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Viktigaste faktorerna för en anställning i Försvarsmakten 
– En undersökning av studerande och unga arbetandes attityder våren 2010 

Den svenska Försvarsmakten står inför en stor omstrukturering, där de första anställda soldaterna är 
redo att ta anställning. I övriga Europa har liknande omstruktureringar från värnpliktsarméer till 
yrkesförsvar lett till problem med rekryteringen och svårigheter att behålla de anställda soldaterna. 
Det här arbetet genomför en undersökning på tre olika grupper (n=84), gymnasiestudenter, högskole- 
och universitetsstudenter och unga arbetande, för att se vilka faktorer de anser är viktigast för att 
kunna tänka sig en anställning i Försvarsmakten. Gruppernas attityder till Försvarsmakten och hur de 
påverkar deras vilja till anställning har även undersökts. För att undersöka detta har en enkät använts. 
Den teori som har använts i undersökningen är Peter Warrs vitaminmodell, där hans nio 
arbetsmiljökomponenter utgör kärnan. Resultatet visar att de generellt viktigaste faktorerna för att 
dessa grupper skulle kunna tänka sig en anställning är lönen och möjlighet till variation, men med en 
liten skillnad om vilka faktorer som är viktigast. De arbetsmiljöfaktorer som grupperna har angett 
som viktigast för en eventuell anställning i Försvarsmakten visade sig inte stämma överens med de 
arbetsmiljöfaktorer grupperna angett som viktigast för att de trivs just nu. Undersökningen visar 
också att attityden gentemot Försvarsmakten är avgörande för individens vilja till anställning; de som 
anger sig positiva till Försvarsmakten har även oftare angett att de kan tänka sig en anställning där. 
Slutsatsen av undersökningen ger att beroende på vilken grupp Försvarsmakten vill rekrytera ifrån, så 
innebär troligtvis de viktigaste faktorerna för anställning olika saker för de olika grupperna trots att 
de anger samma faktorer som viktiga. 
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The most important factors for employment in the Swedish Armed Forces 

- A survey of attitudes among students and young workers in the spring of 2010 
 
The Swedish Armed Forces are facing considerable reorganization where, for the first time, a 
professional army will be employed. Throughout Europe reorganizations like this, from a conscript 
army to a professional one, have caused problems with recruitment and retention. This essay 
investigates three different groups: students in high school, students at university, and young 
workers, to see what factors these groups think are the most important when considering 
employment in the Swedish Armed Forces. The essay also investigates the attitude among these 
groups towards the Swedish Armed Forces and how that affects the will to work there. The survey 
has been done with a questionnaire distributed to these three groups after which the answers were 
analyzed. The theory used in this essay is one created by Peter Warr, called the vitamin model. 
Especially interesting in this theory is what Warr refers to as the features of the working 
environment. The result of this survey shows that the most important factor amongst these groups is 
the salary and variety. Between themselves the groups have small differences in the most important 
factors for employment, but overall the groups are quite similar. The survey also shows that 
different attitudes towards the Swedish Armed Forces also generate different desires to work there. 
The conclusion of this survey shows that depending on which groups the Swedish Armed Forces 
want to recruit from, the most important factors probably mean different things for the different 
groups. 
 
Key words: recruitment, professional army, attitudes, employment, soldiers, factors for 
employment 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med ett nytt personalförsörjningssystem som just nu verkställs, där Försvarsmakten övergår 
till frivilliga anställda soldater och lämnar värnplikten, följer Sverige efter många andra 
nationer som tidigare gjort denna omorganisation och idag består av ett yrkesförsvar. 
Sommaren 2010 är tanken att de allra första kontraktsanställda soldaterna skall anställas vid 
sina förband. Från att förut ha blivit försedda med stöd av pliktlagen med ett bestämt antal 
ungdomar varje år, som inställt sig för värnplikten, måste nu Försvarsmakten själv attrahera 
och rekrytera sina soldater.1 För de länder som genomfört en liknande omorganisering, 
framförallt Nederländerna som nämns som en förebild till Sverige, har problemen med att 
attrahera nya soldater varit märkbar och det nederländska försvaret står idag med vakanser 
och problem att rekrytera.2 Detta arbete tar sin grund i vad det är som är viktigt för att 
framtida svenska soldater vill söka sig till Försvarsmakten. Författaren hoppas kunna ge en 
fingervisning för läsaren om vilka faktorer som är viktigast för våra blivande soldater. 

1.2 Problemformulering 
Efter kalla krigets slut, då många Europeiska länder har valt att övergå från ett 
värnpliktsförsvar till ett frivilligförsvar, har de flesta av dessa länder, med några få undantag, 
haft problem med rekrytering till sin försvarsmakt och står med vakanser eller problem att 
fylla nödvändiga befattningar.3 
 
När nu den svenska försvarsmakten sommaren 2010 övergår från värnplikt till frivillighet så 
är det befogat att tro att den svenska försvarsmakten kommer uppleva liknande problem som 
flera av de länder som övergått till frivilligförsvar har haft. 
 
En tydlig faktor som gör att dessa länder har svårt att rekrytera och behålla soldater till sina 
försvarsmakter är konkurrensen med den civila arbetsmarknaden.4 Det är mycket troligt att 
samma scenario kommer utspela sig i Sverige de närmsta åren. Vad är det då som dessa 
människor Försvarsmakten vill rekrytera anser är viktigt för att söka sig till Försvarsmakten? 
Uppenbarligen så finner de flesta av dessa människor att den civila arbetsmarknaden erbjuder 
något som Försvarsmakten inte gör. Vad är detta? I mitt arbete vill jag undersöka vad det är 
som är viktigast för att unga människor (ca 17-30 år) från olika grupperingar (studerande på 
gymnasium, studerande på högskola, arbetande) i samhället skall kunna tänka sig att söka sig 
till den svenska Försvarsmakten. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ge en fingervisning för författaren, läsaren och för framtida 
forskning om vad de unga människor som utgör basen för Försvarsmaktens rekrytering i 
framtiden tycker är viktigast för att söka sig till Försvarsmakten.  
 
 
 
                                                
1 Regeringens proposition 2009/10:160 s.72-73 
2 Officerstidningen, Nr1 2009, Stockholm, 2009 s.14-15 
3 Jonsson Emma, PM ILM-K 1-2009, Erfarenheter avseende personalförsörjning från länder som övergått från 
pliktbaserat till frivilligbaserat försvar. 
4 Ibid 
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Mina frågeställningar är följande:  
– Vilka faktorer är viktigast för att unga svenskar skall kunna tänka sig en anställning i 
Försvarsmakten?  
– Är dessa faktorer samma som de upplever som positiva med sin nuvarande sysselsättning? 
– Är det skillnad mellan studerande på gymnasium, studerande på högskola/universitet och 
arbetande?  
– Har människor med en positivare attityd till Försvarsmakten också har en mer positiv attityd 
till en anställning i Försvarsmakten?  
– Vilka faktorer har de som har en positiv attityd till Försvarsmakten angett som viktigast? 
– Hur skiljer det sig gentemot människor med en neutral eller negativ attityd till 
Försvarsmakten? 

1.4 Avgränsning 
Till att börja med har jag avgränsat mig i antalet undersökta personer. För att verkligen få 
djup i min undersökning hade det kanske varit önskvärt med många fler svaranden på 
enkäterna, men med hänsyn till den tilldelade tiden för uppgiften valde jag att begränsa mig. 
Jag har även valt att söka upp specifika grupper för mina enkätundersökningar, framförallt för 
att de är enligt min bedömning mest tilltalande för Försvarsmakten om man tar hänsyn till 
deras ålder. Studenter på högskola och personer i arbetslivet är kanske inte den mest 
uppenbara målgruppen för Försvarsmakten. Jag har dock valt att undersöka dem med hänsyn 
till att deras ålder är intressant, att deras livserfarenhet kan vara en fördel vid en eventuell 
anställning och slutligen för att faktiskt ta reda på vad som skulle krävas för att locka dessa 
människor till Försvarsmakten. Jag har även avgränsat mig geografiskt när jag genomfört 
mina enkätundersökningar. Jag har genomfört undersökningarna på olika platser i Uppsala 
och dess närhet. Uppsala är Sveriges fjärde största stad5 och bör rimligtvis representeras av 
tillräckligt många olika sorters människor för att man ska kunna utesluta att det är enbart en 
lokal uppfattning som präglar svaren i enkäten. 

1.5 Disposition 
I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet, problemformuleringen, frågeställningar, 
avgränsningar och den tidigare forskning inom området som jag uppmärksammat. 
 
I kapitel två, teorikapitlet, beskrivs de teorier jag tar stöd i för att förstå vad det som är viktigt 
för att människor skall må bra i allmänhet och på arbetsplatsen i synnerhet.  
 
I det tredje kapitlet, metodkapitlet, beskriver jag vilken metod jag använd mig av, som i det 
här fallet är enkätundersökning. Jag förklarar djupare hur jag konstruerat min enkät och hur 
den är uppdelad. Jag presenterar urvalsbeskrivningen med övergripande fakta om 
urvalsgrupperna och under vilka förutsättningar de har svarat på enkäten. Jag redovisar även 
kritik mot mitt arbete. 
 
I det fjärde kapitlet, resultat och analys presenterar jag resultaten och ställer dem i relation till 
de teorier jag använt mig av. 
 
I kapitel fem, diskussionen, diskuterar jag resultaten från kapitel fyra, för att ge svar på mina 
frågeställningar. 
 
                                                
5 http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/uppsala/336294  Kontrollerad: 2010-06-08 
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Kapitel sex, sammanfattningen, kommer att summera arbetet. 
 
Avslutningsvis återfinns förteckningen över den litteratur som använts till arbetet. 

