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Sammanfattning
Syftet med studien var att studera potentiell återanställningsbarhet och motivstruktur hos individer som lämnat Försvarsmakten. Följande frågeställningar
avsågs att besvaras: (1) Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna
Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkar huruvida individen vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej?

Med hjälp av en enkät besvarade 786 tidigare kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän frågor om varför de lämnade Försvarsmakten och om
deras attityd till att ta återanställning. Resultaten visar att de flesta trivdes bra under
sin anställning. Vanligaste orsakerna till att lämna var brist på utveckling, missnöje
över lönen, och för att påbörja civila studier/arbete. De som hade en positiv attityd
till att återvända trivdes bättre under sin anställning och skattade tillit till sin
arbetsgrupp högre. De som hade en negativ inställning till att återvända uppgav i
högre utsträckning brist på utveckling och att arbetsformen inte passade dem. Brist
på utveckling är den faktor som bäst predicerar om tidigare kontinuerligt tjänstgörande personal vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej. Studien visar
också att 13 % redan tagit återanställning eller kontaktat Försvarsmakten, 49 %
funderar på det och 35 % är inte intresserade av att återvända.
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Abstract
The purpose was to study potential re-enlistment and motive structure among
individuals who left the Swedish Armed Forces (SAF). The following questions
were intended to be answered: (1) Which factors influenced the individuals
decision to leave the SAF? and (2) Which factors influences whether the individual
wishes to re-enlist in the SAF or not?
With the help of a survey, 786 former continually employed soldiers and sailors
answered questions regarding why they left the SAF and about their attitudes
towards re-enlisting. The results shows that most were satisfied during their
employment. The most common causes for leaving was lack of development,
dissatisfaction with the salary, and to begin civilian studies/job. Those who had a
positive attitude to returning liked their first employment more and rated trust in
their previous working group higher. Those who had a negative attitude to
returning more often reported lack of development and that the employment
contract did not fit their needs. Lack of development is the factor that best predicts
whether a former continuously employed squad leader, soldier, or sailor wants to
re-enlist in the SAF or not. The study also shows that 13 % have already re-enlisted
or contacted the SAF, 49 % are considering re-enlisting and that 35 % are not
interested in returning.

8

Inledning
Sedan införandet av ett frivilligförsvar i Sverige har Försvarsmakten brottats med
att behålla sin personal. Till en början var det lätt att rekrytera individer men ganska
snart visade sig att Sverige, i likhet med andra europeiska länder, hade svårare att
få de anställda soldaterna och sjömännen att stanna kontraktstiden ut. Under 2014
hade Försvarsmakten relativt hög avgångstakt för kontinuerligt anställda soldater
och sjömän (15.1 procent), vilket är betydligt högre jämfört med till exempel
Polisen eller staten i övrigt (Försvarsmakten, 2015). Svårigheterna med att behålla
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten har
bland annat lett till att värnplikten återinförts 2018 för att kunna bemanna krigsförbanden (Regeringen, 2016).
Problemen med att få kontinuerligt anställda soldater att fullfölja sina kontrakt
har lett till ett fokus på återrekrytering och återanställning. Personer som genomfört värnplikt eller den militära grundutbildningen, eventuellt tagit anställning i
Försvarsmakten men sedan sagt upp sig, är en viktig rekryteringsmålgrupp.
Kostnadsbesparingen för varje individ (utbildad och i vissa fall med erfarenhet från
arbete i Försvarsmakten) som återrekryteras till Försvarsmakten kan antas ligga på
mellan 700 000 kr till 1 000 000 kr (Eriksson & Österberg, 2016). Det handlar
således om stora ekonomiska besparingar om Försvarsmakten skulle lyckas återrekrytera personal till Försvarsmakten som snabbt kan komma in i arbetet.
Under 2016 och 2017 genomfördes studier med fokus på att undersöka återanställda soldater och sjömäns motivstruktur (Fors Brandebo & Klockare, 2016;
Fors Brandebo & Lundell, 2017). Resultaten visade bland annat att majoriteten av
individerna trivdes med sin anställning i Försvarsmakten och hade för avsikt att
stanna länge. Trots detta hade dessa individer valt att avsluta sin anställning och
bakomliggande orsaker var framför allt brist på utveckling, missnöjde med lönen
och påbörjandet av civila studier. Motiv till att återvända handlade om två aspekter:
(1) utveckling och utmaning, och (2) intresse för den militära kontexten.
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Föreliggande studie avser att följa upp de två ovanstående studierna genom att
studera potentiell återanställningsbarhet och motivstruktur hos individer som
lämnat Försvarsmakten. Följande frågeställningar avses att besvaras:
(1)

Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna Försvarsmakten?

(2)

Vilka faktorer påverkar huruvida individen vill ta återanställning i
Försvarsmakten eller ej?

