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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge författaren samt läsaren en ökad förståelse gällande 
Försvarsmaktens rekryteringsprocess samt att diskutera om, och i så fall hur, processen 
bör förbättras. Försvarsmakten är idag i en stor förändringsfas. Försvarsmakten har gått 
från ett väldigt stort invasionsförsvar där Sverige hade förband spridda över i i stort sätt 
hela landet med över 30 000 värnpliktiga, till ett invasionsförsvar där värnplikten helt 
håller på att försvinna. År 2007 fanns i Sverige endast strax över 5000 värnpliktiga.1 
Det faktum att Försvarsmakten minskar sin värnpliktskull märks givetvis i de allra flesta 
delar av försvarsmaktens verksamhet. Ett exempel på detta är rekryteringen till 
officersyrket som bara inom några år har minskat sin rekryteringsbas med över 80 
procent. Detta väcker frågan om rekryteringen har förändrats något för att kunna möta 
de nya krav som torde ställas på en mer aktiv rekrytering. Jag ämnar därför undersöka 
om så är fallet och om det är så, på vilket sätt och om förändringen har varit positiv för 
Försvarsmakten.  

Min bakgrund inom ämnet är att jag under ett år arbetade som skolinformatör åt 
Försvarsmaktens Rekryteringscentrum. I det arbetet jobbade jag mycket med 
information om värnplikten, dock inte så mycket mot officersyrket. Numera läser jag på 
yrkesofficersprogrammet vilket har gjort att jag har kommit i kontakt med 
officersrekryteringen och upplevt den i första hand. Jag har även innan studerat 
marknadsföring på gymnasienivå. Detta tillsammans har gjort att jag har fått ett intresse 
för marknadsföring och rekrytering vilket har lett fram till denna uppsats.  

1.2 Frågeställningar 

 Har Försvarsmaktens rekrytering till officersyrket förändrats i takt med 
organisationens omstrukturering?  

 Om detta är fallet hur har förändring sett ut och har den varit positiv för 
Försvarsmakten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.pliktverket.se/sv/Statistik/,  hämtad 2009-01-28 
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1.3 Avgränsningar 

I min uppsats kommer jag att undersöka Försvarsmaktens rekrytering till officersyrket. 
Jag har valt att bara titta på rekryteringen till officersyrket och inte rekryteringen till 
t.ex. utlandsstyrkan eftersom jag anser att det finns viss tidsbrist samt att arbetet inte 
skall bli för stort då det skulle bli en allt för omfattande undersökning för att rymmas i 
denna uppsats. För att göra detta kommer jag att undersöka de metoder som 
Försvarsmakten använder sig av vid sin rekrytering samt hur Försvarsmakten har valt 
att lösa de problem som Försvarsmakten har ställts inför gällande bl.a. den minskande 
rekryteringsbasen. När jag tar upp det tidigare systemet som Försvarsmakten rekryterat 
mot så avses det som benämns YOP och startade 1999. Detta gäller när ”det gamla 
systemet” tas upp i uppsatsen, om inte annat nämns. Tidsmässigt kommer jag att 
begränsa mig till 2000-talet när det kommer till att jämföra rekryteringen i sig, dock så 
kommer jag att beröra händelser som ägde rum under 1990-talet för att bättre kunna ge 
en bild av hur försvarsmakten har förändrats och vilka nya krav detta har medfört. 

1.4 Metod och teknik 

Den metod som kommer att användas i uppsatsen är komparation då jag kommer att 
jämföra hur försvarsmaktens rekrytering har sett ut tidigare jämfört med hur den ser ut 
idag.2 

De tekniker som kommer att användas är litteratursökning och intervjuer.3 Detta på 
grund av att det finns begränsat med litteratur inom ämnet vilket har gjort att intervjuer 
har visat sig lämpligt. 

Som analysverktyg kommer jag att använda mig av en civil rekryteringsprocess och 
genom den påvisa skillnader och likheter i den civila rekryteringsprocessen jämfört med 
den militära rekryteringsprocessen. Detta för att se om Försvarsmakten har använt sig 
av de civila erfarenheterna som har dragits inom området rekrytering. 

1.5 Materialbeskrivning och källkritik 

I den här uppsatsen har jag framförallt allt använt mig av olika skrivelser som 
Försvarsmakten har gett ut och som inriktar sig mot myndighetens rekrytering. Jag 
använder mig även av olika böcker inom området, då främst för att förklara hur 
försvarsmaktens förändring har sett ut. Slutligen använder jag mig även av intervjuer 
med personer som innehar befattningar som kan knytas till försvarsmaktens rekrytering. 

Förutom de delar jag redan tagit upp använder jag mig av hemsidor som kan vara till 
hjälp när jag skall besvara min frågeställning. När det gäller de uppgifter som kommer 
från hemsidorna skall läsaren vara medveten om att vissa hemsidor kan ha problem med 
spårbarheten med källor, dock så använder jag mig av hemsidor som jag själv bedömer 
som trovärdiga, t.ex. försvarsmaktens hemsida. 

Jag är medveten att vissa av de skrivelser som jag använder mig av är förhandsutgåvor 
samt att det kan finnas skrivelser som är motsägelsefulla. Jag kommer dock att använda 
mig av dessa då jag anser att de är viktiga för uppsatsen. Jag kommer vara noga med att 
påpeka i texten om det skulle vara så att det finns flera skrivelser som är motsägelsefulla 
och vara försiktig att använda dessa när jag kommer till slutsatserna.  

                                                 
2 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund studentlitteratur 2003) sid 41 
3 Ejvegård, Vetenskaplig metod, sid 45, 47 
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När det kommer till intervjuerna så anser jag att personerna jag har intervjuat har sådan 
insyn i rekryteringsprocessen att deras uppgifter kan anses som tillförlitliga. Dock skall 
läsaren vara medveten att de intervjuade kan vara partiska i sak då de arbetar med 
rekryteringen inom Försvarsmakten. 

Jag använder mig även av viss tidigare forskning som har gjorts på området, då främst 
inom den civila världen. Denna forskning är gjord på minst C-nivå och är gjord på 
välkända högskolor eller universitet. 

1.6 Tidigare forskning 

Vad jag är medveten om finns det väldigt lite tidigare forskning på området. Det har 
gjorts vissa tidigare studier om bland annat övergången från officersprogrammet till 
yrkesofficersprogrammet 1999 av Erik Hedlund vid Försvarshögskolan. Hans studie tar 
mer upp vad som förväntades av de färdigutbildade officerarna än hur det gick till när 
de rekryterades. Det finns även vissa andra studier från Försvarshögskolan som rör 
ämnet rekrytering, bland annat, ”Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och 
kvinnor till det svenska insatsförsvaret?” Detta är en studie av Johan Österberg, Berit 
Carlstedt och Leif Carlstedt. Denna studie kommer att i vissa delar användas som källa 
men studien i sig är mer inriktad mot hur Försvarsmakten skall rekrytera mot 
utlandstjänst och förband som t.ex. IA06. En annan studie som kommer att användas i 
uppsatsen är ”Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning”, av 
Johan Österberg och Berit Carlstedt. Jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning 
som rör just hur rekryteringen till officersyrket har förändrats de senaste åren. 

Även om det är relativt begränsat med forskning inom det militära området så finns det 
gott om forskning inom området rekrytering i det civila. Där har de forskat på 
rekrytering sett ur olika perspektiv. Jag kommer att titta på viss tidigare forskning som 
har skett på den civila sidan och då främst mot områdena, faktorer som påverkar 
rekryteringsprocessens utformande samt hur andra branscher har förändrat sin 
rekryteringsprocess i och med att även deras områden har förändrats.  