1.6 Tidigare forskning 
Ett antal tidigare undersökningar inom ämnet rekrytering och attityder till Försvarsmakten har 
gjorts. Nästan uteslutande är dessa undersökningar gjorda på värnpliktiga och/eller unga 
officerare. De ämnen som har berörts är viljan att stanna i Försvarsmakten, viljan att söka 
internationell tjänst och liknande. Värd att nämna är en rapport från Försvarshögskolan, Vilka 
är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor till det svenska insatsförsvaret?6. 
Författarna Johan Österberg, Berit Carlstedt och Leif Carlstedt har i denna rapport 
sammanfattat fyra undersökningar. Denna rapport har tre undersökningsgrupper och där finns 
material med vissa kopplingar till min undersökning, även om det mesta av rapporten 
undersöker viljan till internationell tjänst. Undersökningen genomfördes på tre grupper som 
var 17-åringar, blivande värnpliktiga och värnpliktiga som genomfört grundutbildning. 
Resultatet visar att blivande värnpliktiga och värnpliktiga som genomfört grundutbildning har 
ungefär samma villighet att genomföra internationell tjänst, men de skiljer sig procentuellt. 
Efter en simulerad gallring av grupperna visar det sig att ca 18 % av en ålderskull värnpliktiga 
är lämpliga för att genomföra internationell tjänst. Det viktigaste i denna rapport för mitt 
arbete är att den har inspirerat och gett information till hur en enkätundersökning kan 
genomföras. En annan undersökning som jag har uppmärksammat är Personalförsörjning – 
att attrahera unga sökande till Försvarsmakten7 och är skriven av Alicia Ohlsson, Berit 
Carlstedt och Gerry Larsson. Undersökningen är både ny och innehåller mycket relevant 
information. Undersökningen är tvådelad, med litteraturstudie och enkätundersökning. 
Litteraturstudien redovisar ett antal förhållanden som visat sig ha betydelse för unga 
människors vilja att söka sig till Försvarsmakten. Dessa har delats in i individfaktorer, militära 
systemfaktorer, samhällsfaktorer samt familj och vänner. Enkätundersökningen undersöker 
1900 stycken 17-åringar och vad de tycker är viktigt i ett kommande önskeyrke och hur ett 
arbete i Försvarsmakten blir i jämförelse till det. Undersökningen visar att Försvarsmakten 
inte når upp till bilden av önskeyrket i relationen mellan arbete och familj samt att ha trevliga 
arbetskamrater och bra chefer. Undersökningen visar att Försvarsmakten i första hand 
konkurrerar om ungdomar som kan tänka sig andra uniformsyrken som polis och brandman. 
Framförallt enkätundersökningen är intressant då den har med frågor i sin enkät som är 
snarlika de frågor jag ställer i min uppsats, vilka faktorer det är som är viktigast för att man 
skall vilja ta anställning i Försvarsmakten, även om den undersökningen refererar till dem 
som önskvärda faktorer. Undersökning vänder sig däremot enbart till 17-åringar och där 
skiljer sig den med den jag genomför.  

 
2. Teori 

2.1 Inledning 
Syftet med den här delen av arbetet är att belysa den teori som finns kring behoven vid en 
arbetsplats för att människor skall vilja jobba där. Den teori jag har valt att använda mig av i 

                                                
6 Österberg Johan et al, Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor till det svenska 
insatsförsvaret, Försvarshögskolan, Karlstad, 2007 
7  Ohlsson Alicia et al, Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till Försvarsmakten, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2009 
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detta arbete är Warrs vitaminmodell8. Den teorin inriktar sig på vad som är väsentligt för en 
att en människa skall trivas på arbetet. Warrs vitaminmodell användes även för att skapa de 
viktigaste frågorna i enkätundersökningen och för att senare besvara frågeställningarna i 
arbetet. 

2.2 Warrs vitaminmodell 
Peter Warr har beskrivit en teori som benämns som vitaminmodellen. Begreppet syftar på de 
brist- eller överskottsproblem som uppstår när en individ får för mycket eller för lite av de 
arbetsmiljökomponenter som Warr beskriver. Warrs vitaminmodell utgår från sambandet 
mellan personliga karaktärsdrag, miljöförhållanden (som innehåller 
arbetsmiljökomponenterna) och individens psykiska välbefinnande och arbetstillfredsställelse. 
Teorin i sig är mycket större och rör sig utanför de ramar som jag håller mig inom. Det som 
framförallt är intressant för mitt arbete är de arbetsmiljökomponenter som Warr menar är 
viktiga för det psykiska välbefinnandet. Warr menar att för mycket eller för lite av dessa 
komponenter påverkar individens välbefinnande.9 
 
Till att börja med så menar Warr att vi besitter varaktiga personliga karaktärsdrag. Dessa 
personliga karaktärsdrag innehåller faktorer såsom grundnivå för vår mentala hälsa, kön, 
ålder, civilstånd, värderingar och färdigheter. Karaktärsdragen fyller två funktioner i 
modellen. I relation till miljöförhållanden (som innehåller arbetsmiljökomponenterna) så 
spelar dessa karaktärsdrag en viss roll för vilket arbete vi väljer och hur vi upplever 
miljöförhållandena. Dessutom spelar våra karaktärsdrag en stor roll i relationen mellan 
miljöförhållandena och aktuellt psykiskt välbefinnande/arbetstillfredsställelsen. Eftersom 
karaktärsdragen påverkar hur vi upplever miljöförhållandena så påverkar de i sin tur aktuellt 
psykiskt välbefinnande/arbetstillfredsställelsen.10 
 
I miljöförhållandet så ingår som sagt nio olika arbetsmiljökomponenter. Warr menar att för 
mycket eller för lite av dessa påverkar välbefinnandet. Framförallt är det underskottet av 
dessa som är vanligt, medan överskott av dessa är mer sällsynt. Dessa nio 
arbetsmiljökomponenter är möjlighet till kontroll, möjlighet att använda sina kunskaper, 
externt genererade mål, variation, begriplig arbetsmiljö, tillgång till pengar, fysisk säkerhet, 
möjlighet till mellanmänskliga relationer och värderad social position.11 Dessa 
arbetsmiljökomponenter skall inte ses som en linjär modell där den första komponenten är den 
grundläggande, utan dessa komponenter skall betraktas enskilt utefter om de är en brist eller 
ett överskott för individen. 
 
Möjlighet till kontroll är den första arbetsmiljökomponenten enligt Warr. Möjligheten för 
varje individ att kontrollera händelser och aktiviteter i arbetsmiljön. Detta kan till exempel 
vara målsättningar med verksamheten, schemaläggning och arbetstidplanering eller möjlighet 
att bestämma hur jobbet skall utföras. Dessutom är denna komponent uppdelad i två, där den 
ena delen rör möjligheten till kontroll över arbetet och den andra är möjligheten att förutse 
konsekvenserna av individens val. Möjligheten till kontroll medför ökat mentalt 
välbefinnande och frånvaro kan då rimligtvis sägas minska mentalt välbefinnande.12 
                                                
8 Warr, Peter, Work, unemployment and mental health, Clarendon Press, Oxford, 1987 
9 Wolvén Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, 2000, s. 170-171 
10 Ibid, s. 171 
11 Den svenska översättningen av arbetsmiljökomponenterna i Warrs vitaminmodell är hämtad ifrån boken “Att 
utveckla mänskliga resurser i organisationer” av Wolvén Lars-Erik, Studentlitteratur, 2000, s. 171-172 
12 Warr Peter, Work, unemployment and mental health, Clarendon Press, Oxford, 1987, s. 3-4 
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Nästa arbetsmiljökomponent är möjligheten att använda sina kunskaper. Enligt Warr så är det 
med vilka möjligheter en individ kan utnyttja sina kunskaper gentemot miljön och 
omgivningen. Restriktioner mot att kunna använda sina kunskaper finns i två möjliga 
varianter. Antingen så förhindras individen att använda sina redan förvärvade kunskaper, eller 
så förhindras individen att skaffa sig nya kunskaper.13 
 
Externt genererade mål är den tredje arbetsmiljökomponenten enligt Warr. Närvaron eller 
frånvaron av mål eller krav som omgivningen ställer på individen kan påverka det mentala 
välbefinnandet. Sådana mål eller krav kan vara att bete sig på ett visst sätt, att göra saker på 
ett visst sätt eller att infinna sig på olika platser på olika tider. Frånvaron av krav eller mål 
från omgivningen kan ha negativ effekt på individens mentala hälsa, likväl som för många 
och stora krav, eller krav påtvingade individen mot individens vilja eller värderingar kan ha.14 
 
Variation kan enkelt beskrivas att individen har möjlighet till variation i sina arbetsuppgifter. 
En arbetare som hela tiden får göra samma monotona uppgifter bedöms få en sämre mental 
hälsa än den som har stor variation i arbetsuppgifterna.15 
 
Den femte arbetsmiljökomponenten begriplig arbetsmiljö beskriver Warr helt enkelt om 
arbetet är begripligt eller otydligt. Komponenten kan delas in i tre delar, där den första är 
möjlighet till feedback. Finns det möjlighet för individen att få reaktioner på det arbete 
individen gör? Den andra är till vilken grad individen kan förutspå arbetskamraters eller 
arbetsmiljöns reaktioner på individens handlingar, för att få en uppfattning om hur individen 
skall gå till väga framöver. Den tredje är klarhet i arbetsuppgifter och vad som är acceptabelt 
beteende på arbetsplatsen. Warr menar att oklarhet i arbetsmiljön troligtvis bidrar till sämre 
mentalt välmående.16 
 
Tillgång till pengar beskrivs som något som ofta glöms bort när mental hälsa diskuteras 
menar Warr. Istället menar han att tillgången till pengar är viktig för att individen skall må 
bra. Bristen på pengar kan få individen att tappa kontrollen, framförallt om bristen på pengar 
gör att individens möjligheter att betala räkningar eller utöva fritidssysselsättningar där 
individen kan använda sig av sina kunskaper och talanger minskar. Däremot menar Warr att 
bristen på pengar skall ställas i relation till levnadsstandard och andra människor. Jag gör 
själv tolkningen att Warr menar att bristen på pengar är väldigt individuell, en människa som 
vant sig vid en viss levnadsstandard och som får mindre pengar vid till exempel byte av jobb 
upplever det mer mentalt påfrestande än en annan människa som tjänar mindre men har en 
lägre levnadsstandard.17 
 
Fysisk säkerhet är den sjunde arbetsmiljökomponenten. Warr menar att miljön runt omkring 
måste skydda oss från fysiska hot. Säkerheten på till exempel arbetsplatsen måste vara hög, 
möjligheten måste finnas att kunna äta eller tillaga mat och vi kanske behöver ett eget privat 
tillhåll.18 
 

                                                
13 Warr Peter, Work, unemployment and mental health, Clarendon Press, Oxford, 1987, s. 4-5 
14 Ibid, s. 5-6 
15 Ibid, s. 6 
16 Ibid, s. 6 
17 Ibid, s. 6-7 
18 Ibid, s. 7 
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Möjlighet till medmänskliga relationer beskriver Warr som viktig inte minst på grund av fyra 
olika orsaker. Först och främst måste det finnas möjlighet att finna vänner och minska känslor 
av ensamhet. Dessutom behöver individen stöd av andra människor i olika former. Detta kan 
vara emotionellt stöd, stöd att klara av uppgifter och åtaganden genom lösningar och förslag 
eller socialt och uppmuntrande stöd för att till exempel hjälpa individen att genomföra olika 
saker. Vidare behöver individen möjlighet att jämföra, diskutera och utbyta åsikter och 
kunskaper med andra för att själv förstå och värdera sig själv.19 
 
Den sista arbetsmiljökomponenten är värderad social position. En individ är medlem i flera 
olika sociala grupper som till exempel familj, kompisgäng, arbetsplats. Att vara uppskattad i 
dessa sociala sammanhang blir viktig för individens psykiska välmående. Detta blir individen 
genom att individen känner att han eller hon tillför någon i sin roll i de sociala grupperna, att 
den rollen individen har tagit på sig tillför något som uppskattas av de andra i gruppen. Att 
vara delaktig och känna sig viktig i flera olika sociala grupper kan även medföra ökat 
välmående i flera andra arbetsmiljöfaktorer. Det kan till exempel ge klarhet i olika roller och 
uppgifter, vad som förväntas av individen, vad som är acceptabelt beteende, möjlighet till 
mellanmänskliga relationer och möjlighet att värdera sig själv mot andra.20 

2.3 Diskussion 
Warrs vitaminmodell passar bra för det jag undersöker. Framförallt det Warr menar med att 
våra varaktiga personliga karaktärsdrag i kombination med de nio arbetsmiljökomponenterna 
påverkar vårt psykiska välbefinnande/arbetstillfredsställelse. I det här arbetet gör jag ett 
antagande och det är att det psykiska välbefinnandet/arbetstillfredsställelsen också kan ge en 
indikation om intresset för ett jobb, utöver att bara förklara hur en individ redan upplever ett 
jobb. Alltså, istället för att som i Warrs modell utgå från att personerna redan är anställda och 
använda teorin för att undersöka hur väl de presterar eller hur de mår på arbetet, använder jag 
teorin för att se hur attraktivt ett jobb kan vara. Om många arbetsmiljöfaktorer gör att arbetet 
upplevs som att det är bra för den enskildes psykiska välbefinnande eller 
arbetstillfredsställelse kommer också jobbet upplevas som attraktivt.  
 
