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Sammanfattning 

År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett 

professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade 

haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av 

möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. Det bristande intresset att fortsätta 

sin yrkeskarriär inom Försvarsmakten har uppmärksammat i den tidigare forskningen och 

med ett pliktförsvar som även har frivilligt sökande rekryter blev jämförandet mellan 

grupperna basen till problemställningen att det kanske finns en skillnad mellan pliktade och 

frivilliga rekryter i motivationen till fortsatt karriär inom Försvarsmakten som kan påverkas 

av befälens ledarskap.  

Teorierna som används för att jämföra motivation hos frivilliga och pliktade 

rekryter grundar sig i Fabrizio Battistellis (1997) teori som kartlägger om respondenterna har 

paleomoderna drivkrafter moderna drivkrafter eller postmoderna drivkrafter. För att jämföra 

synen på ledarskapet användes teorier av Gerry Larsson som Utvecklande ledarskap, 

Konventionellt ledarskap och Destruktivt ledarskap.  

Resultatet mellan de pliktade rekryterna och de frivilligt ansökande rekryterna 

visade att de motiverades av liknande anledningarna och även hade liknande uppfattningar om 

ledarskapet. Det fanns få statistiskt signifikanta skillnader, men rekryterna motiverades mest 

av de självförverkligande drivkrafterna både i början av grundutbildningen och tre månader 

senare. Resultatet för uppfattandet av ledarskap visade att de mest ansåg att befälet använde 

sig av ett konventionellt ledarskap. Att rekryterna uppfattade att befälen bedrev ett 

konventionellt negativt ledarskap borde uppmärksammas då det kan leda till destruktivt 

ledarskap som i sin tur kan leda till fler avhopp. Konsekvenserna av ett negativt ledarskap har 

en inverkan både på kort och lång sikt, och enligt tidigare forskning har ledarna ett stort 

ansvar för möjligheten att påverka rekryterna genom sitt ledarskap.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Motivation, ledarskap, militär, yrkesförsvar, pliktförsvar  
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Abstract 

In 2018, the duty system was partly reestablished in Sweden, which meant that we left a 

professional defense that we had had because of peacetime. The voluntary defense had some 

problems with the "lost" of people both during the basic education because of the possibility 

of drop-off but also after the basic education. The fact that volunteers did not have the same 

interest in a continuing professional career has drawn attention in the previous research and 

with a duty defense that also has voluntarily seeking recruits, the comparison between the 

groups was the basis of the problem that perhaps there is a difference between obliged and 

voluntary recruits in the motivation for continued career in the Armed Forces that can be 

influenced by the commanders' leadership. 

The theories used to compare the motivation are based on Fabrizio Battistelli's 

(1997) theory which maps whether the respondents have paleomodern drivers of modern 

driving forces or postmodern driving forces. To compare the view of leadership, theories were 

used by Gerry Larsson as Developing Leadership, Conventional Leadership and Destructive 

Leadership. 

The result between the obliged recruits and the volunteer recruits showed that 

they were motivated by similar reasons and also had similar views on leadership. The similar 

perceptions resulted in the differences seen in the result being not statistically significant, but 

the recruits were motivated most by the self-realizing driving forces both at the beginning of 

the basic education and three months later. The result for the perception of leadership showed 

that most believed that the command used a conventional leadership. The fact that the recruits 

perceived that the commanders were conducting a conventional negative leadership should be 

recognized, as this can lead to destructive leadership which in turn can lead to more 

departures. The consequences of negative leadership have an impact both in the short and 

long term, and according to previous research, the leaders have a great responsibility for the 

possibility of influencing the recruits through their leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Motivation, leadership, military, occupational defense, duty defense  
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Förord 

Det har varit mycket lärorikt och roligt att skriva denna uppsats på C-nivå. Den skulle inte ha 

kunnat genomföras utan respondenterna från AMF1, mina handledare Emma Jonsson och 

Oskar Sjöström, så dem vill jag tacka enormt mycket.  

 

Emilia Stenström  

2018-12-13 

Stockholm  
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Inledning 

Det finns glapp i forskningen när det kommer till ett försvar som både har 

pliktade och frivilliga rekryter som ska verka som en gemensam grupp. Litteraturen som finns 

publicerad på det svenska försvaret har framför allt undersökt utfallen av ett professionellt 

yrkesförsvar, och i undersökningar av motivation har det undersökts mycket på varför rekryter 

hoppar av grundutbildningen eller inte vill fortsätta som yrkessoldat efter grundutbildningen. 

På internationell nivå har det genomfört forskning på både yrkesförsvar, pliktförsvar och även 

övergångar från pliktförsvar till yrkesförsvar. Det är däremot få nationer som har övergått från 

yrkesförsvar till pliktförsvar i modern tid, så som Sverige har gjort. Från att ha värnplikt i 

Sverige till att sedan under cirka tio fredsår ha ett professionellt yrkesförsvar har Sverige nu 

infört värnplikt igen år 2017.  

Syftet med studien är att se om det finns någon skillnad i motivstruktur till 

varför man söker till grundutbildningen beroende på om man hade sökt frivilligt eller om man 

var pliktad till grundutbildningen. Motivationen hos individen kan påverkas av olika faktorer, 

bland annat har ledarskapet en inverkan och därför undersöker studien också om det finns 

någon skillnad mellan pliktade rekryter och rekryter som ansökte frivilligt i uppfattningen av 

ledarskap hos sitt närmaste befäl. I det professionella yrkesförsvaret har det funnits en 

problematik med avhopp under grundutbildningen, men fram för allt har det varit för få 

rekryter som efter avklarad grundutbildning har valt att fortsätta sin yrkeskarriär.  I och med 

att undersöka de motiverande drivkrafterna och uppfattande av ledarskapet hos rekryterna är 

målsättningen att sedan förstå om det finns en skillnad mellan grupperna och kommer det då 

att leda till ledarskapsutmaningar för befälen som är kopplade till motivationen både under 

grundutbildningen men också för framtida karriär inom Försvarsmakten. 

För att förstå hur viktig motivationen är och hur befälens ledarskap kan påverka 

den behövs en förkunskap som finns i tidigare forskning. I följande del kommer en kort 

förklaring av Sveriges värnpliktshistoria, och hur vi har gått från pliktförsvar till yrkesförsvar 

och idag tillbaka till pliktförsvar. Sedan kommer en förklaring av de mest basala motiverande 

drivkrafternas som senare har lett till teorier och modeller som är mer anpassade för att 

studeras på militära grupper. Eftersom att ledarskapet verkar ha en viss inverkan på 

motivationen beskrivs ledarskapsteorier även i detta avsnitt. I slutet av denna del kommer 

sammanfattningar av tidigare forskning som gjort på nationell och internationellt nivå. Att 

införa värnplikt igen har gett Försvarsmakten resurser att rekrytera fler efter 

grundutbildningen, men problematiken i tidigare forskningen har visat att motivationen till att 

fortsätt har varit bristande. Ledarskapet har en påverkan på motivationen och befäl har 

möjlighet med sitt ledarskap att påverka fler motiverande drivkrafter som är avgörande för 

rekryter i valet om att fortsätta sin yrkeskarriär inom Försvarsmakten.  

Värnpliktens historia:  

I Sverige har vi både haft värnplikt och professionellt yrkesförsvar. Historiskt sett när 

Sverige har haft ett större och stabilt försvar har det varit ungefär 55000 personer som 

genomförde värnplikten per år. Efter 1975 började försvaret skäras ner, och år 2008 

genomförde drygt 6000 personer värnplikt. Fram till år 2010 hade Sverige allmän värnplikt 
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som innebar att ifall man blev kallad fanns det krav att genomföra mönstring och 

grundutbildning. Försvaret hade rustats ner och beslutet om att låta allmän värnplikt vara 

vilande skedde år 2009 på grund utav att regeringen såg en minskad hotbild och trodde att 

reformeringen skulle innebära mindre rekryter men som var skickliga och även insatsberedda. 

Den nya reformen år 2009 innebar att man inte behövde genomföra mönstring och 

grundutbildning om man inte frivilligt ansökt att få genomföra grundutbildningen, och 

Sverige hade då övergått till ett professionellt yrkesförsvar. I slutet av år 2014 fanns ett 

förändrat hotbildläge och en mer osäker omvärld som ledde till att allmän värnplikt skulle 

införas igen. Det professionella yrkesförsvaret hade inte attraherat lika många frivilliga till 

försvaret som förväntat, och år 2017 togs ett politiskt beslut om att den allmänna mönstringen 

och värnplikten skulle träda i kraft. Den återinförda värnplikten var könsneutral vilket innebar 

att kvinnor och män har samma skyldigheter att genomföra mönstring och grundutbildning 

om man blir kallad. Första mönstringen till ett pliktförsvar skedde för de som var födda år 

1999, vilket innebar att från 2018 fick Försvarsmakten således en blandning av rekryter som 

sökt frivilligt till försvaret och de som pliktats in (Försvarsmakten, 2018).  

 

Motivationsteorier  

För att skapa en grundläggande förståelse för de motivationsfaktorer som tas upp som 

drivkrafter hos frivilligt sökande och pliktade rekryter, tas det i följande stycke upp den 

grundläggande motivationsteorin av Abraham Maslow (1970) och två teorier som är mer 

anpassade till att studera militära grupper; Charles Moskos (1977) har utformat en teori som 

används i undersökningar av motiverande drivkrafter på militära grupper och det gör även 

forskaren Fabrizio Battistellis (1997). Studien grundar sig på Battistellis teori eftersom att den 

har vid flertal tillfällen använts för att studera motiv till vidare yrkesval. Den teorin har 

inspirerats av Maslow (1970) och Moskos (1977) och därför bör en förkunskap om deras 

teorier också finnas.  