1.7 Centrala begrepp 

De centrala begrepp som jag har identifierat i uppsatsen är: 

Invasionsförsvar, insatsförsvar, officer, OP, SOU, aspirantutbildning, anpassad 
officersutbildning samt rekrytering. 

Jag kommer här att förklara dessa begrepp något djupare. Dessa begrepp kommer även 
att förklaras närmare i uppsatsen där de blir aktuella. 
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1.7.1 Invasionsförsvar 

Invasionsförsvaret är en inriktning för en försvarsmakt som innebär att försvaret skall 
kunna stå emot en invasion från ett annat land. Sättet som Sverige löste detta på var att 
Sverige hade en totalförsvarsplikt som innebar att man i början av 1980-talet kunde 
mobilisera 2,8 miljoner människor. Detta innebar inte bara soldater och officerare utan 
även de civila som krävdes för att landet skulle kunna fungera under krigstid.4 Detta 
innebar alltså att Sverige hade en väldigt stor försvarsmakt med delar utspridda över 
nästan hela landet. På många platser hade Försvarsmakten även fasta pjäser och 
posteringar. När det kommer till invasionsförsvaret så finns det ett mycket bra latinskt 
ordspråk som jag tycker förklarar mycket av vad det handlar om, ”Si vis pacem, para 
bellum” – ”Om man önskar fred, rusta för krig.”5 

1.7.2 Insatsförsvar 

Insatsförsvar är en inriktning som innebär att staten har ett försvar som inriktar sig på att 
kunna utföra enstaka insatser där de blossar upp. Detta kan innebära både nationellt och 
internationellt och det kan även innebära att Försvarsmakten får möta utmaningar som 
just nu är okända för dem. För att klara av denna inriktning är det viktigt att staten har 
ett snabbt och rörligt försvar. Denna inriktning kräver inte samma storlek på 
försvarsmakten som invasionsförsvaret.6 

1.7.3 Officer 

Officer är en benämning på befäl som har genomgått viss utbildning och som utövar ett 
högre ledarskap. Dessa skall ha graden förste sergeant eller fänrik och uppåt. 7 Innan 
2007 fanns endast en väg till att bli officer, detta har dock ändrats efter 2007. Nu finns 
det fyra vägar till officersyrket inom den svenska försvarsmakten. Dessa olika vägar 
kommer att benämnas både i detta avsnitt och i uppsatsens följande kapitel. 

1.7.4 OP 

OP är benämningen för officersprogrammet som är en högskoleutbildning på grundnivå 
som ligger under Försvarshögskolan. Utbildningen är treårig och ger en officersexamen 
om 180 akademiska högskolepoäng med taktisk operativ inriktning.8 Detta innebär att 
den studerande erhåller graden fänrik vid avslutade studier. Officersutbildning skall på 
sikt leda till stabs- och chefsbefattningar på högre nivå. Detta gör att programmet främst 
inriktar sig mot generella kunskaper inom områden som ledarskap och krigsvetenskap. 

Inom officersprogrammet finns fyra inriktningar. Dessa är krigsvetenskaplig profil, 
militärteknisk profil, nautisk profil samt aviatisk profil. 

 

 

                                                 
4Roth, Thomas, Försvar för folkhem och fosterland, Försvaret och det kalla kriget (Stockholm 
Försvarshögskolan 2007) sid 10 
5Roth, Thomas, Försvar för folkhem och fosterland, sid. 45 
6 Försvarsmakten, Svensk soldat, (Stockholm Försvarsmakten 2005), förordet 
7 http://www.ne.se/school/l%C3%A5ng/officer, hämtad 09-03-25 
8 http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Officersprogrammet/ hämtad 09-03-31  
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1.7.5 SOU 

SOU är benämningen för specialistofficersutbildningen vilket är en utbildning som ger 
en specialistofficersexamen. Detta innebär att man som specialistofficer arbetar på en 
lägre hierarkisk nivå med ett mer direkt ledarskap än på taktisk operativ nivå.9 Denna 
utbildning inriktar sig främst mot operatörer och utbildar mer på funktionsspecifika 
delar än vad t.ex. officersprogrammet gör. Utbildning är ett och ett halvt år. 
Specialistofficersutbildningen ger inte en akademisk examen utan kvalitetssäkras av 
Försvarsmakten själva, vilket innebär att den studerande inte får högskolepoäng. Efter 
specialistofficersutbildningen erhåller studenten graden förste sergeant.10 

Inom specialistofficersutbildning finns det över 60 olika utbildningsinriktningar.11 

Några exempel på dessa inriktningar är CBRN (Chemical, biological, radiological and 
nuclear warfare), Fältarbeten ingenjörstjänst, Ledningssystem mark, Markstrid 
stridsvagn 122 vagnchef samt Ubåt, vapen och sensorsystem.12 

1.7.6 Anpassad officersutbildning 

Anpassad officersutbildning är en utbildning som inriktar sig mot personer som innehar 
speciella civila kompetenser, som t.ex. läkare eller jurister. Under utbildningen har 
studenterna en gemensam bas i likhet med övriga utbildningar, därefter har man en 
individuell del som inriktar sig mot den specifika befattningen man utbildas mot och är 
beroende av vad individen själv har med sig för kunskaper och färdigheter in i 
utbildningen.13 Utbildningen grundar sig i försvarsmaktens behov och efter genomförd 
utbildning erhåller den studerande den grad som anses lämplig med hänvisning till den 
befattning den studerande skall besitta. Under 2007/2008 gjordes försök med denna 
utbildningsväg med 15 studerande. Det Försvarsmakten kom fram till under denna 
utbildning var att det centrala för den anpassade utbildningen var att Försvarsmakten 
måste vara väldigt tydlig med på vilket sätt man vill nyttja de blivande officerarna för 
att detta skall bli lyckat.14 Denna väg mot officersyrket är ännu inte testad fullt ut utan 
målsättningen är att utbildningen skall påbörjas våren år 2010.15 

1.7.7 Aspirantutbildning 

Aspirantutbildningen är en ny väg in mot officersyrket. Tidigare har man bara kunnat 
söka officersutbildningen via värnplikt, men för att öka den rekryteringsbas som har 
minskat på grund av att värnpliktkullarna har minskat har Försvarsmakten infört ett 
system som kallas aspirantutbildning.16 Utbildningen syftar till att öka 
rekryteringsbasen till både officersprogrammet och specialistofficersutbildningen och 
förväntas ha en betydligt högre verkningsgrad än vad värnplikten har.17 

                                                 
9 Skrivelse 19100:61987 Konvertering från YOP 06-09 till Specialistofficer sid 1 
10 Skrivelse 16100:66576 Införandet av tvåbefälssystem i Försvarmakten, sid: 5 
11 http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildning/Bli-officer/Utbildningar-till-officer/ 

hämtat 09-03-31 
12 http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildning/Bli-officer/utbildningar-till-officer/ 

hämtad 09-04-11 
13 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben, 2009-02-13 tid i intervju 1.08.00 
14 Skrivelse 16100:71554 Personaldirektörens utvecklingsplan för åren 2008-2018 sid 26 
15 http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/officersutbildning/Om-officersutbildningar/ hämtad 09-03-

25 
16 Skrivelse 16100:71554 Personaldirektörens utvecklingsplan för åren 2008-2018 sid 46 
17 Intervju med Övlt Per Schedin, HKV Personalstaben, 2009-02-13 tid i intervju 0.19.00 
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Utbildningen i sig inriktar sig mot grundutbildningen för att ge en grundförståelse och 
förutsättningar för att de studerande skall kunna ta till sig utbildningen vid något av 
officersprogrammen. Detta system är fortfarande i utvecklingsfasen vilket gör att 
Försvarsmakten ännu inte har sett utbildningens resultat. Än så länge riktas 
aspirantutbildningen bara mot specialistofficersutbildningen.18 

1.7.8 Rekrytering 

Ordet rekrytering kommer från det franska ordet rekryt, recroitre, vilket betyder 
återväxa och härstammar från det militära där man hade ett behov av att värva manskap 
till nationens försvar.19 

Rekrytering är den verksamhet och de åtgärder som genomförs från det att behovet är 
fastställt och beslutat till dess att beslut om anställning/avtal/(antagning) är klara, för att 
därefter handla om den återkoppling som sker. 20Det som är viktigt att trycka på är att 
rekryteringen inte tar slut när den rekryterade påbörjar någon utbildning utan fortgår till 
dess att personen är anställd.  