Dessa arbetsmiljökomponenter tror jag är grundläggande för hur väl vi upplever att vi trivs på 
en arbetsplats eller hur vi tror att vi kommer trivas. Om det är för lite av dessa komponenter, 
eller vi misstänker att det är så, är det inte troligt att vi kommer trivas eller söka oss till ett 
sådant arbete. För vissa människor är troligtvis olika saker olika viktiga, men är det så att det 
finns vissa saker som generellt sett är mer viktiga än andra? Detta arbete har målet att 
undersöka om det är så när det gäller att vilja ta anställning i Försvarsmakten. 

 
3. Metod 
Jag har använt mig av en kvantitativ datainsamling. Detta har gjorts genom 
enkätundersökning. Enkätundersökningar och intervjuer är tekniker för att inhämta 
information som bygger på frågor.21 När jag då valde mellan att genomföra intervjuer och 
enkätundersökning tog jag hänsyn till tidsaspekten och bestämde mig för att jag skulle nå ut 
till en större grupp på kortare tid genom att genomföra enkätundersökning. 

                                                
19 Warr Peter, Work, unemployment and mental health, Clarendon Press, Oxford, 1987, s. 7-8 
20 Ibid, s. 8-9 
21 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 60 
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3.1 Enkätens skapande 
Eftersom jag har skapat en forskningsfråga där svaret inte kunde fås genom litteraturstudier 
var jag tvungen att ta reda på svaret på ett annat sätt. Jag skapade då en enkät med frågor som 
tog sin utgångspunkt i Warrs vitaminmodell. 
 
Warrs vitaminmodell som avhandlar nio stycken arbetsmiljökomponenter har använts för att 
ta fram frågorna som handlar om vilka faktorer som gör att personerna trivs på sitt jobb 
alternativt med sina studier samt frågan som handlar om vilka faktorer som är viktigast för att 
den svarande kan tänka sig en anställning i Försvarsmakten. Svarsalternativen i dessa frågor 
tar alla sin grund i en eller flera av dessa arbetsmiljökomponenter, men har brutits ner i mer 
lättförståeliga påståenden för den svarande.  
 
De övriga frågorna i arbetet är med för att kunna dela in personerna i olika grupper för att 
kunna jämföra dessa. 
  
Frågan som handlar om vilka faktorer som är viktigast för att den svarande kan tänka sig en 
anställning i Försvarsmakten har begränsats till antal möjliga svarsalternativ till fem stycken. 
Detta för att verkligen den svarande skall ange de fem viktigaste alternativen. Problematiken 
som författaren befarade var att de svarande skulle välja att kryssa i för många alternativ och 
därmed göra det svårt att utläsa vilka faktorer som egentligen upplevs som allra viktigast. 
 
När enkäten delats ut till de undersökta grupperna sammanställdes svaren till ett Microsoft 
exceldokument. Detta dokument lästes sedan in i statistikprogrammet SPSS för att analysera 
svaren. Analysen består i stort sett av deskription. 

3.2 Enkätens frågor 
Enkäten bestod i sin helhet av 25 frågor. Alla frågor visade sig inte ha betydelse för 
undersökningen, men de som har använts i arbetet kommer här att redovisas. 
 
Den första frågan i enkäten handlade om vilket kön den tillfrågade hade och svarsalternativen 
var man eller kvinna. Detta följdes upp med en fråga där den svarande fick ange vilket årtal 
han/hon var född. Därefter ställdes frågan om var personen var född och svarsalternativen var 
i Sverige eller i ett annat land. Vidare ställdes frågan vart personerna bodde. Där fick 
personerna svara något av följande alternativ: storstad (ex. Stockholm Göteborg, Malmö), 
mellanstor stad (ex. Uppsala, Linköping), större tätort (ex. Enköping, Borlänge), mindre tätort 
alternativt landsbygden. 
 
Nästa fråga som ställdes var vilken den svarandes huvudsakliga sysselsättning var med 
svarsalternativen arbetande heltid, arbetande deltid, studerande, arbetslös eller annat. De som 
angett att de arbetade fick nu frågan hur länge de varit aktiva i arbetslivet. De kunde välja 
mellan 0-1 år, 2-3 år, 4-5 år, mer än 5 år. Därefter fick de nu ta ställning till frågan om de 
trivdes eller inte på sitt jobb. Om de angav att de trivdes på sitt jobb fick de ange de viktigaste 
faktorerna för att de trivdes på sitt jobb. De alternativen var: bra arbetstider, stor möjlighet att 
påverka mitt jobb, stor variation i arbetsuppgifterna, ett säkert jobb för framtiden, bra lön, 
gillar min chef, gillar mina arbetskamrater, klarar väl av mina arbetsuppgifter, bra arbetsmiljö, 
begripliga/motiverande arbetsuppgifter, känner mig uppskattad, situationer utanför arbetet 
som påverkar. Det gavs även ett alternativ som hette annat, med möjligheten att fylla i egen 
text om inget av ovanstående alternativ passade. 
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De som hade angivit att de studerade som huvudsaklig sysselsättning fick svara på frågor om 
sina studier. Den första frågan för de som studerade var på vilken nivå de studerade. 
Alternativen var gymnasiet, högskola/universitet eller yrkesutbildning. De studerande fick 
därefter ta ställning till om de trivdes eller inte med sina studier. De som angav att de trivdes 
fick svara på frågan vilka faktorer som var de viktigaste för att de trivdes med sina studier. De 
möjliga svarsalternativen var bra schemaläggning, bra lokaler för studier, stor frihet att 
planera mina studier, bra studieort, säkert att jag får jobb, känner mig uppskattad i klassen, en 
eller flera lärare verkar ha stort förtroende för mig, situationer utanför studierna som påverkar, 
intressant utbildning, känner mig uppskattad av en eller flera lärare, begripliga/motiverande 
lektioner. Dessutom fanns alternativet annat där den svarande kunde ange ett eget svar i 
fritext. 
 
Samtliga undersökta fick därefter svara på frågan: Vilken är din generella uppfattning om 
Försvarsmakten? Alternativen var positiv, neutral eller negativ. Därefter fick de ta ställning 
till om de skulle kunna tänka sig en anställning i Försvarsmakten med svarsalternativen ja, 
kanske eller nej. 
 
Den sista frågan som ställdes löd Vilka faktorer är viktigast enligt dig för att du skulle kunna 
tänka dig att söka anställning i Försvarsmakten? Svarsalternativen var hög lön, varierande 
arbetsuppgifter, möjlighet till utlandstjänstgöring, hjälp från Försvarsmakten om jag vill byta 
jobb, att jag inte hittar ett annat jobb, att säkerheten på regementet är hög, bättre materiel och 
utrustning i Försvarsmakten, möjligheten att påverka mina arbetstider, fasta arbetstider, fast 
anställning utan bindningstid (ej kontrakt), arbetsorten ligger nära nuvarande bostadsort, att få 
jobba med något jag gjorde i värnplikten, möjligheten att kunna göra karriär i 
Försvarsmakten, att få kämpa för demokrati och rättvisa i andra länder, 
begripliga/motiverande arbetsuppgifter, möjligheten att påverka mina arbetsuppgifter, 
tidsbegränsad anställning (kontrakt), inget krav på utlandstjänstgöring, kort uppsägningstid, 
att få jobba med något liknande som jag gör idag, att jag känner någon som redan jobbar i 
Försvarsmakten, chansen att pröva något nytt, att få jobba med det jag vill. För varje svarande 
så var antal möjliga svarsalternativ begränsat till 5 på denna fråga. 

3.3 Deltagare 
Gruppen studerande på gymnasienivå består av 28 personer, varav 7 kvinnor (25 %) 
respektive 21 män (75 %). Av dessa 28 personer studerar 1 person en yrkesutbildning och har 
införlivats i gruppen gymnasiestuderande. Gruppen gymnasiestuderande har en medelålder på 
18,5 år och 1 person av 28 är född i ett annat land än Sverige. 6 personer (21,5 %) bor i en 
medelstor svensk stad medan 21 personer (75 %) bor i en mindre tätort eller på landsbygden. 
En person bor i en större tätort. 
 
Gruppen gymnasiestuderande, där huvuddelen av de svarande går på en gymnasieskola några 
mil utanför Uppsala stad, fick besvara enkätundersökningen under en vanlig lektion. En 
mindre del av gruppen studerande fick besvara enkäten efter en fotbollsträning och någon 
enstaka svarande har författaren besökt på den individens extraarbete. De personer som 
besvarade enkäten när författaren besökte deras gymnasieskola var förberedda på att 
enkätundersökningen skulle genomföras, medan de som fick besvara enkäten i samband med 
fotbollsträningen och besöket på arbetsplatsen var det inte. I alla fallen har de undersökta 
blivit upplysta av författaren vad arbetet handlar om, varför undersökningen genomförs, vilka 
rättigheter de som svarande har och att deltagandet har varit fullkomligt frivilligt. Jag har 
uppfattat att alla som har besvarat enkäten har varit införstådda med detta. 
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Gruppen studerande på högskola eller universitet består av 31 personer, varav 17 kvinnor (55 
%) och 14 män (45 %). Gruppen studerande på högskola eller universitet har en medelålder 
på 22,2 år och 3 (9,5 %) personer är födda i ett annat land än Sverige. 24 personer (77,5 %) 
bor i en medelstor svensk stad medan 3 personer (9,5 %) bor i en storstad och 4 personer (13 
%) bor i mindre tätort eller på landsbygden. 
 