Efter andra världskriget började det allt mer att forskas kring sociologin inom militära 

organisationer (Callaghan & Kernic, 2003 s.14). För att kunna förstå hur motivationen i 

grunden påverkar de mest basala drivkrafter kan man med hjälp Abraham Maslow (1970) 

behovshierarki förklara vilka behov som är viktigast på individnivå beroende på vilket behov 

som eftersträvas att uppfyllas. Modellen har fem nivåer som beskriver olika behov från lägre 

till högre (s.35). Den lägsta behovsnivån är fysiska behov (s.36). Behovsnivå nummer två är 

trygghetsbehov (s.39). Behov nummer tre är det sociala behovet (s. 42). Behov nummer fyra 

är uppskattning och/eller respekt (s.44). Sista behovsnivån i modellen är behovet av 

självförverkligande (s. 46). Dessa drivkrafter beaktas oftast oreflekterat, men har en basal 

inverkan på valen som individen tar. Modellen är uppbyggd att den lägsta behovsnivån måste 

uppfyllas för att nästa behovsnivå ska kunna förverkligas (s. 35). Med brister i Maslows 

(1970) teori som till exempel att den är så generell att den i grunden inte tar hänsyn till de 

olikheter som finns mellan människor eller mellan kulturer när det gäller behov. Moskos 

(1977) utvecklade en teori som riktade sig till att jämföra motivstukturer inom organisationer. 

Institutional (I)/Occupational (O)- modellen uppkom på 1970-talet av Moskos (1977) för att 

det amerikanska försvaret övergick till ett yrkesförsvar (s. 41).  
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Modellen som Moskos (1977) utvecklade hade två indelningar på motiverade 

drivkrafter Institutional (I) och Occupational (O). Institutional (I) l innebär i grunden att 

personen ser över sitt individuella självintresse för en förmån till ett högre gott inom en 

institution. I början av 1900-talet var denna del (I) av modell strukturen för det militära yrket. 

Patriotism var en motivationsfaktor som lockade människor till det militära yrket. Strukturen 

uppkom relativt naturligt då samhället i stort också hade en institutionell struktur (Moskos 

1977, s. 43).  

Medlemmar av en institution betraktas ofta som en samlad och gemensam grupp som 

har liknande mål som grundar sig i institutionens intresse. Det institutionella medlemskapet 

kommer däremot att konkurrera med självuppoffringar och engagemang. Moskos (1977) 

menar att om individen väljer institutionen i första hand leder det vanligtvis till uppskattning 

från det större samhället att ha valt institutionens värderingar och normer vilket är en 

motiverande drivkraft (Moskos 1977, s. 42).  

Occupational (O) syftar till marknadsplatsen i en organisation, det vill säga de 

monetära belöningarna motsvarande kompetenser. Arbetsmodellen innebär att prioritera 

egenintresse snarare än organisationens intresse som institutionella modellen fokuserar på 

(Moskos, 1977 s. 43). Det militära yrket har generellt försökt att undvika denna del av 

modellen genom att organisationen har ett relativt platt lönesystem som till viss del går emot 

den övriga militanta hierarkiska organisationsstrukturen (Moskos, 1977, s. 43).  

I teorin finns det en skillnad mellan instututional (I) och occupational (O), men i 

praktiken överskrider modellerna varandra och det finns inslag av båda modellerna i det 

militära yrket. På senare 1900-tal sågs en trend att det institutional (I) format började 

försvinna och överskrida till drivkrafter som snarare fanns inom occupational (O) (Moskos 

1977 s. 44).  

Synen på det militära yrket menar Moskos (1977) skiljer sig från ett civilit yrke, och 

att vara soldat innebär inte bara att man utför en uppgift utan att i det militära yrket är man i 

tjänst 24 timmar om dygnet, och det är en ära att få vara delaktig i den militära organisationen 

(Callaghan & Kernic 2003, s. 35).  

I modern tid upptäcktes det att soldaters drivkrafter varken kunde definieras som 

Instituional eller Occupational och det ledde bland annat till att Fabrizio Battistellis (1997) 

skapade en modell som även analyserade de självförverkligande drivkrafterna. Bristerna 

upptäcktes i och med att Battistelli (1997) skulle analysera vilka motiverande drivkrafter som 

fanns hos frivilligt anställda italienska soldater vid utlandstjänst (s. 471). Battestelli (1997) 

beskriver de tre olika drivkrafterna i sin teori följande.  

 

 Paleomodern är samlingsordet för drivkrafter som innebär att man ser yrket som sitt 

kall och genomför det med ett högre syfte i åtanke. Patriotism eller ideologiska 

drivkrafter är två sätt att mäta.  

 Modern är samlingsordet för drivkrafterna som representerar den 

marknadsekonomiska motivationen. Drivkraften om att söka ett yrke styrs av 

självorienterande behov som lön och karriär.  

 Postmodern är samlingsordet för drivkrafterna som tar uttryck i självförverkligande, 

det vill säga den personliga utvecklingen. Att delta är viktigt på ett personligt plan som 

är kopplat till att uppnå en självuppfyllelse som motiverande drivkraft (s. 476).  



9 
 

Paleomodern innefattar liknande drivkrafter som Moskos (1977) beskriver som institutional 

(I). Modern är i Moskos modell de drivkrafterna som definierad som occupational (O). 

Inspiration till den sista motiverande drivkraften som mäts i Battistelli (1997) teori är från 

Inglehart (1977) och det är de postmodern drivkrafterna som beskriver den 

självförverkligande drivkraften (Battistellis 1997, s.471). 

 

Ledarskapsteorier  

Gerry Larsson (2006) har försökt att mäta fler faktorer med sin modell utvecklande 

ledarskap. Den kartlägger ledarskapet i en organisation både utifrån ledarens perspektiv, ur 

följarnas perspektiv och kontextuellt. Modellen består av tre huvudkomponenter såsom 

ledarkaraktäristiska, omgivningskaraktäristiska och ledarstilar som undersöks på två olika 

nivåer. Nivåerna är uppdelade som önskvärda och basala karaktärsdrag. De basala är fysiska 

och psykiska krav framför allt men också förmågan att ha en överblick på hela situationen. De 

önskvärda karaktärsdragen är egenskaper som uppgiftsrelaterade, kompentensrelaterade, 

ledarrelaterade, socialkompetens och förmågan att hantera stress (s. 244). Den kontextuella 

ansatsen i modellen grundar sig i miljö, organisation och grupp. Ledarskapet påverkas av 

miljön vid resurser, förväntningar och hot. Organisationen har sin påverkan på strukturen, 

processen, historia och kultur. Grupper har sin påverkan av hur sammansättningen är, samt 

hur roller, normer och sammanhållning konstrueras av ledare eller organisationen (s. 245).  

 

Modellen “ledarstilarmodellen” är en annan modell av Gerry Larsson, Josi Lundin & Ann 

Zander (2017). Den är uppbyggd av olika dimensioner som är rangordnade från mindre 

gynnsam till mer gynnsam. Modellen beskriver fyra olika ledarstilar som beskriver ledare 

idag. Utvecklande ledarskap som är samlingsordet för ledarbeteenden såsom “ att vara ett 

föredöme”, “vara autentisk” och “ha en personlig omtanke” och ”inspirera och motivera 

andra” (s. 68). Styrkan i utvecklande ledarskap är att beteenden hjälper att tydliggöra mål, 

uppmuntra goda prestationer och belöna dem (s. 77).  

 Konventionellt ledarskap har delats in i en positiv och en negativ benämning. Det 

konventionella ledarskapet handlar om kontroll, krav och belöning. Det som gör det 

konventionella ledarskapet positivt grundar sig i hur man använder sig av kontroll, krav och 

belöning. Det konventionellt negativa ledarskapet är när det konventionella positiva 

ledarskapet har tagits till en överdrift som till exempel är när ledaren hittar mer fel än rätt hos 

medarbetaren (s 78). Användandet av “piska och morot” som innebär att endast få belöning 

om man klarar av den utmanande situationen är ett ledarbeteende som definieras som ett 

konventionellt negativt ledarbeteende (Larsson, Lundin & Zander 2017, s. 85).  

 Det minst gynnsamma ledarstilen enligt modellen är det destruktiva ledarskapet som 

antingen kan vara beteenden som att en ledare agerar aktivt till exempel arrogant, orättvist, 

använder hot, överkrav, ego inritad eller är falsk, men det kan också vara att ledaren har 

passiva beteenden som innebär en låt gå stil, är feg, osäker eller otydlig i sitt ledarskap 

(Larsson, Lundin & Zander 2017 s. 68).  

Det finns mycket forskning på det positiva ledarskapet och vilka konsekvenser ett bra 

ledarskap kan leda till. Däremot har Gerry Larsson, Maria Fors Brandebo & Sofia Nilsson 

(2012) uppmärksammat att det inte finns lika mycket forskning kring det destruktiva 
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ledarskapet trots att det finns en kunskap om att det negativa ledarskapet ger ett större avtryck 

än det positiva ledarskapet både på medarbetare och organisationen (s. 385). Skillnaderna som 

man har upptäckt i jämförelserna mellan utfallet av ett positivt eller negativt ledarskap är till 

exempel att det finns ett större behov hos människan att undvika dåliga relationer än behovet 

av att ha en god interaktion. Det är också viktigare för individen att lära sig något om en dålig 

relation än att lära sig något om en god relation. Det är även så att det negativa beteendet 

smittar i större utsträckning av sig, och de positiva händelserna kan endast få ett övertag om 

de är överlägset fler i antal (s. 390).  

Ett mindre lyckat ledarskap beror i större utsträckning på oönskade kvalitéer än 

avsaknad av goda karaktärsdrag. Det är av medarbetaren som en negativ helhetsbedömning 

sker mot basis av ett enda framträdande misstag eller ett negativt karaktärsdrag. Det 

destruktiva ledarskapet är både riktat mot underställda och mot organisationen. För att det 

destruktiva ledarskapet ska ha en negativ påverkan ska de ske upprepade gånger över en 

längre tid. Resultatet av ett destruktivt ledarskap blir till slut centralt vilket innebär att även 

handlingar som inte är menade att skada inkluderas (s.394).   

 

Tidigare forskning på motivation   

I praktiken finns det utomståenden faktorer som påverkar teorierna. De 

utomstående faktorerna är de som gör det svårt att applicera hela teorier direkt på situationer 

och grupper. I det militära yrket är en utomstående faktor som påverkar situationen, 

medarbeater och ledare det faktum att de ofta agerar under påfrestande förhållanden. 

Påfrestande förhållanden kan definieras på olika sätt, för vissa är det hotet mot ett liv eller 

hälsa men de kan också vara stress eller tidspress (Larsson, 2013 s. 8). Stresståligheten är svår 

att mäta eftersom att olika individer är olika mycket mottagliga för stress. Stressen kan också 

variera över tid, antingen en långvarig eller kortvarig stress kan båda vara påverkande. Utifrån 

definitioner av Larsson (2013) kan det militära yrket innehålla flera påfrestande förhållanden 

(s. 10) och därför krävs ett ledarskap som är anpassat till yrkets struktur.  