1.8 Disposition 

I kapitel ett framgår bakgrunden och syftet till uppsatsen samt metodval, 
frågeställningar och centrala begrepp. Här tas även tidigare forskning inom området upp 
samt materialbeskrivning och källkritik.  

I kapitel två kommer jag att förklara hur Försvarsmakten har förändrats under de senaste 
åren. Detta görs för att läsaren skall få en ökad förståelse dels för de förändringar som 
skett, dels för de förändrade krav på rekryteringen som förändringarna har medfört.  

Därefter kommer jag att i kapitel tre förklara hur Försvarsmaktens rekryteringsprocess 
ser ut och fokusera på de delar som är viktiga för förändringsarbetet.  

I kapitel fyra kommer jag att titta på hur rekryteringsprocessen kan se ut i det civila, 
detta för att i ett senare skede i analysen kunna jämföra med försvarsmaktens 
rekrytering och se om Försvarsmaktens rekryteringsprocess har förändrats något i 
jämförelse med den civila. 

I kapitel 5, som är analys och diskussionskapitlet, kommer jag att titta på hur 
rekryteringsprocessen har förändrats i jämförelse med några av de civila 
rekryteringsprocesserna för att där igenom kunna titta på om Försvarsmakten har 
utnyttjat den civila erfarenheten som finns. 

Slutligen kommer jag att i kapitel sex dra slutsatser från de uppgifter som presenterats i 
uppsatsen och svara på min uppställda frågeställning. Här finns även förslag på vidare 
forskning inom området rekrytering.  

 

                                                 
18 Intervju med Övlt Per Schedin, HKV Personalstaben, 2009-02-13, tid i intervju 0.22.00 
19 Frosch, Louise, Hermansson, Åsa, Lindström, Daniel, Hur genomför ÖPwC sin rekrytering?, (Lund 

2003, Lunds Universitet) 
20 Bildspel inhämtat vid intervju med Övlt Per Schedin, Personalstaben 2009-02-13 
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2 EN FÖRSVARSMAKT I FÖRÄNDRING 

2.1 Bakgrund 

Svenska försvarsmaktens förmåga till väpnad strid är det som särskiljer försvarsmakten 
från andra myndigheter. Det som är viktigt att förstå är att det som kallas väpnad strid 
och krig har förändrats under årens gång vilket också har lett till att Försvarsmakten har 
fått förändrade uppgifter. Man har tidigare pratat om att kunna stå emot andra stater vid 
ett anfall, ett så kallat invasionsförsvar och att detta nästan alltid innebar att det uppkom 
linjer där de stridande parterna möttes. Detta innebar också att man skulle ha en stor 
krigsorganisationsvolym samt årsvis repetition av det som man hade lärt sig skulle 
genomföras.21 I världen idag ser inte riktigt bilden ut så längre och för att vi i ett senare 
skede skall kunna förstå vad den svenska Försvarsmakten står inför måste vi först titta 
bakåt och förstå bakgrunden.  

Man skulle kunna kalla 1900-talet krigets århundrade, framförallt åren mellan 1914 och 
1990 som har kallats eran av global konflikt. Det som har kännetecknat denna tidpunkt i 
historien är de stora delar av krig som har förekommit över världen, då framförallt de 
stora världskrigen och det kalla kriget. Det som i sin tur har kännetecknat dessa krig är 
att de alltid har varit mellan stater. Redan krigsfilosofen von Clausewitz som levde 
under åren 1780 till 1831 hävdade att krig inte fördes mellan människor utan av 
regeringar. Han menade även att ”krig skall förstås som politikens fortsättning med 
andra medel”.22 Dessa deviser har länge setts som en sanning när man har pratat om krig 
i världen. Världen har dock förändrats under de senare åren. Det som har uppkommit 
mer och mer i världen är interna krig i länder, dessa kallades gärna etniska konflikter 
under 1980-talet till 1990-talet. Detta begrepp är dock något man bör använda sig av 
med försiktighet då dessa konflikter sällan har en etnisk faktor som kan förklara 
konfliktens utbrott.23 En viktig del till att dessa krig har blivit en stor faktor i den värld 
vi lever i idag är att de ofta har en tendens att inte bry sig om landsgränser utan 
involvera flera länder och grupper som kan tänkas stödja en eller en annan sida i 
konflikten. Ett exempel på detta är kriget i Kongo där flera av de närliggande staterna 
drogs in i konflikten. En annan viktig faktor när man tittar på detta är att det oftast inte 
bara är de länder som ligger närmast som dras in i dessa konflikter utan även det 
”internationella samfundet”. Med detta menas t.ex. FN, NATO eller internationella 
institutioner som t.ex. biståndsorgan.24 

Det som kan anses som den största och viktigaste faktorn när man pratar krig idag är det 
faktum att det inte längre behöver vara stater som för krig mellan varandra utan i 
mycket stor omfattning så rör det sig om mindre grupper som slåss för deras eget 
självbestämmande eller rätt till vissa områden. En annan viktig faktor är det faktum att 
det inte är arméer i bemärkelsen organiserade, hierarkiska militära enheter som för krig 
mot varandra i lika stor utsträckning längre utan att det mer rör sig om irreguljära 
styrkor som kanske inte alltid har uniformer eller ens några kännetecken.25 Allt detta 
innebär att statens monopol på rättfärdigad våldsanvändning har blivit utmanat av 
irreguljära styrkor. 

                                                 
21 Skrivelse 09100:72343 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten 
22 Lindblom Schultz, Helena, Krig i vår tid (Lund Studentlitteratur 2002). Sid 30 
23 Lindblom Schultz, Helena, Krig i vår tid. Sid 35 
24 Lindblom Schultz, Helena, Krig i vår tid. Sid 35-36 
25 Lindblom Schultz, Helena, Krig i vår tid. Sid 38 
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2.2 Dagens Försvarsmakt 

Försvarsmakten är Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument genom vilket Sverige 
ges möjlighet att använda väpnat våld för att försvara sig mot yttre hot.26 Detta är en 
unik förmåga som endast får innehas av ett lands försvarsmakt. Som vi har sett tidigare 
var detta en relativt enkel uppgift, i alla fall en enkel uppgift att förstå, då staten skulle 
försvara sig mot en angripande stat. I dessa situationer fanns även vissa regler och 
förhållningssätt man förutsatte skulle följas, t.ex. soldatreglerna. Detta gjorde att man 
hade lättare att förstå sin uppgift och genom den förståelsen öva mot de uppgifter som 
uppstod i och med denna. Problemen kommer när den fiende man skall möta inte är en 
stat som agerar på ett visst, i många fall förutsägbart, sätt. Då blir det genast mycket 
svårare att kunna agera och behålla initiativet. Som världen ser ut idag så har vi inget 
sådant direkt hot mot Sverige utan den hotbild som finns mot oss finns ute i resten av 
världen. Sammantaget har dessa faktorer gjort att den svenska försvarsmakten har 
ändrat sin inriktning från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar som skall kunna agera 
direkt när de behövs med kraft på den plats där de behövs, oavsett om det är inom 
Sveriges gränser eller utom.27 