I denna grupp fick 30 av 31 personer besvara enkäten i samband med en föreläsning på 
Uppsala universitet. Lektionen som besöktes var en föreläsning i historia med studenter från 
lärarprogrammet, andra blandade inriktningar och fristående kurser. En person besvarade 
enkäten i samband med en fotbollsträning. Personerna som besvarade enkäten i samband med 
en föreläsning på Uppsala universitet var föreberedda på att enkätundersökningen skulle 
genomföras, medan personen som besvarade enkäten i samband med en fotbollsträning inte 
var det. I alla fallen har de undersökta blivit upplysta av författaren vad arbetet handlar om, 
varför undersökningen genomförs, vilka rättigheter de som svarande har och att deltagandet 
har varit fullkomligt frivilligt. Jag har uppfattat att alla som har besvarat enkäten har varit 
införstådda med detta. 
 
Gruppen anställda består av 25 personer, varav 12 kvinnor (48 %) och 13 män (52 %). Av 
dessa 25 personer har 2 personer angett svarsalternativ ”annat” som huvudsaklig 
sysselsättning. Eftersom de 2 personerna besvarade enkäterna i samband med sitt extraarbete 
så införlivas de i gruppen anställda. Gruppen anställda har en medelålder på ca 24 år och har 
varit aktiva i arbetslivet enligt följande. 3 personer (12 %) har varit aktiva i arbetslivet i 0-1 
år, 6 personer (24 %) har varit aktiva i arbetslivet 2-3 år, 4 personer (16 %) har varit aktiva i 
arbetslivet 4-5 år medan 10 personer (40 %) har varit aktiva i arbetslivet mer än 5 år. De 2 
personer (8 %) som har angett ”annat” som huvudsaklig sysselsättning har inte angett hur 
länge de varit aktiva i arbetslivet. I denna grupp är 1 person (4 %) född i ett annat land än 
Sverige. 19 personer (76 %) bor i en mellanstor svensk stad, medan 1 person (4 %) bor i en 
storstad, 1 person (4 %) bor i större tätord medan 4 personer (16 %) bor på landsbygden eller i 
en mindre tätort. 
 
I gruppen anställda så fick en majoritet av de svarande besök av författaren på sin arbetsplats 
och besvarade enkäten där, medan ett par personer i gruppen besvarade enkäten i samband 
med en fotbollsträning. Ingen av personerna i denna grupp visste på förhand om att 
enkätundersökningen skulle genomföras. I alla fallen har de undersökta blivit upplysta av 
författaren vad arbetet handlar om, varför undersökningen genomförs, vilka rättigheter de som 
svarande har och att deltagandet har varit fullkomligt frivilligt. Jag har uppfattat att alla som 
har besvarat enkäten har varit införstådda med detta. 

3.4 Kritik mot undersökningen 
Eftersom enkäten är skapad av författaren, som har en begränsad erfarenhet av enkäter och 
enkätundersökningar så finns det en risk att undersökningen är missvisande. För det första så 
kan formuleringen och placeringen av frågorna göra att de svarande inte förstår innebörden av 
frågan, utan svarar efter en egen tolkning. Om författaren hade haft mer erfarenhet kunde 
eventuella sådana frågor undvikits eller omplacerats i enkäten 
 
Vidare hade det varit önskvärt om enkäten hade prövats innan genom att genomföra 
undersökningen på en testgrupp. Detta hade kunnat belysa frågor som är felaktigt 
formulerade, om något är otydligt eller om det är vissa frågor som skall tas bort eller läggas 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 140610   
Fredrik Griphult  13 (29) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

till. Detta var dock inte möjligt med hänsyn till den uppskattade tidsåtgången för en sådan 
undersökning och den tilldelade tiden för uppgiften. 
 
Grupperna som undersöks är relativt små. Den totala mängden undersökta (84 personer) är en 
liten grupp och när den gruppen ytterligare delas in i mindre grupper blir dessa grupper 
väldigt små. Därför är det viktigt att ha i åtanke att exempelvis gruppen gymnasiestuderande i 
denna undersökning nödvändigtvis inte kommer presentera samma resultat som om man hade 
undersökt en mycket större grupp. Trots detta är det intressant att jämföra de olika gruppernas 
svar och det är i slutändan det som är huvudfrågeställningen i arbetet. 
 
Det går inte heller att utesluta att jag indirekt har påverkat de svarande till en mer positiv eller 
negativ attityd i enkätsvaren. Många av personerna i enkäten har fått svara på frågorna i 
samband med att jag besökt deras jobb eller studieplats. Vid dessa besök har jag burit 
uniform. Möjligheten att de svarande blivit positivt eller negativt påverkade av detta finns. 
Om enkäterna hade skickats ut i brevform hade en sådan påverkan kunnat undvikas. 

 
4. Reslutat & Analys 

4.1 Det viktigaste för att tänka sig en anställning i Försvarsmakten 
Följande tabeller redovisar de olika gruppernas svar gällande vilka faktorer som de angett som 
viktigast för att kunna tänka sig en anställning i Försvarsmakten. De faktorer som fått över 30 
% i respektive grupp redovisas i tabellerna nedan. 
 
Tabell 1. Viktigaste faktorerna för anställning – Gruppen gymnasiestuderande 
Viktigaste faktorerna Antal svar Andel svar i procent 
Hög lön 20 71  
Att få jobba med det jag vill 13 46  
Chansen att pröva något nytt 11 39  
Varierande arbetsuppgifter 9 32  
Fasta arbetstider 9 32  
Att få kämpa för demokrati och 
rättvisa i andra länder 

9 32  

Inget krav på utlandstjänstgöring 9 32  
 
Tabell 2. Viktigaste faktorerna för anställning – Gruppen högskole/univ.studerande 
Viktigaste faktorerna Antal svar Andel svar i procent 
Varierande arbetsuppgifter 16 52  
Möjlighet till utlandstjänstgöring 12 39  
Chansen att pröva något nytt 12 39  
Att få kämpa för demokrati och 
rättvisa i andra länder 

11 35  

Hög lön 10 32 
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Tabell 3. Viktigaste faktorerna för anställning – Gruppen arbetande 
Viktigaste faktorerna Antal svar Andel svar i procent 
Hög lön 14 56  
Varierande arbetsuppgifter 11 44  
Chansen att pröva något nytt 10 40  
Att få jobba med det jag vill 9 36  
Möjligheten att kunna göra karriär 
i Försvarsmakten 

8 32  

 
Tabell 4. Viktigaste faktorerna för anställning – Samtliga 
Viktigaste faktorerna Antal svar Andel svar i procent 
Hög lön 44 52  
Varierande arbetsuppgifter 36 43  
Chansen att pröva något nytt 33 39  
Möjlighet till utlandstjänst 27 32  
Att få jobba med det jag vill 27 32  
Att få kämpa för demokrati och 
rättvisa i andra länder 

26 31  

4.1.1 Analys av de viktigaste faktorerna för anställning i Försvarsmakten 
Analysen av enkäterna säger att det finns några likheter och olikheter mellan grupperna. De 
mest framstående likheterna när man tittar på vad som är viktigt för en anställning i 
Försvarsmakten är chansen att pröva något nytt, varierande arbetsuppgifter och att få kämpa 
för demokrati och rättvisa i andra länder. Dessa tre faktorer har ungefär lika många svarande 
och skillnaderna mellan grupperna är 1 procentenhet i faktorn chansen att pröva något nytt, 
11 procentenheter i faktorn att få kämpa för demokrati och rättvisa i andra länder samt 20 
procentenheter i faktorn varierande arbetsuppgifter. Möjligen kan sägas att 20 
procentenheters skillnad är en för stor skillnad för att säga att dessa grupper har en liknande 
inställning till varierande arbetsuppgifter men jag hävdar att likheten finns, då samtliga 
grupper som minst har angett denna faktor som en av de fyra viktigaste för att tänka sig ta 
anställning i Försvarsmakten. Samtliga dessa tre nämnda faktorer finns med över de sex mest 
ikryssade alternativen totalt sett och samtliga grupper utom gruppen arbetande har dessa tre 
alternativ bland de fem mest kryssade. 
 
En av de mest framstående olikheterna är hög lön, trots att alla grupperna har med detta som 
en av de fem viktigaste, att det är den totalt mest ikryssade anledningen och två av grupperna 
har detta som den enskilt viktigaste faktorn för anställning. Det går dock inte att bortse ifrån 
att skillnaden mellan grupperna är betydande. 71 % av de gymnasiestuderande har angett hög 
lön som viktigast, medan 56 % av de arbetande har angett samma sak. Däremot är hög lön 
enbart den femte viktigaste faktorn för gruppen högskola och universitetsstuderande med 32 
%. En skillnad mellan gymnasiestuderande och högskola och universitetsstuderande på 39 
procentenheter. Skillnaden mellan dessa grupper är alltså större än det faktiska antalet procent 
som angett detta som viktigt i gruppen högskola och universitetsstuderande. Däremot kan man 
hävda att likheten mellan gruppen gymnasiestuderande och arbetande finns.  
 
Slutligen är faktorn möjlighet till utlandstjänstgöring som både ger bilden av likhet och 
olikhet mellan grupperna. Samtliga grupper har ungefär lika stor andel svarande som angett 
att detta är en av de viktigaste faktorerna för anställning i Försvarsmakten. Dessutom är det en 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 140610   
Fredrik Griphult  15 (29) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

av de fem viktigaste faktorerna totalt sett. Däremot har gruppen gymnasiestuderande en högre 
procent svarande som anger att en av de viktigaste faktorerna för anställning är inget krav på 
utlandstjänstgöring med 32 % av de svarande. 
 
Följande tabeller redovisar de olika gruppernas svar gällande vilka faktorer de angett som 
viktigast för deras trivsel med det de gör just nu. Enbart de personer som angett att de trivs 
med sin nuvarande sysselsättning redovisas här. Varje grupps fyra högst kryssade 
svarsalternativ presenteras i tabellerna nedan. 
 