Något som har uppmärksammats i Sverige med professionellt yrkesförsvar har varit 

“tappet” av människor både under rekryteringsfasen men också under pågående 

grundutbildning då avhopp under den perioden har gått att genomföra (Engelkes 2012, s.6). 

Det har också funnits en brist på antalet sökande till högre studier som officersutbildningen, 

och det har setts framför allt under den tid då Sverige hade professionellt yrkesförsvar som är 

byggt på frivillighet (Engelkes, 2012, s. 5).  

Det finns årligen forskning på det svenska försvaret som försöker kartlägga 

anledningarna till avhopp under grundutbildningen. Denna studie ”metodförsök med 

systematisk urvalsuppföljning” var en undersökning på 2015-års rekryter som publicerades 

2016 och som kom fram till att motivationen inte var en avgörande faktor i det direkta 

beslutet utan motivationen var endast en drivkraft. Författarna förklarar att drivkraften är 

sekundär i beslutet till avhopp (Jonsson, Lantz, Bjelanovic, & Törner 2016, s. 19).  

Studien börjar redovisa det som har varit viktiga drivkrafter ur ett positivt perspektiv. 

Något som har varit viktigt för de flesta rekryterna under grundutbildningen har varit 

vänskapen inom förbandet, men vänskapen har också för vissa varit jobbig i och med att man 

ska anpassa sig till en ny miljö som innebär isolering med nya människor dygnet runt 
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(Jonsson et al., 2016 s. 42). Mer än hälften av deltagarna har någon gång funderat på att 

avsluta grundutbildningen. Resultatet visar att funderingar på att avsluta sin utbildning 

uppkom i början eller i mitten utav utbildningen. I denna studie finns det ingen vidare 

kartläggning till varför en del deltagare tog beslutet att avsluta sin utbildning och en del valde 

att stanna kvar och genomföra utbildningen trots att båda grupperna har haft funderingar på 

att avsluta sin utbildning (Jonsson et al., 2016, s. 43). Det fanns däremot flera möjliga faktorer 

som kunde ha bidragit till de olika besluten. Bland annat hade motivation påvisat positiva 

effekter i form av att personerna har haft en inre motiverande drivkraft att slutföra det som de 

har påbörjat, men det finns inget resultat som visar att bristande motivation har varit 

anledningen till att avsluta grundutbildningen (Jonsson et al., 2016, s. 46).  

Avhoppen delades i undersökningen in i två kategorier “mjuka” och “hårda”, där 

hårda var svårare faktorer att påverka för Försvarsmakten, dessa faktorer var till exempel 

fysiska skador. Mjuka faktorer var lättare för Försvarsmakten att påverka som till exempel att 

inte passa in i det sociala sammanhanget eller missnöje med ledarskapet. Resultatet visade att 

på den grupp som undersöktes var de mjuka faktorerna inte direkt avgörande för avhopp men 

de kunde vara sekundära faktorer som ändå hade en bidragande faktor till avhoppen. De 

vanligaste anledningarna till avhopp var “hälsoskäl/skada”, “personliga skäl”, “jobb, studier 

eller andra alternativ utanför Försvarsmakten”. Dessa skäl definierades som ”hårda” och 

svårare för Försvarsmakten att påverka (Jonsson et al., 2016, s. 19). Skador var en anledning 

som frekvent kom upp som orsak till avhopp (Jonsson et al., 2016, s. 35). Skador som 

deltagarna led av var problem med knä, rygg och axelar (Jonsson, et al., 2016, s. 38).  

Studien försökte också kartlägga om Försvarsmakten hade möjlighet att påverka 

avhoppstatistiken med hjälp av specifika åtgärder. Det fanns vissa önskvärda åtgärder av 

deltagarna som hade valt att avsluta sin grundutbildning. Åtgärderna var kopplade till 

anledningarna som påverkat varför de hade valt att avsluta sin utbildning. Exempel på 

åtgärder var; ett lägre tempo i början som också var kopplat till en önskan om en generell 

mindre tidspress, sömnen var viktig för många då för lite sömn var påfrestande för många, det 

fanns även deltagare som inte hade några önskemål om förändringar utan som endast kände 

att Försvarsmakten inte var en organisation för dem (Jonsson et al., 2016, s. 39). Innan ett 

beslut togs om att avsluta sin utbildning rådfrågas flera personer för att se om det i första hand 

finns någon alternativ lösning som skulle få deltagarna att ändra sitt beslut. De mest 

betydelsefulla personerna för de som avslutat sin utbildning var i det stadiet 

familjemedlemmar och befäl på grund av stödet som gavs från dem (Jonsson et al., 2016, s. 

38). Enligt deltagarna var befälen viktiga för motivationen när positiva ledarbeteenden 

användes, medan ett bristfälligt ledarskap hade en negativ effekt på motivationen till att 

fortsättandet sin grundutbildning (Jonsson et al., 2016, s. 20). Att avsluta sin utbildning 

betydde inte att deltagaren aldrig igen skulle arbeta för Försvarsmakten. Det fanns en 

öppenhet att komma tillbaka till Försvarsmakten i framtiden (Jonsson et al., 2016, s. 55). 

Förutom studien ovan har det gjorts en studie på svenska soldater som hade möjlighet 

till att genomföra utlanstjänst där syftet med studien var att undersöka vad som motiverade 

deltagarna till att genomföra utlandstjänst (Engelkes 2009, s. 1). Studien undersöker till viss 

del vad Försvarsmakten som organisation kan göra för att utvidga intresset till utlandstjänst. 

Studien kom fram till att Försvarsmakten endast kan påverka vissa delfaktorer som motiverar 

en person. De nödvändiga motivationsfaktorerna som framkom i studien var tillit till sig själv 
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och ens medarbetare. Engagerade motivationsfaktorer var förbandsanda, kamratskap och 

personlig utveckling. Dessa två olika typer av motiverande drivkrafter är sådana som 

Försvarsmakten kan påverka. De nödvändiga motivationsfaktorerna måste uppnås för att de 

engagerande motivationsfaktorerna ska kunna uppnås (Engelkes 2009, s. 2). Sedan finns det 

även motiveradedrivkrafter som Försvarsmakten inte kan påverka på samma sätt till exempel 

bakgrundfaktorer, personlighetsdrag, värdegrundsbaserade, miljöfaktorer och 

kompetensfaktorer (Engelkes 2009, s. 10)  

Resultatet av vad som motiverade soldaterna som valde att genomföra utlandstjänst 

grundade sig i faktorer som Försvarsmakten kunde påverka till exempel utbildning, 

officerarnas ledarskap och organisationens förväntningar. Faktorer som också har varit 

bidragande i beslutet var de individuella faktorerna som personlighet, värdegrund och 

förförståelse (Engelkes, 2009, s. 13). Dessa kan Försvarsmakten endast påverka till viss del. 

Organisationen sätter de övergripande målen för gruppen och förser de med verktyg såsom 

värdegrund, ramar, tekniska system och övriga medel (Engelkes 2009, s. 13). På grund av att 

Försavarsakten endast kan påverka motivationsfaktorer till en viss del krävs det ett samspel 

mellan ledare och medarbetare (Engelkes 2009, s. 34). Studien kom fram till att när det inte 

sker ett samspel mellan de personliga intressena och organisationens intresse var chansen 

mindre att personen skulle söka internationell tjänst (Engelkes 2009, s. 12). Det visade sig 

också att det inte endast är individen som påverkar sitt beslut. Att ha familjens acceptans var 

en vanlig anledning som visade att det privata livet inte alltid gick ihop med kraven som en 

utlandstjänst hade och det var en stark anledning till varför dessa personer inte sökte 

utlandstjänst (Engelkes 2009, s. 34).  

 

Det finns inte bara en problematiskt i Sverige med bristande motivation. Internationellt har 

resultat visat att befälens ledarskap har större påverkan på avhoppen än förväntat. 

Respondenterna hade olika åsikter om hur ledarskapet påverkade dem, men något som man 

såg var att ledarskapet spelar en stor roll i valet om de ska fortsätta sin karriär inom det 

militära yrket eller inte. (Jonsson et al., s.23). Forskning görs på olika militära grupper för att 

förstå vad som krävs av organisationen för att vara mer inbjudande jämfört med den civilt 

konkurrerande arbetsmarknaden.  

Utifrån I/O-modellen har en studie genomförts på amerikanska soldater av James 

Griffith (2007). Undersökningen mäter drivkraften för att söka sig till det amerikanska 

försvaret och sedan mäter Griffith (2007) även vad som motiverar dem att stanna kvar eller 

lämna det militära yrket. En kartläggning gjordes på deltagarnas kön, ålder, materiell status, 

utbildning och social rang för att se om det fanns skillnader i drivkrafter beroende på olika 

bakgrundsfaktorer. Resultatet visar att soldater med lägre utbildning hade sökt sig till det 

militär yrket på grund av erfarenheterna. De yngre icke vita och lägre i den sociala rankingen 

sökte sig till det militära yrket för materiella förmåner. De som var icke vita men hade en 

högre social status sökte sig till jobbet för att de ansåg yrket som ett kall eller för att de gjorde 

det av ideologiska skäl. Äldre soldater som även hade en högre social status hade drivkraften 

till det militära yrket på grund utav framtida förmåner som pensionsförmåner (s. 247).  

Oavsett den tidigare indelningen utifrån kön, ålder osv. av deltagarna kom studien 

fram till att de som hade nått högre positioner inom yrket hade mer motivation att stanna kvar 

inom yrket. De soldater som hade mindre utbildning stannade kvar i yrket om det inte fanns 
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några utomstående faktorer som kunde påverka valet såsom bättre betalt i ett annat yrke. Av 

de olika grupperna så var det gruppen med äldre soldater som verkade vara mest lojala till 

yrket och inte krävde några specifika förmåner i övrigt. De motiverande drivkrafterna gav 

förklaringar till variationen av karriärval (Griffith 2008, s. 249). Genom att förstå 

drivkrafterna kunde det också kartläggas vad som mer sannolikt kunde få soldaterna att tappa 

motivationen och avsluta sin tjänst. Det skulle till exempel vara mer sannolikt för de flesta att 

lämna på grund utav att förväntningar på utmaningar inte uppnåddes, oväntade krav, civila 

jobbmöjligheter eller familjeaktiviteter (Griffith 2008, s. 250).  