2.3 Försvarsbeslut 

Försvarsmaktens verksamhet, struktur och utveckling regleras av den svenska riksdagen 
i något som kallas försvarsbeslut. Från och med 1989 har försvarsbesluten fattats var 
fjärde år till och med 2008 då riksdagen sköt upp försvarsbeslutet ett år till 2009.28 

Det som har skett genom försvarsbeslut de senaste 20 åren är att delar av 
Försvarsmakten har minskat successivt. Framför allt försvarsbeslutet som kom 2000 då 
det fastställdes att Försvarsmakten skulle ställas om från ett invasionsförsvars till ett 
insatsförsvar. Detta innebar en del stora neddragningar och nedläggningar av förband. 
Men det var inte förrän försvarsbeslutet 2004 som invasionsförsvaret lämnades helt och 
insatsförsvaret riktigt kom i fokus. I försvarsbeslutet 2004 fastställdes även att 
värnplikten skulle förändras från att de värnpliktiga hade kunnat göra 7,5, 10 eller 15 
månader till att samtliga skulle göra elva månaders värnplikt,29samt efter de elva 
månaderna ha möjlighet till att fortsätta sin utbildning under något som kallades den 
tredje terminen då soldaterna skulle utbildas mot internationell tjänst.30  

Vad som kan sägas om framtiden är att Försvarsmakten kommer att förändras på så sätt 
att värnplikten kanske helt kommer att försvinna. Detta diskuteras i nutid och 
försvarsmakten har även satt upp en pliktutredning som skall komma med sina förslag i 
ärendet inom kort. Om detta skulle bli fallet så är det en otroligt stor förändring för den 
svenska Försvarsmakten. 

 

 

 

                                                 
26 www.mil.se/sv/Forsvarsmakten hämtad 09-03-29 
27 www.mil.se/sv/Forsvarsmakten hämtad 09-03-29 
28 http://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsbeslut hämtad 09-04-08 
29 http://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsbeslutet_2004 hämtad 09-04-08 
30 Österberg, Johan, Carlstedt, Berit, Carlstedt, Leif, ”Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och 

kvinnor till det svenska insatsförsvaret? – Fyra empiriska studier”, (Stockholm Försvarshögskolan 
2007) sid 22  
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3 EN REKRYTERING I FÖRÄNDRING 

3.1 Den tidigare rekryteringen 

Försvarsmakten har alltid haft ett behov att rekrytera personal, precis som vilket civilt 
företag som helst. Det som har gjort Försvarsmakten speciellt är att de bara har kunnat 
rekrytera personal som redan har tjänstgjort inom området. Med detta menas personer 
som har gjort värnplikten. Det har egentligen aldrig varit ett problem för 
Försvarsmakten då de i ett invasionsförsvar har haft så pass stora värnpliktskullar att det 
har funnit en tillräckligt bra rekryteringsbas och på så sätt har rekryteringen varit 
tryggad.31. Av kullar på ungefär 50 000 värnpliktiga per år så har Försvarsmakten 
behövt rekrytera ungefär 500 officerare.32 Detta har gett ett relativt bra urval.  

Rekryteringen i sig sköttes vid förbanden efter deras egna behov av personal. Detta 
innebar många gånger att personer befälslagen ansåg vara bra soldater ofta ansågs 
kunna bli bra officerare.33 Detta innebar också att förbanden i stort sätt själva bestämde 
vilka krav som skulle gälla på dem som ansökte och påbörjade utbildningen. 

När det kommer till riktlinjer för själva rekryteringsprocessen har det varit 
knapphändigt. Många gånger har förbanden själva fått välja de delar av 
rekryteringsprocessen som de själva har prioriterat.  

3.2 Dagens rekryteringsprocess 

I Försvarsmakten idag arbetar man väldigt mycket med sin rekrytering. Detta på grund 
av en hel del förändringar som har skett vilket har förändrat den bild Försvarsmakten 
har haft av processen. En av de största förändringarna Försvarsmakten har gjort är att 
man har centraliserat rekryteringen. Detta innebär att det är HR-centrum, ”Human 
Resources-” centrum, som är en ny del av Försvarsmakten där enheter som tidigare 
hette t.ex. Rekryteringscentrum och Personalenheten ingår, som är ansvarig för att 
rekryteringen fungerar samt att man rekryterar rätt personal. Läsaren ska dock vara 
medveten att även om HR-centrum har ansvaret för rekryteringen så tar de hjälp av 
förbanden i själva rekryteringsprocessen vid t.ex. professionsintervjuerna och de fysiska 
testerna.34 Detta gör att förbanden fortfarande är med i processen och kan ta sitt ansvar 
vid rekryteringen. I stort innebär den mer centraliserade rekryteringsprocessen att de 
krav Försvarsmakten har på de sökande kan likställas över hela organisationen, vilket i 
sin tur leder till en jämnare och mer användbar officersgrupp. En annan viktig faktor 
som detta har inneburit är att Försvarsmakten numera har lättare att följa upp hur 
rekryteringen har gått och se vilka utfall vissa åtgärder har gett genom att HR-centrum 
samlar all fakta på ett ställe. Detta ger förutsättningar för att få en lägesuppfattning och 
för att få ett längre perspektiv på rekryteringen.  

 

 

                                                 
31 Skrivelse 16100:71554 Personaldirektörens utvecklingsplan för åren 2008-2018 sid 30 
32 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben 2009-02-13 tid i intervju 0.04.55 
33 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben 2009-02-13 tid i intervju 0.15.46 
34 Skrivelse 16207:80183 Remiss på Rekryteringscentrums förslag till antagningsprocess inom ramen för 

central antagning till officersutbildning för specialistofficersutbildning(SOU). Sid 1 och 2. 
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Även om det har blivit en mer centraliserad rekrytering i Försvarsmakten så ligger 
fortfarande ett väldigt stort ansvar på de chefer som finns på de regementen som finns 
runt om i landet. Det är dessa som möter de flesta av dem som i slutändan kommer vara 
dem vi rekryterar. Därför är det viktigt att man som officer är en bra förebild samt håller 
sig själv uppdaterad med vad som händer inom försvarsmaktens rekrytering som officer 
och chef i organisationen.35  

3.2.1 Rekryteringsprocessens nio steg 
En rekryteringsprocess börjar alltid med att man som arbetsgivare tittar på vilka behov 
organisationen har som behöver tillsättas. Detta blir grunden för varför man skall 
rekrytera nya medarbetare.  

När Försvarsmakten tittar på sin rekryteringsprocess använder man sig av nio steg. 

Det första steget är enligt tidigare, att Försvarsmakten tittar på vilka behov som finns 
samt vilka krav man skall ställa för de olika befattningarna. 

Nästa steg är information, annonsering och marknadsföring.  

Steget efter det är administrationen samt den första gallringen, dvs. att titta på de krav 
man hade satt upp och därefter se om det är några som faller bort direkt. Ett sådant krav 
kan t.ex. vara om det krävs körkort och vissa som har sökt saknar detta. Ett annat krav 
kan vara om det krävs högskolebehörighet. 

Därefter påbörjas olika tester och intervjuer med de sökande. Det kan t.ex. vara fysiska 
tester och psykologintervjuer. Här görs även en säkerhetsprövning för att se så att de 
sökande är lämpliga att läsa till officer. 

Därefter börjar man med rankingen av de sökande som har klarat samtliga tester och 
bedömts lämpliga. Ett urval sker. Här gör man även en registerkontroll av den sökande. 