10

Metod
Undersökningsdeltagare
Undersökningsgruppen utgjordes av alla personer som avregistrerats från
Försvarsmakten under åren 2013 till 2016. När avlidna individer, de som inte återfanns på den adress som Skatteverket uppgett och de som ej deltagit i undersökningen med hänvisning till att de är återanställda i FM räknats bort, bestod gruppen
av 2365 personer. Inom denna grupp erhölls svar från 822 personer men 36
respondenter var tvungna att exkluderas på grund av för stort internt bortfall, vilket
innebar 786 användbara svar och en svarsfrekvens på 33.2 procent. I tabell 1 visas
bakgrundsdata för undersökningsdeltagarna.
Tabell 1
Beskrivning av undersökningsdeltagare i giltiga procent (%), uppdelat efter kön och totalt
Kvinnor
Män
Totalt
(n = 136)
(n = 645)
(N = 786)
M
=
28.4
SD
=
4
M
=
28.7
SD
=
5
M = 28.6 SD = 4
Ålder
≤ 25
20
22.7
22
26-27
25
19.9
21
28-29
32
25.3
27
≥ 30
23
32.1
30
Civil utbildning
Gymnasieutbildning
Universitets- eller högskolestudier –
ej examen
Universitets- eller högskolestudier –
tagit examen

27
28

37
30

35
30

46

33

35

11

Militär bakgrund
Armén
Flygvapnet
Marinen
Hemvärnet

59
12
30
0

72
7
20
1

70
8
21
1

Första anställning i FM (år)
≤ 2010
2011-2012
2013-2014
≥ 2015

26
43
23
8

25
35
33
8

25
36
31
8

Anställningsform
GSS/K
GSS/T
Hemvärnet

93
6
2

92
6
2

93
6
2

Antal uppehåll från FM
1
2
3
4 eller fler

92
6
2
1

85
9
3
3

86
9
3
2

Tid sedan avslutad anställning
< 6 månader
6-12 månader
> 12 månader

0
4
96

1
3
96

1
3
96

Huvudsaklig sysselsättning
Arbetssökande
Studerande
Civil anställning, deltid
Civil anställning heltid
Annat

2
33
4
47
14

2
26
2
64
6

2
27
2
61
8

Notering. 3 respondenter angav “Föredrar att inte svara” på Kön och 2 besvarade inte frågan alls.

12

Datainsamling
En postenkät skickades ut till undersökningsdeltagarna tillsammans med informationsbrev från forskargruppen och ett frankerat svarskuvert. Brevet från forskargruppen innehöll även en länk som möjliggjorde att man kunde besvara frågeformuläret digitalt.
Vid första utskicket var svarskuverten numrerade från 1 till 2406 och adressetiketterna klistrades på i utskriftsordning. I takt med att respondenterna skickade
in sina svar eller att breven returnerades antecknades svarskuvertsnumren och de
som ej kunde nås eller redan deltagit i studien kryssades av.
Efter tre veckor skickades en påminnelse ut till de som ännu ej svarat men där
breven inte returnerats. Som framgått ovan erhölls 786 besvarade formulär av tillräcklig kvalitet, varav 601 (76,5 %) via postenkät och 185 (23,5 %) via webbenkät.

Mätinstrument
Utöver ovan redovisade bakgrundsfrågor innehöll frågeformuläret en kombination
av beprövade instrument, frågor som använts i tidigare undersökningar (Fors
Brandebo & Lundell, 2017) och nykonstruerade frågor för denna undersökning.

Motiv till anställning
Motiv till anställning mättes genom två faktorer. Den ena faktorn benämnd Självutvecklande motiv bestod av följande item: (1) Ville utmana mig själv, (2) Ville få
möjlighet att träna och ta hand om min kropp på arbetstid, (3) Var intresserad av
FM, och (4) Ville skaffa mig erfarenheter/meriter som kunde vara till nytta i framtiden (Cronbach alpha .63). Andra faktorn Tidsfördriv bestod av två item: (1) Hade
inte någon annan sysselsättning som lockade och (2) Behövde en tillfällig sysselsättning innan jag skulle påbörja studier eller annat arbete (Cronbach alpha .52).
Reliabilitetsindexet har något låga värden på dessa faktorer vilket inte är ovanligt
då dessa skalor innehåller få items (fyra respektive två). I dessa fall bör man
använda sig av inter-item korrelationen. Detta värde är .30 för Självutvecklande
motiv och .36 för Tidsfördriv.
Svarsskalan sträckte sig från 1 (Stämmer inte alls) till 6 (Stämmer helt).

Betydande faktorer
Respondenterna tillfrågades vilken betydelse andra faktorer haft för deras vilja att
ta anställning i FM. Respondenterna skattade betydelsen på en skala från 1 (Inte
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alls) till 6 (Mycket stor betydelse) och faktorerna ifråga var: 1) Tidigare engagemang i frivilligorganisationer, samt 2) FMs rekryteringskampanjer.
Samma item användes för att undersöka vilken betydelse faktorerna haft för
respondenternas vilja att ta återanställning i FM.