Resultatet visar på att det är viktigt att identifiera vilka drivkrafter personerna har för 

beroende på demografi kan de skilja sig åt. Spridningen på drivkrafter är stor t.ex. drivkrafter 

i materiella förmåner, eller utlandstjänstgöring eller att få arbeta aktivt mot gemensamma mål.  

 

En studie som genomfördes på brittiska militären mätte vad som motiverade dem i början av 

grundutbildningen. Jon Swain (2016) använde sig av Moskos (1977) teori I/O-modellen i hans 

undersökning (s. 121). När rekryter tillfrågades i en longitudinell studie om vilka motiv de 

hade för att söka sig till en militär utbildning blev resultatet inledningsvis att 73% gjorde det 

för att det var en bra karriär att välja, 54% valde det på grund av möjligheten att få resa, 40% 

tyckte det verkade spännande, 38% valde det för att de var trötta på sin vardag. Andra valbara 

alternativ var att det ger en god möjlighet till utbildning, familjemedlemmar hade varit 

delaktiga i armén, jobbmöjligheten, en vän gick med eller var med samt att jag ville få vänner.  

I början av utbildningen gäller det för rekryterna att anpassa sig till den nya miljön, 

anpassa sig socialt, psykologiskt och fysiologiskt (Swain 2016, s. 123). Exempel på vad dessa 

anpassningar innebar var att utrymmen är strikt kontrollerade, man delar på det som vanligtvis 

är privata områden så som toalett och dusch (Swain 2016, s. 125). Deltagare i denna studie 

tyckte det var svårt att anpassa sig i början och att upplevelsen liknade en fängelseupplevelse 

på grund av den lilla frihet som rekryterna uppfattade gavs. De ifrågasatte också ledarskapet 

på grund av att befälen fick rekryterna att känna sig som 12-åringar trots att alla rekryter var 

vuxna. Från organisationens sida motiverades upplägget att det var under den första tiden som 

disciplinen skulle etableras (Swain 2016, s. 126). I ett senare skede under utbildningen 

motiverades rekryterna av andra faktorer, bland annat relationerna som skapades, 

uppskattning i förändringar och med att alla dagar var olika samt lärandet som skedde på 

vägen (Swain 2016, s. 129). En annan viktig faktor för många var motivationen som framkom 

av respekten som rekryten fick av sina vänner när uppgifter genomfördes, respekten blev en 

tydlig belöning i och med att man klarade av uppgifter. Desto svårare uppgifter som utfördes 

desto mer respekt gav kamraterna i gruppen (Swain 2016, s. 127). 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att se om det finns någon skillnad mellan pliktade rekryter och 

rekryter som sökte frivilligt i vilka motiverande drivkrafter de hade i början av 

grundutbildningen och även 3 månader senare och synen på ledarskap hos sitt närmaste befäl. 

Genom att undersöka dessa faktorer hos rekryterna är syftet att sedan förstå om en skillnad 

mellan grupperna kommer skapa nya ledarskapsutmaningar för befälen eller kommer det att 

finnas någon annan problematik för ledarna att hantera i och med införandet av pliktförsvar.  

Frågeställningar 

 Vilka motiverande drivkrafter finns hos frivilligt ansökande rekryter och pliktade 

rekryter utifrån Fabrizio Battistellis teori? 

 

 Hur ser de två grupperna på utvecklande ledarskap hos deras närmsta befäl?  
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Metod 

Utifrån Alan Bryman (2011) är denna undersökning en komparativ tvärsnittsdesign med en 

kvantitativ analysmetod. Mätningen skedde vid en specifik tidpunkt (2018-11-30) med att 

respondenterna fick fylla i en enkät.  

Deltagare 

Populationen som studerades var en militär grupp som genomförde grundutbildning 

(GU) och som hade respondenter som både var pliktade och hade ansökt frivilligt. Urvalet 

blev ett förband med en grupp på 35 rekryter som innehöll både frivilligt ansökande och 

pliktade rekryter. Respondenterna hade samma ledare att referera till när de svarade på 

ledarskapsfrågorna. Rekryterna som deltog var från förbandet AMF1. Det var 30 respondenter 

som genomförde enkäten. Alla respondenter var män i åldrarna 18 till 21 år (M=19). I 

undersökningen hade 9 respondenter ansökt frivilligt (30 %) och 21 respondenter var pliktade 

(70 %). Respondenterna hade genomfört 3 månader av grundutbildningen när enkäten fylldes 

i.  

Bortfall  

För att minska bortfallet i processen valdes det att genomförandet av enkäten skedde 

med författaren på plats för att lämna ut och samla in enkäterna (Bryman 2011, s. 232). Det 

fanns inledningsvis en ambition om att genomföra en survey-enkät för att nå en större 

population. Survey-enkäter valdes inte som metod för insamling av data på grund av risken av 

eventuella bortfall i genomförandet av enkäten som författaren inte kan påverka på grund av 

frånvarande vid genomförandet (Bryman 2011, s. 192).  

Innan enkäten genomfördes hade författare fått instruktioner om att 35 deltagare skulle 

genomföra enkäten. Det var 30st som genomförde enkäten. Det förekom ett bortfall av 3 

kvinnliga respondenter och 2 manliga respondenter på grund av tidigare aktiviteter under 

dagen som drog ut på tiden.  

Det skedde diskreta bortfall när respondenterna svarade “vet ej” på frågor. Detta 

bortfall räknas inte med i resultatet när faktorer och medelvärden har skapats. Det var mellan 

en till fyra respondenter som svarade ”vet ej” på några av frågorna i enkäten. Ett bortfall som 

bör observeras är frågan om ledaren “ta itu med relationsproblem” hade femton bortfall. 

Frågan skulle besvaras utifrån uppfattandet av hur ledaren agerade i situationen, och 

antagandet är att de rekryter som svarade ”vet ej” inte har någon erfarenhet av händelsen som 

efterfrågas.  

Det skedde inga bortfall i form av att rekryterna hoppade över att svara på frågan. 

 

Genomförande 

Enkäten som användes i studien utformades utifrån teorier som grundade sig i den 

bearbetade litteraturen. Via mejl kontaktades tre förband i Stockholm och närområdet för en 
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förfrågan om att genomföra en enkät som skulle ta max 30 minuter. Mejl-förfrågan från 

författaren innehöll ingen upplysning om tidsaspekten. Mejlet innehöll information om 

författaren, syftet med enkäten och undersökningen (bilaga 1). Två förband gav återkoppling 

att delta i studien, men det ena förbandet hade ingen möjlighet att genomföra enkäterna inom 

den givna tidsramen som författaren hade att förhålla sig till. När en tid och plats hade hittats 

för att genomföra enkäterna åkte författaren till platsen. En genomgång av enkätens frågor, 

anonymitet, frivillighet och hur man skulle svara skedde (bilaga 2). 

 För att tydliggöra instruktionerna fanns genomgången i både tal och skrift som enligt 

Bryman (2011) förstärker förståelsen (s. 236). Det tog ca 10 minuter för deltagarna att 

genomföra enkäten och när alla var klara samlades enkäterna in. Hela genomförandet tog 20 

minuter från introduktion till insamlade enkäter.  

Battistellis (1997) teori var grunden i denna undersökning vid utformandet av de 

motivationsmätande frågorna. Teorin användes eftersom att den tidigare har genomfört på 

militära grupper. 

Eftersom att undersökningen genomförs på en militär grupp utgår frågorna som är 

ledarskapsrelaterad från utvecklande ledarskap. Larssons (2006) teori används i 

undersökningen för att Försvarsmakten har antagit Utvecklande ledarskap som sin 

ledarskapsmodell. Teorin tar hänsyn till ledares olika egenskaper och den tar även hänsyn till 

att ledarskapet påverkas av kontexten (s. 254). 

Ledarskapsmodellen kartlägger vilka ledarbeteenden som används av en ledare. De 

olika ledarbeteendena som finns i modellen är utvecklande, konventionellt och destruktivt 

ledarskap. På grund av modellens struktur finns det frågor i enkäten som definieras som mer 

gynnsamma ledarbeteenden som finns till exempel det utvecklande ledarskap och de mindre 

gynnsamma ledarbeteendena som till exempel destruktivt ledarskap. Ledarbeteendena som 

beskrivs i modellen förekommer i olika stor utsträckning när det gäller gruppens påverkan, 

och modellen menar att man ska sträva efter ett utvecklande ledarskap för att få ett effektivt 

ledarskap som ska underlätta för gruppen och situationens framgång. (Larsson, Lundin & 

Zander 2017, s. 68).  

Enkäten innehåller frågor som grundar sig av båda teorierna på grund av att flera 

intressanta variabler skulle kunna mätas eller jämföras mot varandra. Sambanden som mäts 

mot varandra kan endast bevisa relationen mellan variablerna vid den mätta tidpunkten. 

(Bryman 2011, s. 64)  

Mätinstrument 

Mätningen genomfördes med en pappenkät. Enkäten hade fyra huvudämnen 

(demografi, motivation, ledarskap och fortsatt yrkeskarriär) som skulle besvaras för att senare 

kunna se om faktorerna kunde jämföras mot varandra. Enkäten grundar sig i Fabrizio 

Battistelli (1997) teori om vad som motiverar människor till att arbeta i det militära yrket, 

Gerry Larsson (2006) teori om utvecklande ledarskap och Gerry Larsson, Maria Fors 

Brandebo & Sofia Nilsson (2012) teori om destruktivt ledarskap.  
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Första delen handlade om respondenternas demografi. Andra delens syfte var att 

undersöka vad som motiverade respondenterna i början av grundutbildningen, tredje delen 

undersökte hur ledarskapet uppfattades av respondenterna hos deras närmaste befäl. Sedan 

återkom frågor om motivationen men sett till hur de uppfattade den i nu-tid vilket innebar 3 

månader senare än påbörjad grundutbildning. Dessa frågor hade samma upplägg som tidigare 

motivationsfrågor. Fjärde delen ville kartlägga om det fanns ett intresse att fortsatt sin karriär 

inom Försvarsmakten. Detta gjordes med hjälp av en ja/ nej fråga samt en öppen fråga som 

gav möjligheten för rekryterna att ytterligare motivera sitt svar.  

Battistlli (1997) har i sin teori tre olika kategorier som ska kunna beskriva vilka 

huvudmotiv vi har inför ett militärt yrke som innebär mer engagemang och deltagande än ett 

civilt yrke (Callahan & Kernic 2003, s. 35). Kategoriseringen rangordnas inte i bättre och 

sämre utan alla kategorier har samma värde och syftet är att kartlägga motiven på de olika 

grupperna.  