Efter detta kommer så beslutet om vilka som är lämpliga och skall erbjudas en 
plats/tjänst. 

Det sjunde steget är administration av antagnings-/anställningsbeslut och administrativ 
information. 

Därefter följer en introduktion. 

För att slutligen komma till det sista steget i processen som är uppföljning, kontroll och 
utveckling av systemet i sin helhet.36 

 

Dessa är de steg som Försvarsmakten använder sig av när man rekryterat ny personal. 

En skillnad mellan civila företag och Försvarsmakten är att civila företag ofta använder 
sig av referenstagning av de sökande i en rekryteringsprocess. Detta är något som 
Försvarsmakten inte får göra när det gäller ansökningar till officersprogrammet, det vill 
säga OP, då man inte söker en tjänst utan söker en utbildning.37 

Nedan följer vissa delar som jag tycker är viktiga att förklara lite mer utförligt då dessa 
har en stor del i den förändring som har skett inom rekryteringsprocessen. 

 

 

                                                 
35 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben 2009-02-13 tid i intervju 1.50.00 
36 Bildspel inhämtat vid intervju med Övlt Per Schedin, HKV Personalstaben 2009-02-13 
37 Intervju med Eva-Lena Södergran, LedR J1, 2009-02-04 
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3.2.1.1 Behov och Rekryteringsbas 

Försvarsmaktens behov är alltid det som styr dess rekrytering. När man tittar på det 
behov av officerare som Försvarsmakten har så kan man ganska snabbt se att behovet 
har varit relativt konstant över de senaste åren. I början av åttiotalet så hade 
Försvarsmakten ett behov av nyrekrytering av 500 officerare per år. 2009 har man ett 
behov av 550 officerare per år.38 Detta blir då den grund som Försvarsmakten arbetar 
mot vid en rekrytering. 

Det kan tyckas något märkligt att Försvarsmakten fortfarande har samma behov eller till 
och med ett något ökat sådant. Detta beror mycket på att organisationen har fått ett ökat 
behov av officerare på lägre nivåer än vad man har haft tidigare. Detta beror i sin tur 
mycket på att Försvarsmakten tidigare har kunnat använda sig av värnpliktiga mer på 
chefsbefattningar på lägre nivåer än vad man kan idag med det nya värnpliktsystemet. 

Vidare vill man alltid ha en så stor rekryteringsbas som möjligt när man skall rekrytera 
någon till en plats. Detta är för att man skall kunna få ett så bra urval som möjligt 
genom att man har så många som möjligt att välja mellan. Försvarsmakten har tidigare 
bara kunnat vända sig mot dem som har gjort värnplikten när de skulle rekrytera till 
officersyrket. Detta har numera ändrats i och med aspirantutbildningen som har gjort att 
rekryteringsbasen har gått från att år 2008 vara ungefär 5000st till att innefatta större 
delen av befolkningen mellan åldrarna 19 och 35. En viktig faktor som har lyft fram 
aspirantutbildningen är det faktum att om efterfrågan av en viss sorts människor är 
större än utbudet så ökar kostnaden för de personer man vill rekrytera. Detta visar sig på 
många olika sätt i dagens samhälle. Både i att man inom Försvarsmakten måste öka de 
ansträngningar man gör inom information och reklam samt att det har blivit ännu 
viktigare att man rekryterar rätt från början för att man inte skall behöva ta kostnader 
som inte ger något tillbaka till organisationen. Utan de ökade ansträngningarna som 
Försvarsmakten gör hamnar de sökande i en situation där ersättningsnivåerna blir 
viktigare än arbetet i sig. Vilket i sin tur gör att statliga myndigheter kan få svårt att 
rekrytera rätt personer då man inte kan följa med de höga ersättningsnivåerna som 
många civila företag kan erbjuda.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben, 2009-02-13, tid i intervju 0.04.55 
39 Skrivelse 16100:71554 Personaldirektörens utvecklingsplan för åren 2008-2018 sid 11 
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Tidigare har med andra ord detta inneburit att den rekryteringsbas Försvarsmakten har 
haft har varit lika med hur många värnpliktiga som har funnits de senaste åren. Den 
siffran har förändrats kraftigt under de senaste åren i och med de försvarsbeslut som har 
tagits. Diagrammet nedan visar den utveckling som har varit gällande värnpliktskullarna 
sedan 1996 fram till 2007. Som man tydligt kan se har värnpliktskullarna minskat 
kraftigt sedan mitten av 1990-talet och framtill idag. 40 Som man även kan se på 
diagrammet nedan minskade antalet män som mönstrade 2005 och 2006 kraftigt. Detta 
beror på att mönstringen 2007 föregicks av en webbaserad lämplighetsundersökning 
vilket resulterade i att antalet män som kallades till mönstring minskade kraftigt.  

 

 

3.2.1.2 Krav 

Något som Försvarsmakten har jobbat väldigt mycket med de senaste åren är att titta på 
de krav som ställs på dem som man rekryterar. Detta har mynnat ut i olika kravprofiler 
som gör det lättare att vid en rekrytering hitta rätt personer till rätt tjänster. Det ska bli 
rätt från början genom en ökad kvalitet i urvalet.41 Denna ökade kvalitet i urval får man 
genom att vara tydligt med de krav man stället på personerna som söker. 

Det som Försvarsmakten har kommit fram till när det gäller kraven för att bli officer är 
att Försvarsmakten inte kan eller ska ställa samma krav på samtliga officerskarriärer. Då 
detta skulle kunna innebära att man tappar en stor del av den rekryteringsbas som skulle 
kunna vara till stor nytta vid vissa befattningar men som kanske inte uppfyller samtliga 
krav som man har vid vissa andra befattningar, man skall med andra ord bli mer flexibel 
men samtidigt ha klara och fasta kravmallar på tjänsterna. En del av det kan vara att det 
tidigare har varit ett krav att man som sökande skall ha högskolebehörighet. Detta krav 
kan tyckas vara relevant för officerare på högre nivå, dock kanske inte riktigt lika 
relevant för officerare på en lägre nivå.  

 

                                                 
40 Delbetänkande Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98) och utredningens fortsatta arbete inför 

slutbetänkandet 15 juni 
41 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben 2009-02-13 tid i intervju 0.16.00 
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Detta har föranlett att Försvarsmakten har tagit bort kravet för högskolebehörighet för 
specialistofficerarna medan kravet finns kvar för officerare med taktisk operativ 
inriktning.42 Ett annat krav som HR-centrum har tittat på är det tidigare kravet att de 
sökande skall ha körkort, detta har nu ändrats till att endast vara meriterande och alltså 
inget absolut krav. 

3.2.1.3 Information, annonsering och marknadsföring 

Som tidigare har tagits upp blir det viktigare och viktigare med information, 
annonsering och marknadsföring. Tidigare har detta inte varit en så stor del i 
rekryteringsprocessen för Försvarsmakten, då den till största del skötts vid respektive 
förband och då framförallt av de värnpliktigas befäl. Sedan värnplikten i Sverige har 
minskat i antal har den yttre rekryteringen blivit alltmer vital och därför även den 
annonsering och marknadsföring som försvarsmakten genomför.  