Upplevelse av anställning
Respondenternas upplevelser av sin anställning mättes med hjälp av två faktorer.
Faktorn Arbetet och arbetsplatsen mättes med fyra items om hur väl man trivdes
med arbetskamraterna (gemenskapen), befälen, arbetsuppgifterna, och förbandet
(Cronbach alpha = .72). Den andra faktorn benämnd Förmåner och lön mättes med
två items om hur väl man trivdes med förmåner (träna på arbetstid m m), och
lönetillägg (övningsdygn m.m) (Cronbach alpha .63).
Svarsskalan sträckte sig från 1 (Trivdes inte alls med) till 6 (Trivdes mycket bra
med).

Tillit i arbetsgruppen
För att undersöka tillit i arbetsgruppen användes mätinstrumentet Trust in teams
(Costa & Anderson, 2011). De fyra faktorerna instrumentet utgjordes av var: 1)
Benägenhet att känna tillit, 6 item (Exempel på item ”I min grupp sa de flesta vad
de tyckte”, Cronbach alpha = .90), 2) Uppfattad trovärdighet, 6 item (Exempel på
item ”I min grupp höll personer vad de lovat”, Cronbach alpha = .79.), 3)
Samarbetsbeteenden, 6 items (Exempel på item ”När vi fattade beslut tog vi
varandras åsikter i beaktande”, Cronbach alpha = .83.), samt 4) Övervakande
beteenden, 3 items (Exempel på item ”I min grupp tenderade de flesta att övervaka
varandras arbete, Cronbach alpha = .72).
Svarsskalan sträckte sig från 1 (Instäm-mer inte alls) till 7 (Instämmer helt).

Orsak till att lämna FM
För att undersöka i vilken omfattning olika aspekter påverkat respondenternas
beslut att lämna Försvarsmakten användes en faktor och sex enskilda item. Faktorn
Brist på utveckling består av tre items: Jag lämnade FM för att: jag var trött/less på
FM, jag inte hade något mer att uppnå i FM (kände mig “klar”) och för att genomföra något som var planerat sedan tidigare (Cronbach alpha .71). De enskilda
itemen var följande: (1) Påbörja civila studier, (2) Påbörja civil anställning, (3) Jag
ville åka ut och resa, (4) Jag var missnöjd med lönen, (5) Anställningsformen
passade inte mig, och (6) Jag var tvungen pga. sjukdom och/eller skada.
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Svarsskalan sträckte sig från 1 (Inte alls) till 6 (I mycket stor utsträckning).
Frågan “Hur säker var du över ditt beslut att lämna FM?” användes för att
undersöka hur säkra respondenterna var på sitt beslut.
Svarsskalan sträckte sig från 1 (Inte alls säker) till 6 (Helt säker).

Orsak till återanställning
För att fånga i vilken omfattning aspekter påverkat respondenternas vilja att ta återanställning i FM användes följande två faktorer: Militära kontexten mättes med
fem items: saknar gemenskapen i FM, tycker arbetet i FM är roligt, känner att
arbetet i FM passar mig, känner att det FM ger inte går att få i det civila, och saknar
den militära miljön (Cronbach alpha .83). Missnöjd med nuvarande sysselsättning
mätes med fyra items: (1) Är ”less” på nuvarande sysselsättning, (2) Saknar
variationen i min nuvarande sysselsättning, (3) Saknar möjligheten att få träna och
ta hand om min kropp på arbetstid, och (4) Saknar utveckling i min nuvarande
sysselsättning (Cronbach alpha .76).

Svarsskalan sträckte sig från 1 (Inte alls) till 6 (I mycket stor utsträckning).

Orsak till att inte vilja ta återanställning
För att undersöka i vilken omfattning olika aspekter fått respondenterna att inte
vilja ta återanställning i FM användes två faktorer och tre enskilda items. Den
första faktorn, Bristande utveckling mäts med tre items: jag utvecklas inte i FM,
jag kan inte göra karriär i FM och jag har inte något mer att uppnå i FM (känner
mig ”klar” med FM) (Cronbach alpha .77). Faktorn Privatliv mäts med två items:
arbetet i FM är svårt att kombinera med familj och arbetet i FM är svårt att
kombinera med fritid (Cronbach alpha .76). De enskilda itemen var: 1) Jag vill
eller redan studerar, 2) Jag har/vill ha en civil anställning, och 3) Jag är missnöjd
med lönen i FM.
Svarsskalan sträckte sig från 1 (Inte alls) till 6 (I mycket stor utsträckning.