Battistelli (1997) har delat upp drivkrafterna i tre kategorier paleomodern, modern och 

postmodern, sedan har de mätts med 2 frågor kopplade till varje kategori. Paleomoderna 

drivkrafter mättes med frågorna “ Idén om att vara hjälpsam för andra” och “Att genomföra 

detta på grund av patriotism eller av ideologiska skäl”. Frågorna som skulle mäta de moderna 

drivkrafterna var “Tjäna lite extra pengar” och “Att lära sig saker som kan vara användbara i 

framtida yrken”. Frågorna som skulle mäta de postmoderna drivkrafterna var “Att uppfylla 

din äventyrslust” och “Att ha en meningsfull personlig upplevelse” (Battistelli 1997 s. 476). 

På frågorna som skulle kartlägga motivationen i början av GU och motivationen idag i GU 

fanns svarsalternativ som sedan i resultatet fick omformuleras till poäng på följande sätt; “inte 

alls” till 1 poäng, “lite” till 2 poäng, “delvis” till 3 poäng och “mycket” 4 poäng. Påståendet 

“vet ej” fick 5 poäng men räknades inte med vid skapandet av faktorer och medelvärde.  

Efter det kartlades det med hjälp av 20 påståenden hur respondenterna uppfattade 

ledarskapet hos deras närmaste befäl. Ledarskapsfrågorna utgick från ledarskapsmodellens 

beskrivande av beteenden hos ledaren, som har tre huvudteman, utvecklande ledarskap, 

konventionellt ledarskap och destruktivt ledarskap (Larsson, Lundin & Zander, 2006, s. 68). 

Påståenden som skulle kartlägga synen på utvecklande ledarskap hos respondenternas 

närmaste befäl var tillexempel “Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter”, “Tar 

sig tid att lyssna”, “Inspirerar mig till kreativt tänkande”. Påståenden som skulle kartlägga 

synen på konventionellt positivt ledarskap var till exempel “Strävar efter att uppnå 

överenskommelser om vad som ska göras” och “Tydliggör vad som väntar när målet 

uppnåtts”. Påståenden som skulle kartlägga synen på konventionellt negativt ledarskap var till 

exempel “Bryr sig ENDAST om de rekryter som utför sina uppgifter väl” och “Tillämpar ett 

tydligt straff och belöningssystem”. Påståenden som skulle kartlägga synen på destruktivt 

ledarskap var till exempel “Uppträder arrogant”, “Ställer orimliga krav” och “Undviker att ta 

tag i saker”. (Hela enkäten finns som ”bilaga 3” på sidan 33).  

 Fråga 1-7 var påståenden som kopplades till utvecklande ledarskap, fråga 8-11 var 

påståenden som kopplades till konventionellt ledarskap (positivt), fråga 12-15 var påståenden 



18 
 

som kopplades till konventionellt ledarskap (negativt), och fråga 16-20 var påståenden som 

kopplades till destruktivt ledarskap.  

Det skapades 4 ledarskapsfaktorer som användes för att få fram ett medelvärde. 

Ledarskapsfrågorna hade ett poängsystem i enkäten som översattes direkt vid 

databearbetningen. 1 poäng motsvarar “aldrig eller nästan aldrig” och 9 poäng motsvarar 

“mycket ofta eller alltid”. Svarsalternativet “vet ej” fick poängen 10 i datamatrisen och 

kodades som ”diskret missing” för att inte ingå i medelvärdsberäkningarna, det resultatet 

redovisas i ”bortfall” (s. 15). Beroende på om frågorna hade positiva eller negativ betydelse 

spelade poängen roll. Utvecklande ledarskap skulle ha en medelpoäng på minst 7 för att anses 

som bra, konventionellt positivt ledarskap har inga riktlinjer. Fråga 1-11. Konventionellt 

negativt ledarskap skulle ha värdet 3 eller under för att anses som ett bra värde, och 

destruktivt ledarskap skulle ha ett medelvärde på 2 eller under för att anses som bra. Frågorna 

12-20.  

I enkäten gjordes ett test på reliabilitet för ledarskapsfaktorerna De som visades i testet 

var att det hade använts en bra mätningsmetod. Testet genomfördes endast på 

ledarskapsfrågor för att det fanns fler än 2 ”items” att mäta.  

De fyra faktorerna delades in:  

 Utvecklande ledarskap (7 item, ex. värderingar som vilar på humanistisk grund, tar 

ansvar för verksamheten, bidrar till arbetsglädje) (α= .77)  

 Konventionellt positivt ledarskap (4 item, ex. tydliggör vad som väntar när målet 

uppnåtts, vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs) (α= .67)  

 Konventionellt negativt ledarskap (4 item, ex. bryr sig ENDAST om de rekryter som 

utför sina uppgifter väl, letar fel på ett överkontrollerande sätt) (α= .57) 

 Destruktivt ledarskap (6 item, ex. uppträder arrogant, ställer orimliga krav, undviker 

att ta tag i saker) (α= .50)  

 

Databearbetning  

Enkätsvaren stansades in i SPSS för Windows, version 24,0 där materialet har 

bearbetats statistiskt.  Instansning av kön, ålder och pliktad/frivillig skedde för att senare 

kunna jämföra olika grupper. Analysen av data inleddes med att genomföra ett frekvenstest 

för att kontrollera för eventuella ”felinstansningar” (orimliga värden). Testet visade också på 

vilka frågor som hade ett bortfall i form av svarsalternativet “vet ej” eller inget svar alls på 

frågan. I jämförande syfte genomfördes ett X2- test för att studera skillnader i 

svarsfördelningar och t-test har använts för prövningar av medelvärdesskillnader, samtliga 

med p < ,05 som signifikansgräns, vilket innebär att sannolikheten att slumpen orsakat 

skillnaden är mindre än 5 procent.  

Det gjordes ett ”independent sample t-test” för att få fram skillnader på medelvärdet 

på faktornivå, det gjordes även på item-nivå för att kunna jämföra svaren inom frågan. Det 

gjordes på både de motivationsfrågorna och ledarskapsfrågorna. På ledarskapsfrågorna 

gjordes även ett jämförande X2-test mellan andelen över värdet 7 och under värdet 2. Ett t-test 

genomfördes för att jämförande mellan medelvärdena motivationsfrågorna med värdena om 
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respondenter hade sökt frivilligt eller var pliktade till att genomföra GU, för att se hur 

fördelningen mellan de två grupperna spred sig över de olika motiverande drivkrafterna. Ett 

”paired sample t-test” genomfördes för att jämföra medelvärdena på motivationen från början 

av GU och medelvärdena från motivationen idag (3 månader senare). Tabellen innehöll 

frivilligas medelvärde och pliktade medelvärde var för sig. I tabellen redovisades även 

standardavvikelsen och ifall det var statistiskt signifikant eller inte. Ett X2- test gjordes för att 

mäta om det fanns någon skillnad mellan pliktade och frivilliga gällande viljan att fortsätta sin 

yrkeskarriär. Testet syfte var att se i vilken utsträckning pliktade respektive frivilliga ville 

fortsätta sin yrkeskarriär inom Försvarsmakten.  

Etiska överväganden 

En etisk övervägning som gjordes var att använda en enkät i pappersformat trots 

att det finns möjligheter till att genomföra en enkät som skickas ut viralt via internet. Papper 

och penna valdes för att undvika lagring av information på internet i största möjliga mån. 

Redovisningen i uppsatsen sker gruppvis för att individer inte ska kunna identifieras, och 

enkäten innehöll endast frågor som författaren ansåg viktiga för att kunna undersöka ämnet.   
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Resultat 

      Syftet med undersökningen var att se om det fanns någon skillnad mellan pliktade 

rekryter och rekryter som ansökt frivilligt till grundutbildningen när man undersökte de 

motiverande drivkrafter och synen på ledarskap hos sitt närmaste befäl. I resultatet kommer 

det även undersökas om det fanns någon skillnad i motiverande drivkrafter mellan i början av 

grundutbildningen (besvarades retrospektivt) och 3 månader senare för att se om utbildnigens 

upplägg hade någon påverkan på motivationen.  

 

Huvudfrågorna som undersökts genom olika tester var;  

 Vilka motiverande drivkrafter finns hos frivilligt ansökande rekryter och pliktade 

rekryter utifrån Fabrizio Battistellis teori? 

 Hur ser de två grupperna på utvecklande ledarskap hos deras närmsta befäl?  

 

I ett oberoende t-test analyserades skillnaden mellan pliktade och frivilliga rekryters 

motiverande drivkrafter i början av GU och 3 månader senare. I tabell 1 illustreras resultatet 

för vad som motiverande dem i början av GU och 3 månader senare. Tabellen illustrerar 

resultatet för frivilliga respektive pliktade var för sig. Tabellen visar även om resultatet var 

statistsiks signifikant (p<.05) eller inte statistiskt signifikant (ns).  

 

Tabellen illustrerar medelvärdet för frivilliga och pliktade för varje motivfaktor, paleomodern, 

modern och postmodern. Standardavvikelsen redovisas inom parantensen (p<.05).    

 

Tabell 1. Motivation för frivilliga och pliktade. Medelvärde, standardavvikelse inom parantes 

  Frivilliga Pliktade P 

Paleomodern       

Början 2.9 (0.85) 2.8 (0.86) Ns 

3 månader 3.2 (0.56) 3.0 (0.77) Ns 

Modern       

Början 2.3 (0.87) 2.6 (0.67) Ns 

3 månader 2.3 (0.75) 2.6 (0.79) Ns 

Postmodern       

Början 3.3 (0.71) 3.3 (0.76) Ns 

3 månader 3.7 (0.35) 3.4 (0.67) Ns 
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Tabell 1 illustrerar att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna vid mätningen av vad som motiverade dem i början av GU och 3 månader senare. 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad på de paleomoderna drivkrafterna mellan 

frivilliga i början av GU och pliktade. Det fanns heller ingen statistisk signifikant skillnad 3 

månader senare för frivilliga och pliktade. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan frivilliga och pliktade rekryter vid mätningen av de moderna faktorerna varken i 

början av GU eller 3 månader senare. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

frivilliga och pliktade rekryter vid mätningen av de postmoderna faktorerna.  