I och med att information och annonsering har blivit viktigare för Försvarsmakten har 
också den bild man ger ut av sig själv som organisation blivit viktigare. Detta gäller 
framförallt i olika media som t.ex. TV och tidningar. Under våren 2008 gick det ut i 
media att vissa av Försvarsmaktens förband skulle läggas ner och att arbetsgivaren 
Försvarsmakten i stort var en osäker arbetsgivare. Detta resulterade i att 200 
rekryteringsbara sökande till officersutbildningen hoppade av rekryteringsprocessen 
mitt under tester och intervjuer.43 Detta ger en bild av hur viktigt det är för 
Försvarsmakten att ge en stabil och bra bild av sig själv som arbetsgivare så att man får 
den breda rekryteringsbas man faktiskt vill ha. Å andra sidan kan detta vara svårt då 
många viktiga beslut rörande Försvarsmakten tas av regeringen vilket gör att även 
regeringen är med och ger allämenheten en bild av Försvarsmakten som arbetsgivare. 

En av de delar Försvarsmakten jobbar mot nu är att försöka få en så tidig kontakt som 
möjligt med personer som i ett senare skede kan bli intressanta och rekryteringsbara för 
Försvarsmakten. Detta görs på lite olika sätt men ett sätt som används är att 
Försvarsmakten försöker bygga upp olika databaser med information och personer som 
har ett intresse av att arbeta inom Försvarsmakten och på så sätt hålla dessa personer 
ajour med vad som händer. Detta görs nu på försök på hemsidan www.lumpen.nu. I ett 
senare skede är tanken att ett affärssystem som heter SAP skall användas och att där 
bygga upp en kunskapsbas både för inter- och externrekrytering.44Införandet av 
programmet SAP skall ske 2010, dock så räknar HR-centrum inte med att samtliga 
funktioner kommer att vara operativa på en gång. 

Dessa system ger Försvarsmakten en möjlighet att få kontakt med en väldigt stor grupp 
människor som man tidigare har haft problem med att nå. Under de senaste åren har 
människors aktivitet på Internet ökat lavinartat och då främst unga människor mellan 
15-22 där åtta av tio använder sig av sociala nätverk på Internet som t.ex. 
www.lumpen.nu eller www.facebook.com för att hålla kontakten med vänner och hålla 
sig uppdaterade med vad som händer i världen. Under 2007 gick nästan hälften av alla 
svenska ungdomar mellan 23 och 35 år med i det sociala nätverket Facebook.45  

 

                                                 
42 http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildning/Bli-officer/behorighetskrav/ hämtad 09-

04-10 
43 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben 2009-02-13 tid i intervju 0.53.00 
44 Intervju med Övlt Per Schedin HKV Personalstaben 2009-02-13 tid i intervju 1.15.00 
45 Skrivelse 16100:71554 Personaldirektörens utvecklingsplan för åren 2008-2018 sid 13 
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Det som har förändrats i stort när det gäller just informationen och marknadsföringen 
för Försvarsmakten är att man helt plötsligt måste konkurrera om samma personer som 
övriga arbetsgivare konkurrerar om på ett annorlunda sätt än vad man har gjort tidigare. 
Med detta menar jag att man med de minskande värnpliktkullarna måste få en större 
procentsats av både de värnplitiga och de som kan tänkas vara intresserade av 
officersyrket i det civila än tidigare att se fördelarna med yrket samt att man måste 
väcka deras intresse att fortsätta inom officersyrket.  

Detta innebär givetvis en stor ansträngning men även en större kostnad inom 
marknadsföringen i Försvarsmakten än tidigare. Det bör nämligen tas upp att 
marknadsföring kräver en hel del av Försvarsmakten. I USA jämfördes kostnaden för 
varje rekryterad rekryt från 1990 till 2003 och resultatet blev att kostnaden hade ökat till 
att kosta tre gånger så mycket för varje individ.46 

I en undersökning som har gjorts med värnpliktiga från olika förband svarade 3,6 % av 
de svarande att de hade sökt officersprogrammet och 6 % svarade att de hade sökt 
specialistofficersprogrammet, i undersökningen ingick 2107st värnpliktiga. I 
undersökningen framgick även att 73 % av de sökande hade bestämt sig för att söka 
vidare till officersyrket under själva värnpliktsutbildningen.47  

Detta innebär att även om den information och rekrytering som sker utåt är väldigt 
viktig för Försvarsmakten och antagligen kommer bli ännu viktigare framöver så ligger 
ett väldigt stort ansvar på soldaternas närmaste chefer som t.ex. plutoncheferna och 
instruktörerna vid plutonerna som finns ute på förbanden. De måste ge en bra bild till 
dem som gör värnplikten och göra dessa intresserade av att fortsätta inom yrket samt 
även ge en bra bild utåt i samhället då alla som jobbar inom försvarsmakten eller gör 
värnplikten är en reklampelare, detta både i negativ och i positiv bemärkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46Österberg, Johan, Carlstedt Berit, Carlstedt Leif,”Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och 

kvinnor till det svenska insatsförsvaret? – Fyra empiriska studier”,2007 sid 22 
47 Österberg, Johan, Carlstedt, Berit, Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning, 

(Stockholm Försvarshögskolan 2008), sid 22 
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4 DEN CIVILA REKRYTERINGEN 

4.1 Rekryteringsprocessen i en civil rekrytering 

Det finns många olika modeller i det civila när det kommer till rekryteringen. Jag 
kommer här att titta på en från ett statligt företag eftersom det någorlunda kan liknas 
med Försvarets förutsättningar. En annan anledning till att jag tittar på just det här 
företaget är att dess rekryteringsprocess påminner väldigt mycket om många andra 
rekryteringsprocesser som finns i det civila. Det som ofta skiljer sig något är hur de 
väljer att dela in de olika stegen. Dock återfinns de allra flesta delarna i de flesta 
rekryteringsprocesser. 

Det man kan se är att även i det civila är det inte ovanligt att man använder sig av olika 
steg i rekryteringsprocessen. Hur många dessa steg är kan som sagt variera något då de 
använder sig av olika metoder. I det företag som jag kommer att analysera här har man 
valt att använda sig av nio olika steg vilket känns igen från försvarsmaktens 
rekryteringsprocess.48 

Företaget har visualiserat sin ide med rekryteringsprocessen med hjälp av en bild. Under 
bilden kommer de olika stegen att gås igenom och förklaras lite tydligare. 

49 

I steg ett tittar man på en behovsanalys där företaget kommer fram till hur man skall 
lösa det behov som har uppkommit. De olika variablerna som diskuteras under den här 
punkten är, vilken kompetens som behövs på lång och kort sikt, om det finns 
budgettäckning på lång och kort sikt, om det finns möjlighet till omfördelning inom 
företaget samt om det finns några begränsningar man måste ta hänsyn till i 
rekryteringen. 

                                                 
48 http://www.vgregion.se/se/vastra-gotalandsregionen/organisation_och_verksamhet/personal-i-vastra-

gotalandsregionen/VGR-som-arbetsgivare/rekryteringsprocessen hämtad 09-04-06 
49 http://www.vgregion.se/se/vastra-gotalandsregionen/organisation_och_verksamhet/personal-i-vastra-

gotalandsregionen/VGR-som-arbetsgivare/rekryteringsprocessen hämtad 09-04-06 
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Därefter tittar de på kravspecifikationen. Här vill man främst få att kravspecifikationen 
skall belysa arbetet ur olika synvinklar så att det blir tydligt för de sökande vad de skall 
göra. Här tar de även upp att det är viktigt att kontrollera med gällande lagar och 
bestämmelser så att man inte hamnar i konflikt med någon av dessa, t.ex. 
jämställdhetslagen.  

Deras nästa steg är rekryteringsordning där företaget tittar på om det finns möjlighet att 
rekrytering internt till en början eller om någon har företräde till vissa tjänster. Därefter 
tar man beslut om t.ex. extern rekrytering. 

Vidare kommer valet av rekryteringsväg. Här väljs de kanaler man vill använda sig av i 
rekryteringen. De kan t.ex. vara annonser i dagstidningar eller facktidningar. De 
faktorer som spelar in här är vilken målgrupp man vill inrikta sig mot. 