Framtid
För att undersöka respondenternas framtidsintentioner användes fem enskilda flervalsfrågor som berörde om respondenten kommer återvända till FM, vad respondenten i första hand är intresserad av, om respondenten vill ta återanställning vid
senaste förbandet, hur lång tid det tog innan respondenten började fundera över att
återvända samt vem som fick respondenten att funder över att återvända.
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Ytterligare frågor
För att mäta inställning till anställningens varaktighet ställdes frågan “Hur länge
avsåg du att stanna när du först tog anställning i FM?”. Svarsalternativen var Tillsvidare, Kontraktstiden ut, Ett tag för att “prova på” och sedan lämna och Enbart
tills jag fick möjlighet att påbörja redan planerad sysselsättning (studier, annat
arbete, resa etc.).
Enkäten hade även två öppna frågor där respondenterna var fria att formulera
längre svar med sina egna ord. Den ena frågan löd “Skulle något kunna få dig att
överväga att ta återanställning i FM?” och var avsedd att låta respondenterna få
sätta ord på vad som de anser vara viktigt för att överväga återanställning.
Den andra frågan löd “Kommentarer till enkäten (t.ex. om du anser att enkäten
saknar något eller du önskar dela med dig av omständigheter vi bör känna till för
att bättre förstå dina svar)”.

Etiska aspekter
Studiens informanter behandlades i enlighet med det svenska Vetenskapsrådets
etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Projektet är etiskt prövat av Regional
Etikprövningsnämnden i Stockholm som godkänt forskningen (Protokoll EPN
2018/5:5).
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Resultat
Motiv till anställning och syn på anställningens
varaktighet
Tabell 2
Motiv till anställning, uppdelat efter kön och totalt
Faktorer
Man
M
SD
Självutvecklande motiv
4.60 0.95
Tidsfördriv
2.39 1.27

Kvinna
M
SD
4.73 0.88
2.54 1.36

Totalt
M
SD
4.62 0.94
2.42 0.94

Skala 1 (instämmer inte alls) – 6 (instämmer helt)

Tabell 2 visar att respondenterna framför allt hade självutvecklande motiv till att
ta anställning i Försvarsmakten. Motivet tidsfördriv skattas betydligt lägre än självutvecklande motiv. Det finns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor.
Respondenterna har fått besvara frågor om hur stor betydelse tidigare engagemang i frivilligorganisationer och Försvarsmaktens rekryteringskampanjer har haft
för deras vilja att ta anställning. Resultaten visar att dessa faktorer hade begränsad
betydelse för individernas beslut att ta anställning i Försvarsmakten, första gången
de tog anställning. På en skala mellan 1 och 6 är medelvärdet 1.73 (SD = 1.54) för
tidigare engagemang i frivilligorganisationer och 1.83 (SD = 1.20) för Försvarsmaktens rekryteringskampanjer.
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Tabell 3
Syn på anställningens varaktighet, uppdelat efter kön och totalt
Hur länge avsåg du att stanna när du först tog
anställning i FM?

Man

Kvinna

Totalt

n

%

n

%

n

%

Tillsvidare

405

64.1

91

68.4

499

64.9

Kontraktstiden ut

93

14.7

7

5.3

100

13

Ett tag för att ”prova på” och sedan lämna

59

9.3

20

15

80

10.4

Enbart tills jag fick möjlighet att påbörja redan
planerad sysselsättning (studier, annat arbete,
resa etc.)

27

4.3

10

7.5

37

4.8

Nästan 80 % av respondenterna uppger att de hade för avsikt att stanna tillsvidare
i Försvarsmakten eller åtminstone fullfölja sitt kontrakt. Knappt 15 % har redogjort
för en kortsiktig syn på anställningens varaktighet i samband med att de tog
anställning i Försvarsmakten.

Upplevelse av anställning
Tabell 4
Upplevelse av anställningen, uppdelat efter kön och totalt
Faktorer

Man

Arbetet och arbetsplatsen

Kvinna

Totalt

M

SD

M

SD

M

SD

4.56

0.95

4.36

0.94

4.53

0.95

Löner och förmåner

4.28

1.30

4.66

1.13

4.34 1.28

Skala 1 (trivdes inte alls med) – 6 (trivdes mycket bra med)

Medelvärdena i tabell 4 indikerar att både manliga och kvinnliga respondenter i
regel trivdes ganska bra med arbetet och arbetsplatsen samt löner och förmåner.
Män trivdes något bättre med arbetet och arbetsplatsen (p < .011) medan kvinnor
vara något mer nöjda med löner och förmåner (p < .004).
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Tabell 5
Tillit till arbetsgruppen, uppdelat efter kön och totalt
Faktorer

Man

Kvinna

Totalt

M

SD

M

SD

M

SD

Benägenhet att känna tillit

5.32

1.17

4.86

1.37

5.24

1.22

Uppfattad trovärdighet

5.35

1.25

4.93

1.34

5.28

1.27

Samarbetsbeteenden

5.29

1.12

4.77

1.34

5.20

1.17

Övervakande beteenden

3.06

1.28

3.13

1.41

3.07

1.31

Skala 1 (instämmer inte alls) – 6 (instämmer helt)

Tillit till arbetsgruppen under anställning mättes med fyra faktorer. Högst skattningar fick gruppmedlemmarnas upplevda benägenhet att känna tillit, uppfattade
trovärdighet och samarbetsbeteenden. Arbetsgruppens övervakande beteenden
fick något sämre skattning (en hög skattning i denna faktor innebär avsaknad av
övervakande beteenden) . Jämför vi män och kvinnor ser vi att män generellt
skattar gruppmedlemmarnas benägenhet att känna tillit, uppfattade trovärdighet
och samarbetsbeteenden högre (skillnaderna är statistiskt signifikanta på p = .000
– p < .001).