I jämförandet mellan medelvärdet på drivkrafterna hos pliktade och frivilligt ansökta 

visades det att de paleomoderna drivkrafterna hade lite högre medelvärde hos frivilliga både i 

början av GU och 3 månader senare, men det var inte statistiskt signifikant (ns). Pliktade hade 

ett högre medelvärde i början av GU och 3 månader senare i mätningen av de moderna 

faktorer, men det är inte statistiskt signifikant (ns). Medelvärdet förändrades inte mellan börja 

av GU och 3 månader senare för varken frivilliga eller pliktade vid mätningen för de moderna 

faktorerna. Kategorin postmodern hade högst medelvärde både i början och 3 månader senare 

vid mätningen hos både frivilliga och pliktade, men resultatet är inte statistiskt signifikant 

(ns).  

Paired-sample t-test genomfördes för att se en skillnad på svaren för hela gruppen 

mellan början av GU och 3 månader senare. Tabellen visar att de motiverande drivkrafterna 

hade ett högre medelvärde vid frågan om hur de kände 3 månader senare än i början av GU, 

det var inte ett statistsikt signifikant värde (ns). Högst medelvärde hade de postmoderna 

drivkrafterna både i början av GU och efter 3 månader (p<.05), och lägst drivkrafter fanns i de 

moderna drivkrafterna både i början av GU och 3 månader senare (ns). Mellan hamnade 

paleomoderna medelvärdet i början av GU och 3 månader senare (ns). Respondenternas 

medelvärden visade att de i enkäten hade svarat att de postmoderna drivkrafterna instämde 

“delvis” eller “mycket” på frågorna både i början och 3 månader senare. Paleomoderna 

drivkrafter hade ett medelvärde som indikerar att respondenterna hade svarat “delvis”, och de 

moderna drivkrafterna indikerar på att respondenterna i störst utsträckning hade svarat “lite” 

eller “delvis” på frågorna.  

På item-nivå (för enskild fråga) fanns en statistisk signifikant skillnad i ena faktorn i 

paleomoderna drivkrafterna. Frivilliga instämde i högre utsträckning ”mycket” i frågan ”iden 

om att vara hjälpsam för andra”. 88 % jämfört med 33 % (p<.05). 

 

T-test genomfördes för att få fram resultat på medelvärdenivå. T-testet genomfördes på 

ledarskapsfrågorna för att jämföra om pliktade och frivilligt sökande hade olika syn på 

ledarskapet hos deras närmaste befäl vilket illustreras i tabell 2. Tabellen visar resultatet för 

pliktade och frivilliga var för sig. Tabellen visar även om resultatet var statistiskt signifikant 

(p<.05) eller inte statistiskt signifikant (ns). Standardavvikelsen redovisas inom parentesen 

(p<.05) 
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Tabell 2. Ledarskap för frivilliga och pliktade. Medelvärde, standardavvikelse inom parantes 

  Frivilliga Pliktade P 

Utvecklande 7,8 (0.78) 7,3 (0.97) ns 

Konventionellt positivt 8.1 (0.58) 7.8 (1.21) ns 

Konventionellt negativ 5.7 (1.29) 4.9 (1.83) ns 

Destruktivt 2.4 (0.73) 2.4 (1.07) ns 

  

Som det framgår av tabell 2 så fanns det inga statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna med avseende på de olika ledarstilarna utvecklande, konventionellt positivt, 

konventionellt negativt och destruktiva ledarstilar.   

I konventionellt positivt ledarskap framkom det i ett t-test att ett enskilt item hade en 

statistisk signifikant skillnad i frågan ”letar efter fel på ett överkontrollerande sätt”. Frivilliga 

hade ett högre medelvärde 6.8 jämfört med 5.1 (p<.05). 

Utvecklande ledarskap skulle ha ett svar på över 7 poäng i medelvärde för att anses 

som en bra poäng, och medelvärdena för frivilliga var (M=7.8) och pliktade (M=7.3). 

Konventionellt positivt ledarskap hade inget medelvärde att förhålla sig till. Frivilliga hade 

(M=8.1) och pliktade (M=7.8). Konventionellt negativt ledarskap skulle ha 3 poäng eller 

mindre i medelvärde för att anses som ett bra värde, och frivilliga hade (M=5.7) och pliktade 

(M=4.9). Destruktivt ledarskap skulle ha poäng på 2 eller mindre i medelvärde för att värdet 

skulle vara bra och frivilliga hade (M=2.4) och pliktade (M=2.4).  

Resultatet visade att frivilliga satte en högre siffra på bedömandet av ledarskapet hos 

deras närmaste befäl (ns), både på de positiva ledaregenskaperna och de negativa 

ledaregenskaperna. Medelvärdet på destruktivt ledarskap var samma för frivilliga och 

pliktade.  

Medelvärdet för utvecklande och konventionellt positivt ledarskap var bra, men 

medelvärdet för konventionellt negativt och destruktivt ledarskap hade ett för högt 

medelvärde för att påstås vara ett bra värde.  

X2- test genomfördes för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan pliktade 

respondenter och frivilligt ansökta respondenter angående en fortsatt yrkeskarriär inom 

Försvarsmakten. I gruppen frivilliga respondenter svarade 8 rekryter ”ja” (89 %) och 1 ”nej” 

(11 %). Resultatet för de pliktade var att 11 rekryter svarade ”ja” (52 %) och 10 rekryter 

svarade ”nej” (48 %) (X2= 2,22(1) p=.14) resultatet var inte statistsikt signifikant (ns). Svaren 

visade att mer än hälften (19 st.) av hela gruppen ville fortsätta sin yrkeskarriär hos 

Försvarsmakten efter avslutad GU (63 % jfr. 37 %).  
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Enkätens sista fråga var ”Varför?” som en följdfråga till frågan innan, och de 

självformulerande svaren till varför de vill fortsätta sin yrkeskarriär hade postmoderna eller 

paleomoderna karaktärsdrag. Rekryterna svarade till exempel ”Vill fortsätta utveckla/utmana 

mig genom att söka vidare till nya utbildningar t.ex. KJ” och ”För att tjäna landet men även 

möjligheten som FM har att utveckla en som person.”  

Det fanns även rekryter som inte ville fortsätta sin yrkeskarriär inom 

Försvarsmakten, och svaren från dessa rekryter var till exempel ”Ser utbildningen som en 

utmaning men sikta på att söka annat jobb efter högskolan p.g.a. lönen samt bekvämligheterna 

i det civila livet.” och ”Vill göra andra saker under en period. Skulle kunna tänka mig att 

återuppta karriären inom FM senare.” 
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Diskussion 

Resultaten som redovisats hade få signifikanta skillnader vilket innebar att 

frivilliga och pliktade uppvisade små skillnader i resultatet av uppfattningarna av vad som 

motiverade dem och hur de såg på ledarskapet hos deras närmsta befäl vilket medförde att det 

inte statistiskt kunde fastställas. Eftersom att syftet med denna undersökning var att se om de 

fanns några skillnader mellan frivilliga och pliktade i motiverande drivkrafter och synen på 

ledarskap kommer resultatet i följande del att diskutera de skillnaderna som uppkom. 

Resultatet visade att det fanns skillnader i medelvärdena men dessa skillnader var små vilket 

innebar att de inte var statistiskt signifikanta i databearbetningen. Observera att i följande del 

kommer icke signifikanta medelvärden att diskuteras för att sedan jämföras med tidigare 

redovisad litteratur. I början diskuteras de motiverande drivkrafterna under grundutbildningen 

och ifall de vill fortsätta sin yrkeskarriär inom Försvarsmakten och sedan diskuteras 

ledarskapets påverkan på rekryterna och motivationen.  

Den motiverande drivkraften som Battistelli (1997) kallar postmoderna 

drivkrafter som innebär att individen eftersträvar en personlig utveckling och tycker det är 

viktigt med ett självförverkligande var enligt respondenterna de viktigaste drivkrafterna. Hela 

gruppen visade att detta var viktigast men även när gruppernas delades upp i frivilliga och 

pliktade var dessa drivkrafter de viktigaste. Moskos (1977) kunde se att de postmoderna 

drivkrafterna konkurrerade med de paleomoderna drivkrafterna (s. 42) i sin undersökning och 

det gör resultatet även i denna studie. Individerna kan känna starka personliga drivkrafter men 

också motiveras av drivkrafter som gynnar den större massan.  

De moderna drivkrafter som innebar de marknadsekonomiska fördelar var minst 

motiverande för rekryterna men de pliktade rekryterna fann dem mer motiverande än 

frivilliga. I början av utbildningen var de moderna drivkrafterna viktigare än 3 månader 

senare. Det militära yrket har försökt undvika de marknadsekonomiska drivkrafterna enligt 

Moskos (1977) för att de paleomoderna och postmoderna drivkrafterna har en starkare 

inverkan på denna typ av yrke (s. 43). För ett ökat intresse i ett pliktförsvar påstår Griffith 

(2008) att de ekonomiska förmåner som pension och extra sjukförsäkringar är den enklaste 

drivkraften för organisationen att påverka, men kritiseras också eftersom att det militära yrket 

inte vill konkurera med civila yrken på den fronten. USA har en militär organisations som är 

igenkänd för de förmåner som erbjuds och som sedan också har visat sig motivera många av 

deras soldater (Griffith, 2008, s. 247). Det går inte att jämföra lönesystemet för de 

amerikanska soldaterna med lönesystemet för de svenska soldaterna på grund av den stora 

skillnaden i sociala välfärdssystem som till exempel sjukförsäkring, fri skolgång och 

pensionssystem, eftersom att det inte finns märkbara ekonomiska förmåner med det militära 

yrket i Sverige jämfört med ett civilt yrke. Innan undersökningen genomfördes fanns det 

antaganden om att de moderna drivkrafterna i denna studie inte skulle vara de starkaste 

drivkrafterna. Det upprätthåller även organisationens vision om att soldaterna inte i första 

hand bör motiveras av marknadsekonomiska drivkrafter. Rekryternas unga ålder kan också ha 

vairt en bakomliggande påverkande faktor till resultatet som visade att de ekonomiska 

faktorerna inte var det viktigaste i yrket, eftersom att ungdomar under 20 år sällan har större 

utgifter som boende och fordon.  
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I mätningen 3 månader senare hade de paleomoderna och postmoderna 

drivkrafterna ett högre resultat än i början av GU. Något som kan ha påverkat resultatet 3 

månader senare skulle enligt Larsson (2006) vara gruppens konstellation som innefattar en 

stark sammanhållning (s. 244) som har en positiv påverkan på de paleomoderna drivkrafterna. 

