försvarshögskolan. Institutionen för ledarskap och management 

FJS= Fallskärmsjägarskolan 

GU= Grundutbildning 

KB= Kompanibefälsuttagen 

OV= Organisationens varumärke 

OVV= Organisationens varumärkesvärde 

PB= Plutonsbefälsuttagen 

SANS= Särskild ansökan 

SM= Social media 

WoM=  Word of Mouth  

 

https://sv.surveymonkey.com/?ut_source=survey_poweredby_home
https://sv.surveymonkey.com/?ut_source=survey_poweredby_home