Motiv till och beslut att lämna Försvarsmakten
Tabell 6
Motiv till och beslut att lämna Försvarsmakten, uppdelat efter kön och totalt
Faktorer och item

Man

Kvinna

Totalt

M

SD

M

SD

M

SD

Brist på utveckling

3.13

1.45

3.48

1.40

3.19

1.45

Påbörja civila studier

3.05

2.26

3.27

2.27

3.09

2.26

Påbörja civil anställning

3.13

2.15

2.48

1.99

3.01

2.13

Ville ut och resa

1.40

1.10

1.48

1.22

1.41

1.12

Missnöjd med lönen

3.77

1.88

3.18

1.85

3.66

1.89

Anställningsformen passade inte

2.18

1.54

2.17

1.51

2.18

1.53

Sjukdom och/eller skada

1.46

1.26

1.70

1.53

1.50

1.31

Hur säker var du över ditt beslut att lämna
FM?

4.53

1.59

4.55

1.55

4.54

1.59
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Respondenterna har besvarat frågor relaterat till deras motiv och beslut att lämna
Försvarsmakten. I tabellen ovan framgår att motiven Missnöjd med lönen, brist på
utveckling och påbörja civila studier och civil anställning fått högst skattningar.
Respondenterna ombads också skatta hur säkra de var på sitt beslut att lämna
Försvarsmakten och resultaten visar att de var relativt säkra på det. Vid en jämförelse mellan män och kvinnor ser vi att kvinnor i högre utsträckning anger brist
på utveckling än män (p < .007). Män anger i högre utsträckning påbörja civil
anställning (p < .003) och missnöje med lönen (p < .002).

Vilja och motiv till att ta återanställning
I tabell 7 framgår att ungefär 14 % av respondenterna uppger att de redan tagit
återanställning eller kontaktat Försvarsmakten för att ta återanställning. Hälften av
respondenterna funderar på det medan cirka 35 % inte har tänkt på det eller inte
vill återvända till Försvarsmakten.
Tabell 7
Framtidsplaner gällande att återvända till FM, uppdelat efter kön och totalt
Kommer du att återvända till FM?

Man
n

%

Kvinna

Totalt

n

%

n

%

Jag har redan tagit återanställning

65

10.3 12

9.2

77

10

Jag har kontaktat FM för att ta återanställning

24

3.8

3.8

30

3.9

Jag funderar på det

324 51.2 62 47.7 387 50.5

Har inte tänkt på det

77

Nej

143 22.6 37 28.5 181 23.6

5

12.2 14 10.8

92

12

Respondenterna har även besvarat frågor kring vad de i första hand är intresserade
av för typ av tjänst eller utbildning om de återvänder till Försvarsmakten. Tabell 8
visar att 29 % är intresserade av att blir tidvis tjänstgörande, 17 % är intresserade
av att åter blir kontinuerligt tjänstgörande. Jämför vi män och kvinnor ser vi att det
är en betydligt högre andel kvinnor än män som är intresserade av GSS/K (26 %
vs. 15 %) medan fler män är intresserade av en anställning som GSS/T (32 % vs.
17 %). Fler män är också intresserade av Officersprogrammet och Specialistofficersprogrammet medan kvinnor i högre utsträckning är intresserade av en civil
anställning.
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Tabell 8
Framtidsplaner gällande att återvända till FM, uppdelat efter kön och totalt
Om du återvänder till FM, vad är du i första hand
intresserad av?

Man
n

%

Kvinna
n

%

Totalt
n

%

87

17.4

GSS/K

64

GSS/T

132

32

Officersprogrammet (OP)

55

13.3

7

8.2

62

12.4

Specialistofficersutbildningen (SOU)