Företaget i sig ser många möjliga vägar i rekryteringen. De tar upp både 
arbetsförmedlingen, mässor, öppet hus och direktutskick. 

Efter att de valt rekryteringsväg så kommer dem till nästa steg som är hantering av 
ansökningar. Här finns det tydliga riktlinjer vad som skall göras med samtliga 
ansökningar samt vad som gäller vid t.ex. för sent inkomna ansökningar. 

Därefter kommer företaget till de urvalsmetoder som skall användas. Här ser man de 
personliga intervjuerna som en självklar del och mycket kraft läggs vid dessa. En viktig 
faktor som de tar upp är att företaget vill ge ett personligt intryck av sig själva och ge 
möjligheter till den sökande att ställa frågor både under själva processen men kanske 
framförallt under intervjutiden. Det finns även exempel på frågor som bör ställas vid 
intervjun. 

De tar även upp att i vissa fall kan även kompletterande tester genomföras om detta 
anses nödvändigt för tjänsten. 

Efter detta steg går man vidare till referenstagningen. Syftet med detta steg är att 
kontrollera de uppgifter man har fått i de tidigare stegen. Företaget tar alltid kontakt 
med minst två referenser för att få en så bra bild av den sökande som möjligt. De 
referenser man är intresserade av i första hand är tidigare chefer och arbetsgivare till den 
ansökande. 

Vidare tar slutbedömningen vid och här tittar företaget på sin helhetsbedömning av 
personerna som har sökt tjänsten och jämför dessa med den kravprofil som finns. Finns 
det tveksamheter så skall företaget inte tveka att använda provanställning. Här görs även 
kompletterande kontroller av bland annat körkort och andra saker som kan vara viktiga 
för tjänsten. 

Slutligen så ges ett anställningserbjudande till den som har visat sig vara bäst lämpad.50  

De delar i den civila rekryteringsprocessen som ofta är återkommande är 
urvalsmetoderna CV, intervjuer samt tester av olika slag. Den del som i stort sätt alltid 
används är den personliga intervjun.51 Denna del ges även en väldigt stor betydelse för 
att man skall kunna hitta rätt person till rätt plats.  

                                                 
50 http://www.vgregion.se/se/vastra-gotalandsregionen/organisation_och_verksamhet/personal-i-vastra-

gotalandsregionen/VGR-som-arbetsgivare/rekryteringsprocessen hämtad 09-04-06 
51 Jeppsson, Catrin, Bruske, Helena ”Rekrytering inom bankvärlden – har branschen anpassat sig till 

dagens förutsättningar?” (Lund Lunds Universitet, Företagsekonomiska Institutionen), sid 29 
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Enligt en analys som har gjort av forskarna Schmidt och Hunter 1998 där man försökte 
ta redat på validiteten hos de olika urvalsmetoderna fann man att man fick högst 
validitet i rekryteringen genom att kombinera en strukturerad intervju med begåvnings- 
och personlighetstester.52 Det skall även tilläggas att kombinationer med fler än två 
urvalsmetoder kan användas med gott resultat men att jag inte har funnit några sådana 
resultat. I modellen nedan kan läsaren se ett utkast av vad Schmidt och Hunter kom 
fram till angående validiteten i urvalsmetoderna. 

53 

Det man skall vara medveten om när det kommer till rekrytering är att det finns många 
olika teorier om hur man bäst skall gå till väga. En viktig faktor som ofta återkommer i 
forskningen är att det är beroende av vad som ligger i fokus för rekryteringen som avgör 
hur den skall gå till. Med detta menas t.ex. om det är de personliga egenskaperna hos en 
person som är det viktiga eller om det är miljön som bestämmer en persons prestation.54 
Detta kan tydliggöras i att ett kunskapsföretag som till exempel hanterar revisorer ofta 
anser att det är de personliga egenskaperna som bestämmer ens prestation medan i ett 
företag som finns inom industrin kanske det är miljön som bestämmer prestationen. Det 
som har framkommit är att i de fall som rekryteringen måste rikta sig mer mot de 
personliga egenskaperna blir det viktigt att ge rekryteringsprocessen stor 
uppmärksamhet och kraft i företaget.55 Givetvis så är dessa delar inte alltid så lätta att 
skilja åt utan går ofta hand i hand.  

                                                 
52Northun, Eriksson, Johanna ”Faktorer som påverkar rekryteringsprocessers utformande” (Stockholm 

Stockholms Iniversitet Psykologiska Institutionen), sid 4 
53 Northun, Eriksson, Johanna”Faktorer som påverkar rekryteringsprocessers utformande” (Stockholm 

Stockholms Iniversitet Psykologiska Institutionen), sid 4 
54Frosch, Louise, Hermansson, Åsa, Lindström, Daniel, Hur genomför ÖPwC sin rekrytering?, (Lund 

Lunds Universitet) sid 31 
55 Frosch, Louise, Hermansson, Åsa, Lindström, Daniel, Hur genomför ÖPwC sin rekrytering?, (Lund 

Lunds Universitet) sid 31 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

En av frågeställningarna i denna uppsats är om Försvarsmaktens rekrytering hade 
förändrats i takt med organisationens förändring. Som vi tydligt kan se i uppsatsen har 
den svenska Försvarsmakten förändrats väldigt mycket de senaste åren. En av de kanske 
tydligaste förändringarna är att Försvarsmakten har minskat i storlek. Detta har 
resulterat i att Försvarsmakten har ställts inför nya problem. Ett av dessa problem är 
Försvarsmaktens förmåga att kunna rekrytera personal till sin egen organisation. Detta 
har framförallt blivit tydligt i officersrekryteringen då Försvarsmakten behöver lika 
många officerare idag som de behövde i början av åttiotalet. Detta har bland annat 
inneburit att Försvarsmakten måste arbeta mer aktivt med sin rekrytering då flera 
faktorer har gjort att rekryteringen till officersyrket inte längre är säkrad som den har 
varit tidigare. De åtgärder som Försvarsmakten har gjort bygger mycket på att 
rekryteringsbasen har minskat kraftigt och organisationen har blivit tvungen att hitta nya 
vägar till de man vill rekrytera till officersyrket. En sådan åtgärd har varit 
aspirantprogrammet som har blivit något av en frivillig värnplikt men med en stark 
inriktning mot officersyrket. En annan åtgärd som Försvarsmakten har genomfört är att 
centralisera rekryteringen till Försvarsmaktens HR-centrum. Det jag har kommit fram 
till angående försvarsmaktens tidigare rekrytering är att det inte har funnits tydliga 
riktlinjer för rekryteringen samt att ansvaret för rekryteringen har legat väldigt mycket 
på förbanden själva. Sedan HR-centrum tog över ansvaret för försvarsmaktens 
rekrytering har rekryteringsprocessen blivit tydligare och mer samställd i hela 
organisationen.  

Om man jämför försvarsmaktens rekryteringsprocess med den civila 
rekryteringsprocessen som jag har tagit upp tidigare i uppsatsen, för att på så sätt se om 
Försvarsmakten har följt den civila utvecklingen tycker jag att man kan se tydliga 
likheter i rekryteringsprocesserna men även en del skillnader. En av de större skillnader 
jag har kommit fram till är att Försvarsmakten rekryterar mot en utbildning vilket gör 
att det i vissa fall förekommer begränsningar i rekryteringsprocessen som till exempel 
att Försvarsmakten inte får ta referenser till alla utbildningar. En annan faktor som 
bygger på samma sak är att rekryteringen i Försvarsmakten har en tendens att bli mer 
allmän i bemärkelsen att de Försvarsmakten rekryterar har en inriktning som officer 
men det kan vara svårt att veta exakt vilken position personen kommer att fylla. I ett 
civilt företag så är det oftast lättare att fastställa den exakta arbetsuppgiften för varje 
person och där igenom lättare hitta den person som passar för uppgiften. 