Tabell 5. Viktigaste faktorerna för trivsel just nu – Gruppen gymnasiestuderande 
Viktigaste faktorerna Antal svar Andel svar i procent 
Känner mig uppskattad i klassen 16 70  
Intressant utbildning 13 57  
Bra studieort 12 52  
En eller flera lärare verkar ha stort 
förtroende för mig 

12 52  

 
Tabell 6. Viktigaste faktorerna för trivsel just nu – Gruppen högskole/univ.studerande 
Viktigaste faktorerna Antal svar Andel svar i procent 
Intressant utbildning 28 93  
Stor frihet att planera mina studier 23 77  
Bra studieort 23 77  
Begripliga/motiverande lektioner 15 50  
 
Tabell 7. Viktigaste faktorerna för trivsel just nu – Gruppen arbetande 
Viktigaste faktorerna Antal svar Andel svar i procent 
Gillar mina arbetskamrater 19 86  
Gillar min chef 16 73  
Klarar väl av mina arbetsuppgifter 16 73  
Känner mig uppskattad 15 68  
 

4.1.2 Analys av de viktigaste faktorerna för trivsel just nu 
Alla grupperna har i enkäten inte besvarat samma fråga för att uppskatta sin trivsel just nu. De 
som studerar har fått ta ställning till frågor som riktar sig mot studiemiljön, medan de som 
arbetar har fått ta ställning till frågor som riktar sig mot arbetsmiljön. Frågorna är dock 
konstruerade efter samma teori, där olika frågor för olika grupper representerar samma 
arbetsmiljöfaktorer och på så sätt är avsikten att de skall kunna jämföras.  
 
Gruppen gymnasiestuderande har en väldigt hög svarsprocent när det gäller känner mig 
uppskattad i klassen där hela 70 % anger att det är en av de viktigaste faktorerna till att de 
trivs med studierna. Utöver detta så har de angett att intressant utbildning är viktigt med 57 % 
av de svarande som angett detta. Faktorerna bra studieort och en eller flera lärare verkar ha 
stort förtroende för mig har lika många svarande angett som viktiga för att de trivs. 52 % av 
de tillfrågade har angett dessa faktorer som viktiga. 
 
De som studerar på högskola/universitet har i 93 % av enkäterna svarat att en av de viktigaste 
faktorerna att de trivs är intressant utbildning. Klart högre jämfört med de som studerar på 
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gymnasiet. Även högskole- och universitetsstuderande har angett bra studieort som en av de 
vikigaste faktorerna för att de trivs. 77 % av de svarande har angett att studieorten är viktig. 
Även här är det en klart större andel jämfört med de gymnasiestuderande. En trolig slutsats av 
detta är att de som studerar på högskola/universitet har både aktivt valt utbildning och 
studieort och de har sökt sig till något de upplever som tillfredställande. Gymnasieeleverna 
har inte på samma sätt gjort aktiva val, då flera av ämnena för dem inte är frivilliga och 
studieorten ofta är knuten till var de bor. Det är troligt att färre studenter flyttar till en annan 
ort för att studera på gymnasienivå än på högskola och universitetsnivå. De som studerar på 
högskola/universitet har till skillnad från de som studerar på gymnasienivå angett stor frihet 
att planera mina studier och begripliga/motiverande lektioner som viktiga faktorer med 77 % 
respektive 50 % av de svarande som angett detta. De faktorerna som gymnasiestudenterna 
upplevde som viktiga, känner mig uppskattad i klassen och en eller flera lärare verkar ha 
stort förtroende för mig upplevs inte alls lika viktiga för de som studerar på 
högskola/universitet. 
 
Den grupp som arbetar har angett att den absolut viktigaste faktorn för att trivas på arbetet är 
gillar mina arbetskamrater med 86 % av de svarande som angett detta. De har även angett att 
gillar min chef och klarar väl av mina arbetsuppgifter som viktiga med 73 % av de svarande 
som angett detta på båda alternativen. De har även uppgett att känner mig uppskattad är 
viktigt med 68 % av de svarande som angett detta. En klar likhet för gruppen arbetande med 
gruppen gymnasiestuderande är att det är viktigt att känna sig uppskattad och ha förtroende av 
människorna runt om kring sig och sin lärare eller chef. Med detta skiljer sig dessa båda 
grupper från högskola/universitetsstuderande som har angett att faktorer som intressant 
utbildning och stor frihet är viktigast. 

4.1.3 Kategorisering 
Den teorin jag har använt mig av för att undersöka vad som är viktigt för att trivas på jobbet 
eller vilja ta anställning på en arbetsplats är främst Warrs vitaminmodell. Warr beskriver att 
arbetstillfredsställelsen påverkas av nio arbetsmiljökomponenter. Här nedan skall jag försöka 
kategorisera de olika gruppernas svar till dessa olika arbetsmiljökomponenter. 
 
Gruppen gymnasiestuderande har angett att viktiga faktorer för att tänka sig en anställning i 
Försvarsmakten är hög lön, att få jobba med det jag vill och chansen att pröva något nytt. 
Enligt Warrs arbetsmiljöfaktorer är tillgång till pengar en arbetsmiljökomponent. Hög lön kan 
direkt kategoriseras under denna komponent. Det kan finnas flera tänkbara möjligheter till att 
denna faktor är så viktig för gymnasiestudenterna. De har troligtvis ännu inte hunnit skaffa sig 
en levnadsstandard där tillgången till pengar är nödvändig för att kunna få hushållet att gå runt 
ekonomiskt varje månad, utan det är mer troligt att deras uppfattning om arbetsbelastningen 
och de risker de kan utsättas för i Försvarsmakten enligt dem måste rättfärdigas med en hög 
lön. Nästa faktor som de har angett som viktig är få jobba med det jag vill. Denna faktor kan 
sägas tillhöra flera arbetsmiljökomponenter, men de som jag sett främst är möjlighet till 
kontroll. Warr menar att en människa behöver kunna påverka bland annat sina arbetsuppgifter 
och arbetstider. En individ som själv får jobba med det den vill kan definitivt uppleva kontroll 
över sitt arbete i den formen att individen väljer sina arbetsuppgifter och i viss mån arbetstid. 
Den sista faktorn som många av de gymnasiestuderande har valt som en av de viktigaste är 
chansen att pröva något nytt. Denna faktor kan enkelt placeras under 
arbetsmiljökomponenten variation. Warr menar att det ligger en stark koppling mellan högt 
intresse för ett jobb och variation. I det här fallet avses inte variationen på arbetsplatsen, utan 
variationen i att pröva någonting nytt. Ändock ger det en fingervisning om att variationen är 
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av stor vikt för gruppen gymnasiestuderande. Ett arbete med variation har troligtvis en stor 
möjlighet att attrahera denna grupp. Denna slutsats får stöd av att den faktorn som har störst 
procent svar efter chansen att pröva något nytt är faktorn varierande arbetsuppgifter i denna 
grupp undersökta. 
 
Gruppen gymnasiestuderande har angett att faktorerna känner mig uppskattad i klassen, 
intressant utbildning, bra studieort och en eller flera lärare verkar ha stort förtroende för mig 
som viktiga för att de trivs med sin nuvarande utbildning. Faktorerna känner mig uppskattad i 
klassen och en eller flera lärare verkar ha stort förtroende för mig passar enligt Warrs modell 
in i arbetsmiljökomponenterna värderad social position och möjligheter till mellanmänskliga 
relationer. Möjligheten för gymnasiestudenterna att känna sig uppskattade och respekterade 
genom att interagera med andra människor och sociala nätverk blir viktigt för att de skall 
trivas. Enligt Warr är det sociala nätverket på arbetsplatsen, som i det här fallet får ses som 
skolan, ett av de viktigaste nätverken. Studenterna har dessutom angett bra studieort och 
intressant utbildning. Studieorten är svår att kategorisera då den inte passar rakt av i någon 
arbetsmiljökomponent. Däremot, med tolkning av vad Warr menar med sina 
arbetsmiljökomponenter kan studieorten passa i möjlighet till kontroll. Möjlighet till kontroll 
är ju de förutsättningar som individen känner att den kan påverka. Individen kan faktiskt 
påverka sin studieort, eller gjorde åtminstone det vid valet av gymnasieskola. Individen gjorde 
ett aktivt val vid påbörjandet av sina studier att acceptera förutsättningarna vid 
gymnasieskolan. Möjlighet till kontroll får här ses som att individen har valt att 
förutsättningarna för att studera på just individens gymnasieskola är tillräckligt bra. En stor 
del av de svarande har de dessutom upplevt att förutsättningarna på denna gymnasieskola är 
så pass bra att det är en avgörande faktor till varför de trivs. Intressant utbildning är den sista 
avgörande faktorn som gymnasiestudenterna angett som anledning till varför de trivs. Denna 
faktor passar även den in i möjligheten till kontroll. I detta fall får man se möjlighet till 
kontroll som valet av utbildning. Individerna har aktivt valt en utbildning på sin 
gymnasieskola som de har förhoppningar som skall passa dem. Warr beskriver inte kontroll 
som möjligheten att påverka bland annat arbetsuppgifter, tempo och arbetsmetoder. När 
studenterna valde sin inriktning kan man säga att de valde åtminstone arbetsuppgifter och 
arbetsmetoder. För större delen av gymnasiestudenterna har denna möjlighet till kontroll av 
vad de skall studera gjort att det är en avgörande faktor för att de trivs med sina studier. 
 
Enligt Warrs vitaminmodell krävs arbetsmiljökomponenterna tillgång till pengar, möjlighet 
till kontroll och variation för att intressera gruppen gymnasiestudenter för att de skulle kunna 
tänka sig ett arbete i Försvarsmakten. Enligt samma teori har gymnasiestudenterna angett 
möjlighet till kontroll, värderad social position och möjlighet till mellanmänskliga relationer 
som viktigast för att de trivs med sina studier. 
 
Gruppen högskola/universitetsstuderande har angett varierande arbetsuppgifter, möjlighet till 
utlandstjänstgöring och chansen att pröva något nytt som de viktigaste faktorerna för en 
anställning i Försvarsmakten. Enligt Warrs teori så har varierande arbetsuppgifter en stark 
koppling till arbetsmiljökomponenten variation. Variationens inverkan på 
arbetstillfredsställelsen har redan diskuterats tidigare. Möjlighet till utlandstjänstgöring är 
återigen en faktor som kan placeras i flera arbetsmiljökomponenter. Enligt den tolkningen jag 
gjort av Warrs modell vill jag placera den i arbetsmiljökomponenterna variation och 
möjligheten att använda sina kunskaper. Att den hamnar i dessa komponenter är för att 
utlandstjänstgöring definitivt handlar om en variation i arbetsuppgifter. Dessutom är det en 
arbetsmiljö som troligtvis upplevs som ”på riktigt”, där många kanske känner att de kan bidra 
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med något. Även för personer som inte har någon erfarenhet av Försvarsmakten kan de nog 
uppleva att det dom har lärt sig i livet kan vara till stor nytta i en sådan situation. Slutligen 
hade denna grupp angett chansen att pröva något nytt som en av de viktigaste faktorerna. Den 
hamnar i arbetsmiljökomponenten variation och har redan diskuterats tidigare i detta arbete. 
 