54

13.1

5

5.9

59

11.8

Hemvärnet

48

11.6 12 14.1

61

12.2

Civil anställning

60

14.5 25 29.4

85

17

15.5 22 25.9

14 16.5 146 29.2

De respondenter som uppgett att de redan tagit anställning, kontaktat Försvarsmakten eller funderar på att ta återanställning fick besvara frågan ”Vill du i första
hand ta anställning vid det förband du senast var anställd vid?”. 61 % (n = 317)
svarar ja och 39 % (n = 203) svarade nej på frågan.
Dessa individer fick också besvara frågan om hur lång tid det tog innan de
började fundera på att återvända till Försvarsmakten. 32 % uppger att de började
fundera direkt eller nästan direkt efter avslutad anställning (n = 168), 15 % (n =
78) uppger att det tog mindre än sex månader, 17 % (n = 89) att det tog sex till tolv
månader och 36 % (n = 188) uppger att det tog mer än 12 månader. Respondenterna
uppger att det i första hand var ett eget initiativ att återvända till Försvarsmakten
(80 %, n = 397).
Som framgått tidigare i rapporten hade tidigare engagemang i frivilligorganisationer och Försvarsmaktens rekryteringskampanjer begränsad betydelse
för respondenternas vilja att söka sig till Försvarsmakten första gången de tog
anställning. Studien visar också att dessa aspekter har begränsad betydelse för
deras vilja att ta återanställning. När det gäller engagemang i frivilligorganisationer
får vi ett medelvärde på 1.41 (SD = 1.20) från de individer som vid tidpunkten för
ifyllandet av enkäten var engagerad i frivilligorganisationer. Försvarsmaktens
rekryteringskampanjer får ett medelvärde på 1.40 (SD = 0.89). För båda frågorna
var svarsskalan 1 (ingen betydelse) till 6 (mycket stor betydelse).
I tabell 9 beskrivs fördelningen av svar relaterat till aspekter som påverkat viljan
att ta återanställning i Försvarsmakten. Störst påverkan har motiv kopplat till den
militära kontexten. Män uppger i högre utsträckning den militära kontexten som
skäl till att vilja ta återanställning (p < .007).
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Tabell 9
Aspekter som påverkar viljan att ta återanställning, uppdelat efter kön och totalt
Faktorer

Man

Kvinna

Totalt

M

SD

M

SD

M

SD

Militära kontexten

4.69

1.03

4.37

1.09

4.64

1.05

Missnöjd med nuvarande sysselsättning

2.66

1.31

2.84

1.27

2.69

1.31

Skala 1 (inte alls) – 6 (i mycket stor utsträckning)

Tabell 10 redogör för aspekter som har betydelse för de individer som inte är
intresserade av att ta återanställning i Försvarsmakten. Det som framför allt
påverkar beslutet är att man har eller vill ha en civil anställning, att man är missnöjd
med lönen i Försvarsmakten och privatliv (arbetet är svårt att kombinera med
familj/fritid). Jämför vi män och kvinnor ser vi att män i högre utsträckning anger
missnöje med lönen som orsak till att inte vilja ta återanställning.
Tabell 10
Aspekter som påverkar oviljan att ta återanställning, uppdelat efter kön och totalt
Ovilja att ta återanställning

Man

Kvinna

Totalt

M

SD

M

SD

M

SD

Bristande utveckling

3.12

1.54

3.26

1.44

3.15

1.51

Privatliv

3.28

1.67

3.04

1.80

3.23

1.70

Studerar/vill studera

2.67

2.20

2.59

2.25

2.65

2.20

Har/vill ha civil anställning

4.60

1.89

4.50

1.86

4.59

1.88

Missnöje med lönen i FM

4.58

1.72

3.85

1.82

4.44

1.76

I en mer ingående analys användes viljan att återvända till FM som oberoende
variabel. Av respondenterna är 13 % (n = 106) positiva till att återvända (redan
tagit eller kontaktat FM för att ta återanställning) och 35 % (n = 272) är negativa
till att återvända (har inte tänkt på det eller har svarat att de inte vill återvända).
En logistisk regressionsanalys genomfördes för att studera vilka faktorer som
bäst predicerar viljan att återvända till Försvarsmakten. Denna metod lämpar sig
om man vill undersöka hur bakomliggande faktorer (till exempel upplevelse av
anställningen, orsak till avgång) bidrar till ett utfall (i detta fall viljan att återvända
till Försvarsmakten).
Ett första steg var att identifiera vilka faktorer som uppvisade en signifikant
skillnad mellan dem som uppgett en positiv attityd till att återvända till Försvars-
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makten och dem som uppgett en negativ attityd. Det fanns inga statistisk signifikanta skillnader mellan olika bakgrundsfaktorer (så som kön, ålder, utbildningsnivå). När det gäller motiv till anställning, upplevelse av anställning och orsak till
att lämna Försvarsmakten visade fem faktorer och ett enskilt item en signifikant
skillnad mellan grupperna och inkluderades således i regressions-analysen. Dessa
skillnader är:
Tabell 11
Sammanfattning av statistiskt säkerställda undergruppsskillnader
Faktor/item
Resultat
Motiv till anställning
Självutvecklande motiv
De som vill återvända till FM anger i högre
utsträckning självutvecklande motiv till
varför de sökte till FM första gången
Tidsfördriv
Upplevelse av anställning
Arbetet och arbetsplatsen

Orsak till att lämna FM
Brist på utveckling

Tillit i arbetsgruppen
Uppfattad pålitlighet

De som inte vill återvända till FM anger i
högre utsträckning tidsfördriv som motiv till
varför de sökte till FM första gången
De som vill återvända till FM anger i högre
utsträckning att de trivdes med arbetet och
arbetsplatsen under sin senaste anställning
De som inte vill återvända till FM anger i
högre utsträckning brist på utveckling som
orsak till att lämna FM

De som vill återvända till FM skattade sin
arbetsgrupps uppfattade pålitlighet högre