En viktig likhet som finns i rekryteringsprocesserna är enligt mig att både 
Försvarsmakten och det civila företaget jag har undersökt i uppsatsen lägger mycket 
vikt på intervju delen. Detta syns tydligt i försvarsmaktens rekryteringsprocess där man 
både har psykologintervjuer samt professionsintervjuer. 
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6 SLUTSATSER 

När jag undersöker Försvarsmaktens rekryteringsprocess som finns i dagsläget med 
dess nio steg så anser jag att man kan se tydliga tecken som pekar mot att 
Försvarsmakten som organisation har tagit stora erfarenheter från det civila. Man kan 
tydligt se hur de olika delarna liknar varandra eller till och med är likadana. Om man 
istället tittar på hur rekryteringen har sett ut tidigare i Försvarsmakten ser man tydliga 
skillnader. Processen har helt klart blivit mycket mer tydlig och klar. Jag anser dock att 
det fortfarande finns en hel del kvar att arbeta med innan man har nått upp till den nivå 
som många civila företag har idag. Detta anser jag är en konsekvens av att 
Försvarsmakten inte har haft ett problem med sin rekrytering tidigare och därför inte 
insett detta. Detta är helt enkelt något nytt för Försvarsmakten. En av de tydligaste 
skillnaderna som jag kan se i försvarsmaktens process jämfört med de civila är att 
försvaret rekryterar mot en utbildning och inte mot en anställning på samma sätt som de 
civila arbetsgivarna gör. En faktor som blir tydlig på grund av detta är det faktum att 
Försvarsmakten inte har rätt att kontrollera referenser i sin rekryteringsprocess till 
officersprogrammet vilket innebär att man missar en kontrollpunkt på personerna man 
rekryterar. Detta tycker jag personligen är konstigt då Försvarsmakten genom att 
använda sig av referenser skulle kunna göra en mer noggrann kontroll av de sökande till 
utbildningarna och i slutändan till officersyrket. Med tanke på det ansvar som en officer 
har i sitt dagliga arbete torde detta gå att göra. 

En skillnad som Försvarsmakten har genomfört vilket enligt mig påvisar att man har sett 
de problem och utmaningar som uppstår när organisationen förändras är att man har 
infört ett två befälssystem vilket tar tillvara på de olika kunskapsnivåer som finns och 
även det gör att det bli lättare att få rätt person på rätt plats.  

En annan av de slutsatser som jag har dragit är att man har lagt ner ett väldigt stort 
arbete på rekryteringsprocessen inom Försvarsmakten. Detta har man gjort genom att 
man har centraliserat ansvaret för rekryteringen samt att man framförallt har fått fram 
riktlinjer för arbetet. Något av det som jag tycker är tydligast med arbetet att få en 
samställd rekrytering över hela Försvarsmakten är det arbete med rekryteringsprocessen 
nio steg samt det arbete som har lagts ner på kravprofilerna, vilket även har gjort för att 
hitta rätt person på rätt plats. 

Detta tillsammans anser jag svarar på min frågeställning om Försvarsmaktens 
rekrytering till officersyrket har förändrats i takt med organisationens omstrukturering. 
Jag anser att rekryteringen har förändrats i takt med organisationens omstrukturering, 
dock så finns det fortfarande arbete kvar att göra då organisationen fortfarande är mitt i 
sin omstrukturering. 

När det kommer till frågeställningen, om detta är fallet, hur har förändringen sett ut och 
har den varit positiv för Försvarsmakten så anser jag att jag har gett en tydlig bild hur 
förändringen har sett ut eller kanske till och med hur den ser ut. Gällande om detta har 
varit positivt för Försvarsmakten så anser jag att detta återstår att se till viss del med 
tanke på att Försvarsmakten ännu inte har hunnit ser resultaten av arbetet men med 
tanke på att Försvarsmakten enligt mig har använt sig av välbeprövad kunskap från det 
civila så får jag anta att förändringen har varit positiv. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Jag anser att det finns många delar av rekryteringsprocessen inom Försvarsmakten som 
behöver vidare forskning. En del som kommer att bli väldigt viktig och borde härleda 
till vidare forskning inom området är pliktutredning som skall vara klar i juni 2009. I 
delbetänkandet som har kommit ut tas det upp förslag på att en ny frivillig militär 
grundutbildning skall påbörjas.56 Detta borde enligt min mening innebära att det finns 
mycket kvar att forska runt, inte minst när det kommer till den information, annonsering 
och marknadsföring som bör ske för att attrahera personer till soldatyrket i framtiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Delbetänkande Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98) och utredningens fortsatta arbete inför 

slutbetänkandet 15 juni 
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7 SAMMANFATTNING 

I denna uppsats kommer jag att undersöka försvarsmaktens rekryteringsprocess och om 
denna har utvecklats i takt med försvarsmaktens omstrukturering. Den metod som jag 
har valt att använda mig av i uppsatsen är komparation eftersom jag har för avsikt att 
jämföra hur Försvarsmaktens rekryteringsprocess har sett ut tidigare med hur den ser ut 
idag. Bakgrunden till denna uppsats är ett intresse för försvarsmaktens förändringar mot 
ett insatsförsvar och hur detta påverkar rekryteringsprocessen. 

De slutsatser jag har kommit fram till i uppsatsen är att försvarsmaktens 
rekryteringsprocess har utvecklats i en bra takt med tanke på organisationens 
omstrukturering. Detta har visat sig i bland annat ett två befälssystem där man tar 
tillvara på folks kunskaper på olika nivåer. Ett annat sätt som detta har visat sig på är de 
två nya utbildningsinriktningar som Försvarsmakten numera tillämpar. Den anpassade 
utbildningen där man tar till vara på civila kompetenser så som till exempel 
läkarutbildning eller juristutbildning och låter dessa personer arbeta inom 
försvarsmaktens organisation. Den andra delen är aspirantutbildning som gör att 
Försvarsmakten får en betydligt större rekryteringsbas, genom att låta personer som är 
intresserade av att arbeta inom Försvarsmakten söka sig till en frivillig utbildning som 
inriktar sig mot officersprogrammen. Detta ger i sig att Försvarsmakten kommer få 
lättare att hitta rätt person på rätt plats vilket alltid är det man strävar efter i en 
rekryteringsprocess.  

En annan viktig faktor i omstrukturering av Försvarsmakten rekrytering har varit 
införandet av HR-centrum, då detta har inneburit att ansvaret för rekryteringen har förts 
över från försvarsmaktens förband till HR-centrum. Detta har inneburit att 
Försvarsmakten har fått en mer likställd rekrytering över hela Försvarsmakten vilket 
torde innebära att officerskåren borde få lättare att bli jämt fördelade på de platser där 
de behövs.  

I min studie syns även tydliga tecken på att Försvarsmakten har tagit del och använt sig 
av civila erfarenheter inom området rekrytering. Detta visar sig när man undersöker 
rekryteringsprocessens olika steg som påminner mycket om varandra samt att 
Försvarsmakten använder sig av två olika intervjuer i sin rekryteringsprocess. 

Enligt mig så har försvarsmaktens rekrytering utvecklats i takt med Försvarsmaktens 
omstrukturering på ett bra sätt. Dock så skall man vara medveten om att 
Försvarsmakten fortfarande är i en omstruktureringsprocess vilket innebär att 
förändringen av rekryteringsprocessen måste fortsätta att följa denna omstrukturering. 
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