Gruppen högskola/universitetsstuderande har angett intressant utbildning, bra studieort, stor 
frihet att planera mina studier och begripliga/motiverande lektioner som de viktigaste 
faktorerna till att de trivs just nu. Bra studieort och intressant utbildning har tidigare 
kategoriserats in under arbetsmiljökomponenten möjlighet till kontroll och det gäller även här. 
Under denna arbetsmiljökomponent placeras även faktorn frihet att planera mina studier som 
är att jämföra med att kunna påverka sin arbetstid i Warrs teori. Begripliga/motiverande 
lektioner är den sista avgörande faktorn som denna grupp angett som viktig för att de trivs 
med sina studier. Arbetsmiljökomponenten begriplig arbetsmiljö beskriver vikten av att det 
finns en tydlighet i arbetet, att individen förstår det den gör. Att gruppen har angett att 
begripliga och motiverande lektioner är en avgörande faktor för att de trivs får ses som att 
lektionerna erbjuder en klar bild av vad de innehåller, vad som förväntas av individen och hur 
den skall bete sig och passar därmed in i denna arbetsmiljökomponent. 
 
Enligt Warrs vitaminmodell behövs en stor del variation men även möjligheten att använda 
sina kunskaper för att locka gruppen högskola/universitetsstuderande till Försvarsmakten. 
Denna grupp har dock angett att en stor del möjlighet till kontroll tillsammans med begriplig 
arbetsmiljö är de arbetsmiljökomponenter som får dem att trivas med sina studier. 
 
Gruppen arbetande har angett hög lön, varierande arbetsuppgifter och chansen att pröva 
något nytt som de viktigaste faktorerna för att tänka sig en anställning i Försvarsmakten. Alla 
dessa faktorer har redan placerats i arbetsmiljökomponenter tidigare. Hög lön placerades 
under komponenten tillgång till pengar. Skillnaden mot tidigare är troligtvis att gruppen 
arbetande till skillnad mot gruppen gymnasiestuderande redan har skaffat sig en viss 
levnadsstandard. Det viktigaste för de arbetande är troligtvis att få sitt hushåll att gå runt 
ekonomiskt varje månad. Troligt är att för att kunna tänka sig att byta arbete krävs en kraftig 
löneförhöjning för att ett arbetsbyte skall vara intressant. Många av dessa personer har angett 
att de trivs med sitt jobb och då är det ofta något extra som krävs för att personerna skall vara 
intresserade av att byta jobb. En betydligt högre lön och mer pengar att använda för att höja 
sin livskvalité med är något som skulle kunna få de flesta människor att fundera på ett byte av 
karriär. Varierande arbetsuppgifter och chansen att pröva något nytt har båda tidigare 
kategoriserats under variation. 
 
De främsta anledningarna som de arbetande har angett för att de trivs på sitt nuvarande jobb 
är gillar mina arbetskamrater, gillar min chef, klarar väl av mina arbetsuppgifter och att 
känner mig uppskattad. Faktorerna gillar mina arbetskamrater och gillar min chef passar 
under arbetsmiljökomponenten möjlighet till mellanmänskliga relationer. Som påpekats 
tidigare menar Warr att det sociala nätverket på jobbet är ett av de viktigaste överlag för en 
individ och att det är en förutsättning för att trivas på sitt arbete ter sig självklart. Faktorn 
känner mig uppskattad passar väl under komponenten värderad social position. De arbetande 
har ett tydligt behov av att genom att möta sina arbetskamrater varje dag värdera sig själv i 
förhållande till andra. Att de upplever att de andra individerna på arbetet uppskattar dem och 
det de gör bidrar till att de upplever arbetstillfredsställelse. Den sista faktorn som gör att de 
arbetande trivs är klarar väl av mina arbetsuppgifter som väl passar under 
arbetsmiljökomponenten möjlighet att använda mina kunskaper. Individen upplever att 
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arbetet ställer rimliga krav på individen och att hans eller hennes kunskaper är tillräckliga och 
arbetet blir inte en belastning. 
 
Gruppen arbetande har enligt Warrs teori angett tillgång till pengar och variation som 
viktigast för att de skall tänka sig en anställning i Försvarsmakten. De har däremot angett 
arbetsmiljökomponenterna möjlighet till mellanmänskliga relationer, värderad social position 
och möjligheten att använda mina kunskaper som viktigast för att de trivs just nu. 

4.2 Attityder gentemot Försvarsmakten 
I tabellerna nedan redovisas gymnasiestudenternas, högskole- och universitetsstudenternas 
och de arbetandes generella uppfattning om Försvarsmakten. Tabell 11 visar på den generella 
uppfattningen totalt, utan att ha särskiljt grupperna åt. 
 
Tabell 8. Generell uppfattning om Försvarsmakten - Gymnasiestuderande 

Kategori Antal Procent 
Positiv 12 42,9 
Neutral 14 50 
Negativ  2 7,1 
Totalt 28 100 
 
Tabell 9. Generell uppfattning om Försvarsmakten - Högskola/Univ.studerande 

Kategori Antal Procent 
Positiv 12  38,7  
Neutral 12 38, 7  
Negativ 6  19,4  
Ej svar 1  3,2  
Totalt 31  100  
 
Tabell 10. Generell uppfattning om Försvarsmakten - Arbetande 

Kategori Antal Procent 
Positiv 10  40  
Neutral 13  52  
Negativ 2  8  
Totalt 25 100  
 
Tabell 11. Generell uppfattning om Försvarsmakten - Totalt 

Kategori Antal Procent 
Positiv 34  40,5 
Neutral 39   46,4  
Negativ 10   11,9  
Ej svar 1  1,2  
Totalt 84  100  
 
Tabell 12-14 redovisar de olika grupperna positiva, neutrala och negativa till Försvarsmakten 
och deras inställning till en anställning i Försvarsmakten. Värt att notera i dessa tabeller är att 
2 personer har angett sig positiva till Försvarsmakten, men har inte svarat på frågan om de kan 
tänka sig en anställning i Försvarsmakten. 1 person har inte angett sin generella uppfattning 
om Försvarsmakten. Dessa tre personer ingår därför inte i tabellerna nedan. 
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Tabell 12. Gruppen positiva till Försvarsmakten som angett sin attityd till en anställning 
i Försvarsmakten 
Attityd till anställning Antal Procent 
Positiv 9 28,1  
Kanske 13  40,6 
Negativ 10  31,3 
Totalt 32 100 
 
Tabell 13. Gruppen neutrala till Försvarsmakten som angett sin attityd till en 
anställning i Försvarsmakten 
Attityd till anställning Antal Procent 
Positiv 2  5,1  
Kanske 22  56,4  
Negativ 15  38,5 
Totalt 39 100 
 
Tabell 14. Gruppen negativa till Försvarsmakten som angett sin attityd till en 
anställning i Försvarsmakten 
Attityd till anställning Antal Procent 
Positiv 0  0  
Kanske 1  10 
Negativ 9  90  
Totalt 10 100 
 
Tabell 15-17 presenterar de viktigaste faktorerna för en eventuell anställning för de olika 
grupperna positiva, neutrala och negativa till en anställning i Försvarsmakten. De fyra oftast 
kryssade svarsalternativen i varje grupp är de som presenteras i respektive tabell. 
 
Tabell 15. Viktigaste faktorer för anställning - Gruppen positiva till Försvarsmakten 
Viktigaste faktorerna Antal svar Antal svar i procent 
Hög lön 18 53 
Chansen att pröva något nytt 14 41 
Varierande arbetsuppgifter 13 38 
Möjlighet till utlandstjänst 13 38 
 
Tabell 16. Viktigaste faktorer för anställning - Grupperna neutrala till Försvarsmakten 
Viktigaste faktorerna Antal svar Antal svar i procent 
Hög lön 22 56 
Varierande arbetsuppgifter 21 54 
Att jag får jobba med det jag vill 17 44 
Chansen att pröva något nytt 16 41 
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Tabell 17. Viktigaste faktorer för anställning - Grupperna negativa till Försvarsmakten 
Viktigaste faktorerna Antal svar Antal svar i procent 
Att jag inte hittar ett annat jobb 5 50 
Hög lön 4 40 
Fasta arbetstider 4 40 

4.2.1 Analys av attityder 
Av tabellerna ovan kan utläsas att en ganska stor del av de undersökta har en generellt positiv 
(40 %) eller neutral uppfattning (46 %) av Försvarsmakten. Totalt sett är det 12 % av de 
tillfrågade som har en negativ attityd till Försvarsmakten. Den grupp som är mest positiv till 
Försvarsmakten är gruppen gymnasiestuderande, men gruppen högskola och 
universitetsstuderande som har det minst antalet positiva är bara drygt 4 procentenheter efter.  
 
Tabellerna 12-14 utvisar skillnader mellan de som angett att de är positiva, neutrala eller 
negativa gentemot Försvarsmakten och deras inställning till en anställning i Försvarsmakten. 
Min förväntan innan undersökningen gjordes var att de som var mer positiva till 
Försvarsmakten även skulle vara mer positiva till en anställning i Försvarsmakten. Detta 
antagande visar sig stämma mycket väl. 28 % av de som anger sig positiva till 
Försvarsmakten kan även tänka sig en anställning där. Sambandet är tydlig, där endast 5 % av 
de neutrala och ingen av de negativa anger att de kan tänka sig en anställning i 
Försvarsmakten. Noterbart är dock att nära hälften av alla tillfrågade skulle kunna tänka sig en 
anställning i Försvarsmakten. 
 
Vidare utvisar tabellerna ovan vilka faktorer respektive grupp, de positiva, neutrala och 
negativa till Försvarsmakten, har angett som de viktigaste för att kunna tänka sig en 
anställning i Försvarsmakten. Gruppen som är positiva till Försvarsmakten anger att de 
viktigaste faktorerna för en anställning är hög lön, chansen att pröva något nytt, varierande 
arbetsuppgifter och möjlighet till utlandstjänst. Gruppen neutrala har angett hög lön, 
varierande arbetsuppgifter, att jag får jobba med det jag vill och chansen att pröva något nytt 
medan den sista gruppen, de negativa har angett att jag inte hittar ett annat jobb, hög lön och 
fasta arbetstider.  

4.2.2 Kategorisering 
De olika gruppernas svar kommer nu att liksom tidigare kategoriseras enligt Warrs 
vitaminmodell. 
 
Gruppen positiva till Försvarsmakten har angett hög lön, chansen att pröva något nytt, 
varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utlandstjänst. Tidigare i arbetet har dessa 
faktorer redan kategoriserats in under några av Warrs arbetsmiljöfaktorer enligt följande. Hög 
lön kategoriseras under arbetsmiljökomponenten tillgång till pengar. Faktorerna chansen att 
pröva något nytt och varierande arbetsuppgifter kategoriseras under komponenten variation 
och faktorn möjlighet till utlandstjänst under komponenterna variation och möjligheten att 
använda sina kunskaper.  
 