Enligt Moskos (1977) är denna sammanhållning bra för det militära yrket (s.43) och något 

som eftersträvas. Moskos (1977) tror inte på att organisationen ska försöka öka de moderna 

drivkrafterna. (Callahan & Kernic 2003, s. 36).  

Det fanns ett antagande innan resultatet sammanställdes att de frivilliga, i högre 

utsträckning än pliktade, skulle vilja fortsätta sin yrkeskarriär inom Försvarsmkaten och det 

antagandet besannades. Trots det var det också mer än hälften bland de pliktade som ville 

fortsätta sin yrkeskarriär efter GU. I det svenska yrkesförsvaret har det funnits ett tapp bland 

rekryterna tidigare (Engelkes 2009, s. 6), men det här resultatet visar att de frivilliga som 

innefattade hela försvaret tidigare visade på mycket bättre siffror nu i att fortsätta sin 

yrkeskarriär inom Försvarsmakten. När rekryterna fick svara på en öppenfråga om varför dem 

ville eller inte ville fortsätta sin karriär inom Försvarsmakten så svarade de som ville fortsätta 

utifrån paleomoderna eller postmoderna drivkrafter. Rekryterna förklarade även med sina 

egna ord att de motiverades av att utvecklas som person eller att de fann motivation i syftet 

hos yrkets uppgifter. Svaren från den öppna frågan visade att resultatet från de övriga 

motivationsfrågorna hade liknade utfall på resultatet för gruppen.  

De rekrytrena som inte ville fortsätta sin yrkeskarriär inom Försvarsmakten 

svarade att det berodde på att de inte hade ett intresse att fortsätta med det militära yrket, eller 

att de marknadsekonomiska fördelarna som lön och arbetsförhållanden intresserade dem mer 

än andra drivkrafter, och det bevisar också att de moderna drivkrafterna inte har samma 

påverkan på rekryternas motivation som paleomoderna och postmoderna drivkrafter.   

Swain (2016) förklarar att avhopp oftast sker i början av utbildningen och det är 

även då som tankar på att avsluta förekommer (s. 121). Den tuffaste tiden i utbildningen är i 

början eftersom det då sker en anpassning till en ny miljö och genomförandet av uppgifter har 

pågått under påfrestande förhållanden under en längre period (Swain 2016, s. 126). Enkäten 

för denna undersökning genomfördes i början av utbildningen när rekryterna hade genomfört 

3 månader av sin GU.  Resultatet är därför hämtat när rekryterna borde enligt tidigare studier 

varit mest benägna att uppvisa ett resultat som indikerar på lite motivation. Även utifrån 

resultatet som studien ”Metodförsök med systematisk urvalsuppföljning” visar på att 

orsakerna för avhopp under GU sker i början (Jonsson et al., 2016 s. 43 ). Det fanns inget 

signifikant resultat av att rekryterna var mer motiverade i början av GU än 3 månader senare, 

men det fanns resultat som indikerar att motivationen var relativt hög hos dem när enkäten 

genomfördes (3 månader in i utbildningen) trots att mycket jobbiga moment hade genomförts 

på utbildningen.  

I litteraturen har det påvisats att befälen har haft en viktig betydelse hos 

rekryterna som har velat avsluta sin GU, däremot har det funnits få resultat som indikerar att 

ledarna kan påverka rekryternas bristande motivation och det är på grund av att motivationen 

inte har varit den primära orsaken till avhopp och därför har skillnaden i motivation inte varit 

avgörande för rekryteras beslut utan då har andra faktorer bland annat skador eller befälens 

ledarskap spelat en större roll (Jonsson et al., 2016. s. 20). Det har varit viktigt under ett 

yrkesförsvar när valmöjligheten till avslutad tjänst har varit tillgänglig att befälen använder 
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sig av positiva ledarbeteenden för det är snarare ledarskapet som är en påverkande faktor till 

avhopp än bristande motivation (Jonsson et al., 2016, s. 23).  

Det är inte bara befälens uppgift att föregå med goda ledarstilar det finns även 

andra faktorer som påverka besluten vid avhopp, organisationen har strukturer, processer, 

historia och kultur som påverkar rekryterna. Sedan har gruppens sammansättning med olika 

roller och normer en stor inverkan på sammanhållningen som kan vara avgörande för hur 

synen på ledarskap är (Larsson 2006, s. 245). Utvecklande ledarskap och konventionellt 

positivt ledarskap har höga medelvärden som visar att rekryterna tycker att sitt närmaste befäl 

använder sig av gynnsamma ledarstilar. Det finns däremot en problematik i att rekryterna har 

värderat konventionellt negativt ledarskap och destruktivt ledarskap relativt högt också.  

I resultatet finns det tendenser som visar på att ledarskapet hos deras närmsta 

befäl är användandet av utvecklande eller konventionellt positivt ledarskap. Frivilliga tycker 

att ledarskapet är bättre än pliktade enligt resultatet, men det är små skillnader som inte är 

statistiskt signifikanta. Hela gruppen tycker att konventionellt positiva ledarskap är det som 

stämmer mest överens med synen på ledarskapet. Däremot är det utvecklande ledarskapet det 

som enligt litteraturen är mest effektivt att använda. Det utvecklande ledarskapet ger 

medarbetarna en möjlighet att vara delaktig i beslutsfattandet som senare har visat sig vara bra 

i ett lärande syfte för att senare själva kunna leda och fatta beslut som har en positiv påverkan 

på gruppen och situationen (Larsson 2017, s. 77). 

Konventionellt negativt ledarskap är något som fick högre poäng än väntat (över 

3 poäng i medelvärde). Det militära yrket har historiskt sett varit en organisation som 

kännetecknas av att använda krav och belöning. I modern tid har forskning visat att ett sämre 

ledarskap ger mer avtryck än ett bra ledarskap (Larsson, Fors Brandebo & Nilsson 2012, s. 

390). Även om denna fråga syftade till synen på rekryternas befäl så finns det enligt Swain 

(2016) även ett krav och belöningssystem mellan rekryterna som ska beaktas. De använder sig 

av krav och belöning i form av att ge respekt som en belöning vid genomförande av svåra 

uppgifterna (Swain 2016, s. 127). Det finns fler bakomliggande faktorer som både påverkar 

ledarskapet och motivationen till exempel sammanhållningen och de som kallas förbandsanda 

är något som ofta kännetecknar militära grupper som inte kan jämföras med grupper i civila 

yrken (Engelkes 2009, s.16). Det destruktiva ledarskapets konsekvenser har mycket kopplat 

till synen på relationer, till exempel är människan mer benägen att undvika dåliga relationer 

än behovet av en god interaktion. Det är även viktigare att lära sig något från en dålig relation 

än från en bra (Larsson, Fors Brandebo & Nilsson 2012, s. 390). I det militära yrket handlar 

det mycket om tillit till ens grupp och ens ledare och ett negativt ledarskap har en stor 

inverkan både på situationen i sig men den påverkar också helhetsuppfattningen. Larsson, 

Fors Brandebo & Nilsson (2012) har sett att de negativa beteendena smittar av sig i en större 

utsträckning än de positiva beteendena och det kan i sin tur leda till att helhetsuppfattningen 

för fler blir negativ. Det gäller både mellan ledare och medarbetare men också endast mellan 

medarbetarna. I en sammansluten grupp där tilliten inom gruppen är påvisat stark kan en 

helhetsbedömning göras på basis av enstaka misstag eller negativa karaktärsdrag. I 

studerandet av negativt ledarskap beror inte ett ledarskap på att ledaren har avsaknad av goda 

karaktärsdrag utan ofta bedöms de på att ledaren har oönskade kvalitéer (s. 394). Resultatet 

visade att rekryterna tyckte att deras närmsta befäl använde sig av ett positivt ledarskap, men 

de tyckte också att ett negativt ledarskap användes. Enligt Larsson, Fors Brandebo & Nilsson 
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(2012) medför utfallet av ett negativt ledarskap större konsekvenser än utövandet av ett 

positivt ledarskap. En ledarskapsutmaning för befälen som visade sig i resultatet är att synen 

på användandet av de negativa ledarbeteendena förtjänar att beaktas. Detta eftersom att det 

kommer att ge ett bättre resultat både på kort och långsikt. Att arbeta i ett förebyggande syfte 

med de negativa ledarbeteendena kommer också gynna de positiva ledarbeteendena.  
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Slutsats:  

Frågeställningarna som skulle besvaras i undersökningen var:  

 Vilka motiverande drivkrafter finns hos frivilligt ansökande rekryter och pliktade 

rekryter utifrån Fabrizio Battistellis teori? 

 Hur ser de två grupperna på utvecklande ledarskap hos deras närmsta befäl?  

 

Slutsatsen av studien är att det knappt finns någon skillnad mellan pliktade och frivilligt 

ansökande rekryter i undersökandet av vilka motiverande drivkrafter dem har. Vid 

mätningarna av resultatet för hela gruppen visades något större skillnader men de var inte 

statistiskt signifikanta. Den postmoderna som innebär att det är viktigt för dem att ha en 

meningsfull upplevelse och uppnå ett självförverkligande var den mest motiverande 

drivkraften för båda grupperna. Det är även viktigt för rekryterna att uppfylla paleomoderna 

drivkrafter som innebär att vara hjälpsam för andra, att arbeta för någonting meningsfullt och 

åt en större massa. De moderna drivkrafterna har inte lika stor påverkan i frågan om vad som 

motiverar rekryterna men är ändå viktiga för att vilja utsätta sig för det påfrestande yrket. Det 

fanns en liten skillnad i att de moderna drivkrafterna hade mer påverkan i början av 

utbildningen än 3 månader senare men det var inte ett statistiskt signifikant resultat.  

Utifrån synen på ledarskap kan man dra slutsatsen att det konventionellt positiva 

ledarskapet är det som enligt rekryterna används mest av deras närmaste befäl. Resultatet 

visar att det finns tendenser till att det konventionella ledarskapet hos vissa rekryter anses har 

övergått till ett negativt konventionellt ledarskap snarare än att befälen använder sig av det 

konventionellt positiva ledarskapet. Forskning visar på att det är det utvecklande ledarskapet 

som befälen bör använda sig av, och att rekryterna tycker att konventionellt positivt ledarskap 

användes mest av sitt befäl är en ledarskapsutmaning. Även den höga poängen för det 

destruktiva ledarskapet är en ledarskapsutmaning som det bör arbetas med eftersom forskning 

visar på att ett destruktivt ledarskap genererar större negativa konsekvenser än vad 

användandet av ett positivt ledarskap (utvecklande ledarskap) genererar positiva 

konsekvenser.  