Samarbetsbeteenden

De som vill återvända till FM skattade sin
arbetsgrupps samarbetsbeteenden högre

Anställningsformen passade inte

De som inte vill återvända till FM uppger i
högre utsträckning att arbetsformen inte
passade dem

Regressionsanalysen visade att modellen är signifikant vilket innebär att den klarar
av att skilja mellan dem som har en positiv attityd och dem som har en negativ
attityd till att återvända. Modellen som helhet förklarar mellan 10.7% (Cox and
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Snell R square) och 15.4 % (Nagelkerke R squared) av variansen gällande attityd
till att återvända till Försvarsmakten och klassificerade korrekt 70.4 % av individerna (cases). Endast en av de oberoende faktorerna gav ett unikt signifikant bidrag
till modellen: Brist på utveckling (odds ratio 0.69). Det innebär att de som har en
negativ attityd till att återvända till Försvarsmakten i högre utsträckning uppger
brist på utveckling som orsak till att de lämnade Försvarsmakten.
I enkäten fick individerna med negativ attityd till att återvända även besvara
frågan ”Skulle något kunna få dig att överväga att ta återanställning i Försvarsmakten”. Tabell 12 redogör deskriptivt för svaren. Det som flest respondenter
anger som faktor som påverkar övervägandet att ta återanställning är högre lön, att
få en specifik befattning eller tjänst, samt förbättrade anställnings- och arbetsvillkor så som förmåner, möjlighet att arbeta deltid, kombinera arbetet med
bisyssla eller familjeliv.
Tabell 12
Överväga återanställning: andel svarande som angett en åtgärd eller orsak (n = 304)
Faktorer som påverkar viljan till återanställning

n

%

Lönehöjning

99

32,6

Följa specifika önskemål gällande befattning/tjänst

61

20,0

Förbättra anställnings- och arbetsvillkor, flexibilitet (förmåner så som logi,
mat etc., möjlighet att arbeta deltid, bisysslor, familjeliv)

49

16,0

Ge utbildnings- och utvecklingsmöjligheter (t.ex. inte ha samma basala
arbetsuppgifter i åratal)

41

13,5

Förändra FM (som arbetsgivare, budget, personalpolitik, bemanning,
materiel, förtroende, inflytande, återupprätta förband)

37

12,0

Ledarskap (attityder, bemötande, delaktighet, engagemang, värderingar,
normer, kultur, jargong)

31

10,2

Ge möjligheter till utlandstjänst

27

8,9

Ta vara på meriter (examina och tidigare arbetserfarenhet)

23

7,6

Minska geografiskt avstånd till arbetsplats

19

6,3

Antal som gav ett fritextsvar = 304 (38,7 %)