Gruppen neutrala har angett hög lön, varierande arbetsuppgifter, att jag får jobba med det jag 
vill och chansen att pröva något nytt. Hög lön kategoriseras liksom tidigare under 
komponenten tillgång till pengar. Faktorerna chansen att pröva något nytt och varierande 
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arbetsuppgifter kategoriseras under komponenten variation. Faktorn att få jobba med det jag 
vill under hamnar under komponenten möjligheten till kontroll. 
 
Gruppen negativa har angett att jag inte hittar ett annat jobb, hög lön och fasta arbetstider. 
Hög lön är precis som tidigare nämnt kategoriserat under arbetsmiljökomponenten tillgång till 
pengar. Däremot måste faktorerna att jag inte hittar ett annat jobb och fasta arbetstider 
kategoriseras för första gången. Faktorn att jag inte hittar ett annat jobb kan sägas passa bra 
under tillgång till pengar. En individ som inte har några andra jobb att vända sig till, måste till 
slut ta ett jobb den inte trivs med. Den grundläggande anledningen till att välja ett jobb som 
man inte trivs med eller vill jobba med kan med stor sannolikhet sägas endast handla om 
individens överlevnad i form av en månadsvis inkomst. Faktorn fasta arbetstider 
kategoriseras under arbetsmiljökomponenten möjlighet till kontroll. Möjlighet till kontroll är 
enligt Warr förutsättningarna för arbetet i form av arbetstider och likande.  

 
5. Diskussion 

5.1 Slutsatser gällande viktigaste faktorer för anställning i Försvarsmakten 

5.1.1 Gymnasiestuderande 
Gruppen gymnasiestuderande har angett arbetsmiljökomponenterna tillgång till pengar, 
möjlighet till kontroll samt variation som det viktigaste för att de skall kunna tänka sig en 
anställning i Försvarsmakten. Denna grupp undersökta angav hög lön som den absolut mest 
överlägsna faktorn med 71 % av de svarande som hade kryssat detta alternativ. De har 
däremot angett att arbetsmiljökomponenterna möjlighet till kontroll, värderad social position 
och möjlighet till mellanmänskliga relationer är de viktigaste faktorerna till att de trivs just nu. 
 
Det som kan sägas om denna grupp är att de inte riktigt ligger i fas mellan vad de själva har 
angett som viktigast för en anställning i Försvarsmakten gentemot vad de har angett att de 
trivs med just nu. Detta är en intressant slutsats. Borde inte rimligtvis det som gör en nöjd just 
nu vara en förutsättning för att man skall trivas på en annan arbetsplats? Eller stämmer den 
gamla klyschan att gräset alltid är grönare på andra sidan och att man inte vet vad man har 
förrän man saknar det? Endast en arbetsmiljökomponent återkommer som en gemensam 
nämnare i det båda frågorna och det är möjlighet till kontroll. Faktorn hög lön sticker ut med 
väldigt många svarande som anser detta som viktigt för anställning. Troligt är dock att hög 
lön inte är helt rättvisande, då chansen är liten att den här gruppen redan har dragit på sig höga 
levnadskostnader och är i ett stort behov av en hög inkomst. Det troligaste är då att snarare 
gruppens mognad och omvärldsuppfattning gör att deras uppfattning om hur stora löner ett 
jobb berättigar till inte stämmer riktigt överens med samhällets uppfattning. Ett rimligt 
antagande är att man skall ställa hög lön i proportion till vad eleverna tjänar idag genom 
studiebidrag. 

5.1.2 Högskola eller universitetsstuderande 
Gruppen högskola/universitetsstuderande har angett arbetsmiljöfaktorerna variation och 
möjligheten att använda sina kunskaper som det viktigaste för att kunna tänka sig en 
anställning i Försvarsmakten. Den här gruppen har dock angett arbetsmiljökomponenterna 
möjlighet till kontroll och begriplig arbetsmiljö som de viktigaste faktorerna till att de trivs 
just nu.  
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Även hos denna grupp ser man en skillnad mellan det som gör att de trivs just nu och vad som 
är viktigt för att de kan tänka sig en anställning i Försvarsmakten. Det finns inte en enda 
gemensam faktor i arbetsmiljökomponenterna bland dem som gruppen angett som viktigast. 
Gruppen anser att variationen är viktig och känner ett tydligt behov av att få använda det som 
har lärt sig hittills. Hos denna grupp är lönen inte fullt lika viktig för en anställning. Kan det 
vara så enkelt att denna grupp har lärt sig att leva på små medel, som ofta är vanligt hos 
studenter och insett att ett liv kan ge livskvalité utan att behöva en stor ekonomisk bas. Det 
kan även vara så att dessa människor har valt en utbildning och är just nu i ett skede av livet 
där arbetets innehåll och möjligheten för dem att få använda sina kunskaper inom det de har 
utbildat sig till överordnar sig lönefrågan. 

5.1.3 Arbetande 
Gruppen arbetande har angett tillgång till pengar och variation som de viktigaste 
arbetsmiljökomponenterna för anställning. Hög lön sticker ut något med över hälften av de 
tillfrågade som angett detta som en av de viktigaste faktorerna. Här är det mer troligt att 
gruppen har skaffat sig en hög levnadskostnad och för att vilja byta jobb krävs bland annat en 
löneförhöjning. Det är mycket troligt att få människor byter jobb och går ner i lön om det inte 
är ett jobb som är väldigt viktigt för individen i fråga. Precis som de andra grupperna har även 
gruppen arbetande angett andra arbetsmiljökomponenter som viktigast för att de trivs med sin 
nuvarande sysselsättning gentemot vad de söker i Försvarsmakten. Här har de angett 
möjlighet till mellanmänskliga relationer, värderad social position och möjlighet att använda 
mina kunskaper. Att det sociala nätverket på arbetsplatsen utgör en grund för denna grupps 
välmående är tydligt, men verkar inte vara något som är viktigt för att kunna tänka sig ett jobb 
i Försvarsmakten. 

5.1.4 Slutsatser 
Några av de frågesällningar jag har ställt i arbetet finner man svaret på i detta kapitel. De 
olika grupperna har angett vilka faktorer som de anser är viktigast för anställning i 
Försvarsmakten och där ser man bland annat att tillgång till pengar och variation är 
dominerande. Det finns skillnader och även likheter, mellan grupperna och de framgår tydligt 
i tabellerna. De tydligaste skillnaderna är att gruppen gymnasiestuderande har en stor 
dominans när det gället tillgång till pengar, medan gruppen högskola eller 
universitetsstuderande har sett variation som mycket mer viktigt och tillgång till pengar 
hamnar först på femte plats. Mest lika varandra är grupperna gymnasiestuderande och 
arbetande, medan gruppen med högskola eller universitetsstuderande skiljer sig något. 
 
Intressant är det också när man tar hänsyn till de olika utgångspositionerna grupperna har. 
Gruppen gymnasiestuderande tar snart examen och mer eller mindre tvingas ut i en verklighet 
där de måste antingen välja att studera vidare eller skaffa sig ett jobb. Vid en första anblick är 
det troligtvis den här gruppen som är enklast att rekrytera. Som tidigare nämnts kan denna 
grupps höga svarsprocent på faktorn hög lön ses ur ett annat perspektiv. Den höga lönen som 
denna grupp efterfrågar bör ställas i proportion till vad de tjänar nu och vad de kan tjäna på ett 
arbete med endast en gymnasieutbildning. Den höga lönen behöver rimligtvis inte vara så 
väldigt hög för att kunna locka personer ur den här gruppen. Vidare ligger variation högt upp 
över viktiga faktorer och det är väl ett ganska rimligt antagande att en grupp som snart 
studerat i tolv år ska efterfråga detta. Försvarsmakten och dess olika arbeten kan med stor 
sannolikhet sägas vara mycket varierande och med rätt information och reklam kan detta 
framställas på ett sätt som kan intressera personer ur denna grupp människor. 
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Gruppen studerande har i en större grad redan gjort ett aktivt val, där många av dem redan har 
valt en utbildning som syftar till ett yrke. Att locka dessa till Försvarsmakten får ses som en 
betydligt större utmaning än de som studerar på gymnasienivå. Tittar man däremot på vad de 
har angett som viktigt för en anställning i Försvarsmakten så har de angett variation och 
möjligheten att använda sina kunskaper. Det finns alltså stora möjligheter att Försvarsmakten 
kan erbjuda det den gruppen säger sig söka. Att nå ut till de människor som är studietrötta och 
eller som ännu inte riktigt har bestämt vart de vill komma med sina studier är nog den 
realistiska målsättningen man kan ha. Att locka med varierande uppgifter och då kanske 
framförallt utlandstjänstgöring som har hamnat högt upp som en viktig faktor, kan vara 
avgörande för att kunna rekrytera från denna grupp. 
 
För gruppen arbetande är det en något annorlunda utgångsposition. De har kanske redan gått 
en utbildning och har flera års arbetserfarenhet. De har skaffat sig en levnadsstandard och 
utgifter därefter. Att denna grupp anger hög lön som viktigt är inte svårt att förstå. För att de 
skall bryta upp från något de flesta av dem trivs med, som de utbildat sig för och kanske 
anpassat sitt liv efter krävs verkligen att det är ett bra alternativ som erbjuds. En rejäl 
löneförhöjning kan vara någonting som får dem att fundera. Även de arbetande har angett 
variation som viktigt för att kunna tänka sig en anställning i Försvarsmakten.. Att hitta 
efterfrågad specialkompetens på den vanliga arbetsmarknaden, ge dessa personer ett bra 
erbjudande med en löneförhöjning och en bra beskrivning av hur nytt och utmanande deras 
nya jobb kommer vara, låter för mig som en sund väg att gå om man skall rekrytera ur denna 
grupp. Att Försvarsmakten skall kunna locka över unga och nyutbildade arbetande människor 
som trivs på sitt jobb för en likvärdig lön som den civila arbetsmarknaden håller jag som för 
en mycket svår uppgift. Då är det bättre att lägga mer pengar på färre positioner av större vikt. 
 
Det är tydligt att grupperna inte upplever att de viktigaste faktorerna för anställning är 
desamma som de som gör att de trivs med sin nuvarande sysselsättning. Ingen av grupperna 
har samma faktorer som viktiga för anställning som de har angett som viktigast för att de trivs 
just nu. Ett undantag är gruppen gymnasiestuderande som har en arbetsmiljökomponent, 
möjlighet till kontroll, som återfinns både som viktig vid anställning och som viktigt för deras 
nuvarande trivsel. Detta måste sägas vara något oväntat och det finns många möjliga 
anledningar till det. En möjlighet är helt enkelt att man inte vet vad man har förrän man 
saknar det och man strävar alltid efter någonting nytt. Det kan vara så att när man får frågan 
vad man skulle vilja ha på en ny arbetsplats så tar man först och främst hänsyn till vad det är 
man saknar på sin nuvarande arbetsplats, snarare än att man reflekterar över det man har just 
nu och värdesätter det. Är man nöjd med arbetstiden på sitt nuvarande jobb, så tänker man att 
nästa jobb skall jag ha högre lön och längre semester, snarare än att man tänker att man skall 
fortsättningsvis på nästa jobb även där ha bra arbetstider och sedan försöka få en högre lön. 
Det kanske även kan vara så att dessa faktorer som grupperna upplever som viktiga för deras 
trivsel just nu, kanske upplevs av grupperna att de redan finns i Försvarsmakten. Författaren 
håller dock för troligt det första alternativet. 