Det finns ett intresse hos majoriteten att fortsätta sin yrkeskarriär inom 

Försvarsmakten oavsett om de blev pliktade eller hade ansökt frivilligt till GU, vilket är ett 

positivt resultat för det nya pliktsystemet jämfört med problematiken med avhopp och att 

rekryter inte fortsatte sin yrkeskarriär inom Försvarsmakten när det var professionellt 

yrkesförsvar.  

 

Metoddiskussion & kritik:  

Eftersom att frågeställningarna var utformade i syfte att de skulle finnas en 

skillnad mellan de två grupperna grundade sig metoden också på att en skillnad skulle 

underökas och sedan i databearbetningen även hittas. Resultatet i denna studie visade få 

statistisk signifikanta skillnader, och det kan bero på flera saker. Enkäten som genomfördes på 

gruppen hade inte prövats innan. Enkäten innehöll en obalans i antal frågor mellan 

motivationsfrågorna och ledarskapsfrågorna. Gruppen som genomförde enkäten var relativt 

liten vilket brukar ge mindre spridning i resultatet, men respondenterna svarade på alla frågor 
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vilket var positivt. Det finns inga kvinnor med i den undersökta gruppen. Frågorna i enkäten 

utgick från tolkningar av respondenterna, med fler frågor hade det även funnits mer underlag 

att undersöka andra bakomliggande variabler som kunnat påverka resultatet. De frågor som 

fanns med i denna enkät har tolkats på ett visst sätt utifrån formuleringar och förklaringar. 

Enkäten genomfördes endast vid en tidpunkt eftersom att det var en tvärsnittsdesign och 

innehöll en retrospektiv fråga som bad respondenterna att se tillbaka på hur de kände för 3 

månader sedan. Eftersom att enkäten eftersökte en känsla från en tid tillbaka finns det 

förmodligen vissa mätfel i det resultatet som inte har beaktats i resultatredovisningen. Med en 

jämförelse i tid hade en longitudinell studie varit bättre. Denna studie omslöt ett relativt brett 

ämne som skulle kunnat trattas ner för mer specifika resultat. Om detta skulle ha gjorts om 

eller om en fortsatt studie skulle genomföras hade den riktat sig mot ett mer specifikt problem 

inom ämnet. Det finns flera olika slutsatser att dra från denna studie eftersom att den har ett 

relativt brett omfång. Förslag på nedtrattningar skulle kunna vara att jämföra utifrån andra 

teorier t.ex. LMX-teorin som mer inriktar sig på vad som händer i olika relationer.  

Ett resultat som stod ut i mängden var om de tyckte att ledarna ”tog itu med 

relationsproblem”. Hälften av rekryterna svarande ”vet ej” på frågan, och det kan bero på att 

frågan inte var ställd på ett bra sätt så att rekryterna förstod eller att rekryterna inte hade 

upplevt det scenariot. Rekryterna skulle svara på enkäten utifrån egna erfarenheter och hur de 

ansåg att deras närmsta befäl hanterat olika situationer. Att svara ”vet ej” utifrån det kan då 

tolkas som att rekryterna inte har någon egen erfarenhet i frågan om hur ledaren agerat om de 

hade haft ett relationsproblem.  

 

Förslag till fortsatt forskning:  

I och med att flera kommer bli kallade till mönstring och sedan eventuellt bli 

pliktade kommer förmodligen flera rekryter att ha olika motiverande drivkrafter. Denna 

undersökning gjordes på de första pliktade rekryterna som var en relativt liten grupp jämfört 

med de som blev kallad till mönstring. När försvaret kommer att anta fler pliktade till GU 

kommer förmodligen spridningen på motiverande drivkrafter och synen på ledarskap att 

förändras. Förslag till fortsatt forskning skulle därför vara att fortsätta kartlägga skillnaderna 

på pliktade och frivilliga för att se om de finns någon skillnad. Flera forskare har redan gjort 

en kartläggning på rekryter i och med övergången till yrkesförsvar år 2010, och liknande 

forskningsprocesser kan behövas nu i och med övergången till pliktförsvar, och också i syfte 

för att få fler att vilja arbeta inom Försvarsmakten efter GU. Det skulle vara intressant att 

undersöka mer specifikt vilka skillnader det finns i relationerna mellan ledare och rekryt 

utifrån om de är pliktade eller frivilliga och se om den kartläggningen kan påvisa att det finns 

några skillnader mellan motiverande drivkrafter eller synen på ledarskap.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om att genomföra enkät:  

Hej!  

Det är lite ont om tid, så jag uppskattar en snabb återkoppling om detta är möjligt eller inte.  

 

Jag heter Emilia Stenström och studerar ledarskap under påfrestande förhållanden på 

Försvarshögskolan, och undrade om det finns någon möjlighet att jag få låna några rekryter 

som deltagare i en enkätstudie som görs på C-uppsats nivå. Jag kommer till er och enkäten tar 

max 20 minuter att genomföra med introduktion och insamling och jag behöver ca 30 

deltagare.  

Syftet med undersökningen är att se om det finns en skillnad på synen av ledarskap mellan 

frivilliga rekryter och pliktade. Det är utöver det lite frågor om vad som motiverade rekryterna 

i början av GU jämfört med idag.  

Om detta inte är rätt mejladress att vända sig till kan ni vidarebefordra mig till någon som kan 

svara  på om detta är möjligt att genomföra de närmsta dagarna.  

Mvh Emilia Stenström  

 

Bilaga 2  

Informationsbrev:  

Hej!  

Jag heter Emilia Stenström och studerar Ledarskap under påfrestande förhållanden på 

försvarshögskolan. Jag skriver just nu min C-uppsats och behöver deltagare med en militär 

bakgrund.  

Syftet med min uppsats är att förstå vilka motiv som var viktiga i början av GU och idag. I 

och med att vi nu har ett pliktsystem är ett annat syfte att undersöka om det finns någon 

skillnad mellan synen på ledarskap mellan frivilligt sökande och pliktade rekryter.  

Du samtycker till att jag får använda dina svar som resultat i min undersökning genom att 

svara på enkäten. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå och på så sätt att ingen 

enskild person kommer att kunna identifieras. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta 

eller välja att inte svara på vissa frågor om du vill.  

Tack på förhand jag uppskattar ditt deltagande! Vid övriga frågor i efterhand kontakta mig 

gärna på min mejl emilia.stenstrom@student.fhs.se  

Mvh Emilia Stenström 
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Bilaga 3  

 

Enkät  

 

 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR  

  

Kön:_____________________________________________________________________  

  

Ålder:____________________________________________________________________  

  

Ansökte du att få genomföra GU frivilligt eller blev du pliktad?   

(Ringa in ditt svar)  

  

Frivilligt   

  

Pliktad  

  

MOTIVATIONSRELATERADE FRÅGOR (del 1)   

  

Vad motiverade dig i början av GU?   

(Ringa in ditt svar)  

  

Iden om att vara hjälpsam för andra   

  

Inte alls     Lite     Delvis     Mycket     Vet ej  

  

Tjäna lite extra pengar  

  

Inte alls     Lite     Delvis     Mycket     Vet ej  

  

Att uppfylla din äventyrslust  
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Inte alls     Lite    Delvis     Mycket     Vet ej  

  

Att genomföra detta på grund av patriotism eller av ideologiska skäl  

  

Inte alls     Lite    Delvis     Mycket    Vet ej  

  

Att lära sig saker som kan vara användbara i framtida yrken   

  

Inte alls     Lite     Delvis    Mycket     Vet ej  

  

Att ha en meningsfull personlig upplevelse  

  

Inte alls     Lite     Delvis     Mycket    Vet ej  

 

 

 

LEDARSKAPSRELATERADE FRÅGOR   

Bedöm i vilken utsträckning (enligt din uppfattning) varje påstående passar in på ditt närmaste 

befäl. Markera ditt svar på skalan 1-9.   

1 - Aldrig eller nästan aldrig   

9 - Mycket ofta eller alltid   

(Ringa in siffran eller vet ej som ditt svar.)   

  

Ger uttryck för värderingar som vilar på humanistisk grund.  

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Tar ansvar för verksamheten – även i motgång   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   
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Tar sig tid att lyssna   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Tar itu med relationsproblem   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Inspirerar mig till kreativt tänkande   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Strävar efter att uppnå överenskommelser om vad som ska göras  

   

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Tydliggör vad som väntar när målet uppnåtts   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Tvekar inte att ingripa om något håller på att gå fel   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Bryr sig ENDAST om de rekryter som utför sina uppgifter väl   
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1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Tillämpar ett tydligt straff- och belöningssystem   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Letar efter fel på ett överkontrollerande sätt   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Uppträder arrogant   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Ställer orimliga krav   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Sätter sina egna behov framför gruppens   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Undviker att ta tag i saker   

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej   

  

Strukturerar och planerar på ett otydligt sätt  

  

1      2      3      4      5      6      7      8      9      Vet ej  
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MOTIVATIONSRELATERADE FRÅGOR (del 2)  

  

Vad motiverar dig idag till att fortsätta genomföra GU?   

(Ringa in ditt svar.)  

  

Iden om att vara hjälpsam för andra   

  

Inte alls     Lite      Delvis     Mycket     Vet ej  

  

Tjäna lite extra pengar  

  

Inte alls     Lite     Delvis    Mycket     Vet ej  

  

Att uppfylla din äventyrslust  

  

Inte alls     Lite     Delvis     Mycket     Vet ej  

  

Att genomföra detta på grund av patriotism eller av ideologiska skäl  

  

Inte alls     Lite     Delvis     Mycket     Vet ej  

  

Att lära sig saker som kan vara användbara i framtida yrken   

  

Inte alls     Lite     Delvis     Mycket     Vet ej  

  

Att ha en meningsfull personlig upplevelse  

  

Inte alls     Lite    Delvis     Mycket     Vet ej  

  

  

Skulle du vilja fortsätta din yrkeskarriär inom försvarsmakten efter grundutbildningen?   

(Ringa in ditt svar)  

  



38 
 

Ja  

  

Nej   

  

Varför?  

(Motivera ditt svar på raderna nedan)   

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

  

Tack för din medverkan!   

 

 

 

 