24

Diskussion
Syftet med studien var att studera potentiell återanställningsbarhet och motivstruktur hos individer som lämnat Försvarsmakten. Följande frågeställningar avses att
besvaras: (1) Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna Försvarsmakten?, och (2) Vilka faktorer påverkar huruvida individen vill ta återanställning
i Försvarsmakten eller ej?
Resultatet från studien visar att även dessa respondenter trivdes under sin
anställning i Försvarsmakten och att majoriteten avsåg att stanna långsiktigt. I
likhet med tidigare studier på individer som tagit återanställning (Fors Brandebo
& Klockare, 2016; Fors Brandebo & Lundell, 2017) visar denna undersökning att
individerna lämnar Försvarsmakten på grund av upplevd brist på utveckling, missnöje med lönen och för att påbörja civila studier eller civil anställning. Brist på
utveckling är sannolikt något Försvarsmakten kan påverka genom att dels ta i den
mån det är möjligt ta hänsyn till individuella förväntningar och önskemål när
individerna påbörjar sin anställning i Försvarsmakten. Tidigare studier visar att
många soldater och sjömän med en GSS/K-anställning har ett intresse för Försvarsmakten men inte ser någon långsiktig trygghet i en sådan anställning (begränsad
kontraktstid, begränsade möjligheter till löneökning). Med tydlighet kring möjligheterna att vidareutbilda sig till exempelvis officer eller specialistofficer kan
Försvarsmakten eventuellt bidra till att individer kan identifiera och planera för en
långsiktig karriär i Försvarsmakten.
Det brukar talas om att yngre generationen inte är intresserade av tillsvidareanställning, en myt som en undersökning av Landsorganisationen i Sverige (LO)
slog sönder redan 2011 (LO, 2011). Behov av en trygg anställning med en skälig
lön som går att kombinera med fritid och familj är något som önskas vilket kan
vara svårt att få ihop med Försvarsmaktens behov av korta kontraktstider och
begränsade möjligheter till löneökning.
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Av de 786 personer som deltar i studien är 13 % positivt inställda till att ta återanställning (redan återanställd eller tagit kontakt med FM). Inkluderar vi även de
personer som funderar på att återvända är det drygt 60 % som ser en återanställning
i Försvarsmakten som möjligt. Detta visar på att rekryterings-insatser mot tidigare
anställda skulle kunna vara framgångsrika. Dock ska påpekas att endast drygt 17
% kan tänka sig att återvända som GSS/K medan 30 % av respondenterna är
intresserade av en anställning som GSS/T.
De personer som är positiva till att återvända till Försvarsmakten trivdes bättre
under sin första anställning och skattade tilliten till sina gruppmedlemmar högre
jämfört med individer som är negativt inställda. Tidigare studier har lyft fram
betydelsen av både arbetstillfredsställelse och gruppsammanhållning för individers
vilja att stanna kvar i Försvarsmakten (Se till exempel Österberg, Fors Brandebo,
Johansson & Larsson, 2013). Dessa resultat bekräftar att det är betydelsefullt att
fortsätta studera dessa aspekter.
Individer som var negativt inställda till att återvända skattade sig högre på brist
på utveckling och att arbetsformen inte passade dem. Som nämnts ovan är det
viktigt för Försvarsmakten att skapa en tydlighet kring hur individer kan utvecklas
under sin anställning i Försvarsmakten. Det var denna faktor (brist på utveckling)
som bäst predicerade om individen ville söka återanställning eller inte.
Det finns några begränsningar med denna studie. Svarsfrekvensen är relativt låg,
33 %. Detta är acceptabelt för att vara en postenkät men det är svårt att avgöra
vilka individer som valt att besvara enkäten. Är dessa 33 % respresentativa för hela
samplet eller de individer som är mest positiva eller mest negativa till att återvända?
I de öppna svaren till frågan ” Skulle något kunna få dig att överväga att ta återanställning i Försvarsmakten” lyfts bland annat förändra Försvarsmakten och
ledarskap upp. Med avsikt att hålla enkäten så kort som möjligt (för att öka svarsfrekvensen) valdes dessa aspekter bort men det hade kunna bidra med ytterligare
kunskap om tidigare anställdas motivstruktur. Till exempel hade det varit önskvärt
att mäta konstruktiva respektive destruktiva ledarbeteenden och förbandskultur.
När det gäller fortsatta studier hade det, enligt ovan, varit lämpligt att titta
närmare på ledarskapets och förbandskulturens betydelse för individernas motiv
till att lämna Försvarsmakten och deras vilja att ta återanställning. Framtida studier
bör också inkludera en jämförelse mellan individer som varit anställda länge som
GSS/K (ej gjort uppehåll eller lämnat) och individer som tagit återanställning.
Vilka trivs bäst med sitt arbete och vilka har en mer långsiktig syn på arbetets
varaktighet? Behöver man distansen (ett avbrott) för att trivas bättre?
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Även gruppsammanhållningens betydelse bör studeras närmare. Vad bidrar till
att god gruppsammanhållning skapas? Vilka faktorer påverkar negativa gruppprocesser och vilken betydelse får detta för individers vilja att stanna kvar i
Försvarsmakten.
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Bilaga 1
Summering av huvudresultaten

Frågeställning 1: Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna
Försvarsmakten?
 De faktorer som framför allt påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten
var:
-

Brist på utveckling
Missnöje över lönen
Påbörja civil anställning
Påbörja civila studier

Frågeställning 2: Vilka faktorer påverkar huruvida individen vill ta
återanställning i Försvarsmakten eller ej?
 13 % har redan tagit återanställning eller kontaktat Försvarsmakten för att
ta återanställning, 49 % funderar på det och 35 % vill inte ta återanställning
eller har inte tänkt på det.
 Motivet ”den militära kontexten” (gemenskapen, arbetet är roligt, den
militära miljön m.m) får högst skattning av individer som kan tänka sig att
återvända till Försvarsmakten.
 De som vill återvända till Försvarsmakten trivdes bättre under sin första
anställning och skattade tilliten till sin arbetsgrupp högre jämfört med dem
som inte vill återvända.
 De som inte vill återvända uppger i högre utsträckning att arbetsformen inte
passar dem jämfört med dem som är positiva till att återvända.
 Brist på utveckling är den faktor som bäst predicerar viljan att återvända till
Försvarsmakten. Ju högre individen skattar brist på utveckling som orsak
till att lämna Försvarsmakten desto mindre sannolikhet att individen vill
återvända.
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Därför lämnade de Försvarsmakten
En kvantitativ studie om tidigare anställda soldater och sjömäns motivstruktur
Syftet med studien var att studera potentiell återanställningsbarhet och motivstruktur hos
individer som lämnat Försvarsmakten. Följande frågeställningar avsågs att besvaras:
(1) Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka
faktorer påverkar huruvida individen vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej?
Med hjälp av en enkät besvarade 786 tidigare kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän frågor om varför de lämnade Försvarsmakten och om deras attityd
till att ta återanställning. Resultaten visar att de flesta trivdes bra under sin anställning.
Vanligaste orsakerna till att lämna var brist på utveckling, missnöje över lönen, och för
att påbörja civila studier/arbete. Brist på utveckling är den faktor som bäst predicerar om
tidigare kontinuerligt tjänstgörande personal vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej.
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