5.2 Slutsatser gällande attityder gentemot Försvarsmakten 

5.2.1 Positiva 
Av de totalt 84 tillfrågade personerna i undersökningen har ca 40 % angett att de är positiva 
till Försvarsmakten. I gruppen positiva är det ganska jämnt uppdelat mellan om de kan tänka 
sig en anställning eller inte i Försvarsmakten. Av de 32 personer som angett sig positiva till 
Försvarsmakten är knappt 30 % positiva till anställning, ca 40 % säger kanske anställning, 
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medan ca 30 % inte kan tänka sig en anställning. Här ser man tydligt att det finns en stor 
grupp, både bland de som angett sig positiva till en anställning, men även de som angett att de 
kanske kan tänka sig en anställning i Försvarsmakten som under rätt omständigheter tänka sig 
en anställning där. 
 
De som har angett sig positiva till Försvarsmakten har även svarat på frågan vad de upplever 
som viktigast för en anställning. Liksom tidigare har dessa faktorer placerats i Warrs 
arbetsmiljökomponenter. De som anser sig positiva till Försvarsmakten har angett hög lön, 
chansen att pröva något nytt, varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utlandstjänst som 
de viktigaste faktorerna. Enligt Warrs vitaminmodell är det arbetsmiljökomponenterna 
tillgång till pengar, variation och möjligheten att använda sina kunskaper. Detta liknar till stor 
del den generella attityden bland alla undersökta, som har angett tillgång till pengar och 
variation bland de viktigaste. 

5.2.2 Neutrala och negativa 
I enkäten så har visar det sig att ca 60 % av de tillfrågade anses sig vara neutrala eller negativa 
till Försvarsmakten. En majoritet av dessa anser sig vara neutrala till Försvarsmakten och 
endast runt 10 % av alla undersökta är negativa.  
 
I gruppen neutrala så anger ca 5 % att de skulle kunna tänka sig en anställning i 
Försvarsmakten samtidigt som inte en enda av de som är negativa kan tänka sig en 
anställning. Att så få som anser sig neutrala kan tänka sig en anställning är något förvånande. 
Däremot kan det inte sägas förvånande att ingen av de negativa vill ta anställning i 
Försvarsmakten. Det är ca 55 % från gruppen neutrala och endast 10 % av de negativa kanske 
kan tänka sig en anställning. Även här, liksom i gruppen som är positiva till Försvarsmakten, 
finns en stor grupp som angett att de kanske skulle kunna ta anställning i Försvarsmakten. 
Dessa utgör en potentiell grupp för rekrytering om rätt kriterier uppfylls. Slutligen så har ca 
40 % av den neutrala gruppen angett att de inte kan tänka sig en anställning i Försvarsmakten, 
medan föga överraskande 90 % av de negativa säger samma sak. 
 
De neutrala och negativa har även de svarat på frågan om vilka faktorer de upplever som 
viktigast för att de skulle kunna tänka sig en anställning. De neutrala har angett hög lön, 
varierande arbetsuppgifter, att få jobba med det jag vill och chansen att pröva något nytt som 
de viktigaste faktorerna för att tänka sig en anställning. Enligt Warrs vitaminmodell är det 
arbetsmiljökomponenterna tillgång till pengar, variation och möjligheten till kontroll. De 
negativa har angett faktorerna att jag inte hittar ett annat jobb, hög lön och fasta arbetstider. 
Detta är arbetsmiljökomponenterna tillgång till pengar och möjlighet till kontroll. 

5.2.3 Slutsatser 
Enkätundersökningen visar att människor med en positivare attityd till Försvarsmakten även 
har en mer positiv attityd till en anställning i Försvarsmakten än de med neutral eller negativ 
attityd. Däremot visar det sig att det finns en stor grupp positiva och neutrala till 
Försvarsmakten som under rätt förutsättningar kan tänka sig en anställning i Försvarsmakten. 
En möjlighet är att vissa arbetsmiljökomponenter är särskilt viktiga och att de måste uppfyllas 
innan en anställning kan locka.  
 
Enligt jag har skrivit tidigare så har grupperna olika utgångspositioner och beroende på detta 
kan det vara olika faktorer som är viktiga. För gruppen som kanske kan tänka sig en 
anställning i Försvarsmakten hos gruppen gymnasiestuderande är det nog ganska viktigt att få 
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ett jobb, om de inte väljer att studera vidare. Här gäller det att erbjuda en lön och ett så pass 
intressant yrke som möjligt för att kunna matcha den civila arbetsmarknaden för de som väljer 
att ta ett arbete istället för att läsa vidare. Här skall man kunna konkurera med arbeten såsom 
kanske McDonalds eller ICA med hänsyn till den utbildning och krav som den 
gymnasiestuderande kanske troligt har och vilka jobb som blir möjliga på den civila 
arbetsmarknaden. Här tror jag alltså tillgång till pengar är avgörande för att attrahera de som 
kanske kan tänka sig en anställning i Försvarsmakten bland gymnasiestudenter. Bland de som 
kanske kan ta en anställning i gruppen högskola/universitetsstuderande så gäller de att 
lokalisera dem som ännu inte har bestämt sig fullt ut med vad de vill göra. Att attrahera deras 
intresse för variation kan vara viktigt för att kunna rekrytera härifrån. De som är skoltrötta 
eller bara inte har valt sin väg i livet ännu är fortfarande möjliga att rekrytera. Det gäller bara 
att få ut informationen. Att synas och höras och verkligen visa på yrkets variation och att vem 
som helst numera kan söka en anställning är troligtvis Försvarsmaktens bästa möjlighet för nå 
ut till dessa människor. För den gruppen arbetande som kanske kan tänka sig en anställning är 
det stor sannolikhet att lönen är avgörande. För att de skall vara beredda att lämna ett yrke 
som de har utbildat sig till och har erfarenhet av och som de flesta trivs med krävs något extra. 
För många människor kan det lilla extra vara löneförhöjning. Därför gäller det att 
Försvarsmakten vet vilken kompetens man söker hos gruppen arbetande och därefter erbjuder 
dem en skälig ersättning för att de skall byta jobb. 
 
De olika grupperna positiva, neutrala och negativa har både likheter och olikheter i de 
viktigaste faktorerna för anställning. Eftersom de som är negativa till anställning också i stor 
grad också angett att de inte är intresserade av anställning är deras svar inte lika intressanta 
som för gruppen positiva och neutrala. Deras svar kommer ändock jämföras med de andra 
gruppernas för att påvisa eventuella skillnader och likheter. Den stora likheten mellan 
grupperna är arbetsmiljökomponenten tillgång till pengar. Alla grupperna har på olika sätt 
menat att tillgång till pengar är avgörande för en eventuell anställning i Försvarsmakten. Den 
gruppen som anger sig negativa menar dock att tillgång till pengar handlar mer om att 
överhuvudtaget få en inkomst än att det måste vara en hög lön. För dem kan en anställning 
vara en sista utväg istället för att behöva gå från hus och hem. Grupperna som anger sig 
positiva och neutrala har även angett variation som viktigt för anställning i Försvarsmakten, 
medan de som anger sig negativa har större behov av möjligheten till kontroll över arbetet. I 
stort sett skiljer sig inte grupperna från varandra, framförallt inte gruppen positiva och 
neutrala. De skiljer sig inte heller mycket ifrån den generella uppfattningen bland alla 
undersökta där tillgång till pengar och variation är de dominerande 
arbetsmiljökomponenterna. 

5.3 Behov av ny forskning 
I detta arbete har författaren försökt besvara ett par frågeställningar genom enkätundersökning 
mot tre utvalda grupper. De tre grupperna, samt den totala mängden undersökta personer 
bedöms vara för liten för att få ett riktigt bra svar på dessa frågor. Behovet av att undersöka 
större liknande grupper för att kontrollera om utfallet blir det samma eller skiljer sig torde 
finnas. 
 
Det borde även vara intressant att göra en mer noggrann undersökning hos den stora gruppen 
undersökta som har angett att de kanske kan tänka sig att ta anställning i Försvarsmakten och 
undersöka mer detaljerat vilka faktorer som är viktiga för dem. Om man skall ha tilltro till den 
fingervisningen detta arbete har gett så finns det en stor grupp människor som är möjliga att 
rekrytera till Försvarsmakten i framtiden med rätt förutsättningar. 
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Att i istället, för som i denna undersökning genomföra analyserna på gruppnivå, göra dem på 
invidnivå så skulle det eventuellt visa på andra faktorer som viktiga. Genom att begränsa 
analysen till de arbetsmiljöfaktorer som varit vanligast i grupperna, kan mindre frekventa men 
intressanta mönster förbisetts. Om man genomförde analysen på gruppnivå skulle dessa 
mönster enklare kunna upptäckas. 
 
Slutligen skulle en liknande undersökning kunna breddas till att innefatta fler olika grupper av 
människor, eller kanske enbart fokuseras på en grupp människor som bedöms vara den mest 
intressanta målgruppen för rekrytering. 
 

6. Sammanfattning 
Detta arbete har genomförts som en undersökning av tre olika grupper unga människor för att 
försöka besvara frågeställningarna om vilka faktorer som är viktigast för anställning i 
Försvarsmakten, skillnader mellan grupperna och hur deras attityd till Försvarsmakten 
påverkar deras inställning till en anställning i Försvarsmakten. 
 
Syftet med uppsatsen var att ge en fingervisning för författaren, läsaren och för framtida 
forskning om vad de unga människor som utgör basen för Försvarsmaktens rekrytering i 
framtiden tycker är viktigast för att söka sig till Försvarsmakten.  
 
Frågeställningarna i arbetet var följande:  
– Vilka faktorer är viktigast för att unga svenskar skall kunna tänka sig en anställning i 
Försvarsmakten?  
– Är dessa faktorer samma som de upplever som positiva med sin nuvarande sysselsättning? 
– Är det skillnad mellan studerande på gymnasium, studerande på högskola/universitet och 
arbetande?  
– Har människor med en positivare attityd till Försvarsmakten också har en mer positiv attityd 
till en anställning i Försvarsmakten?  
– Vilka faktorer har de som har en positiv attityd till Försvarsmakten angett som viktigast? 
– Hur skiljer det sig gentemot människor med en neutral eller negativ attityd till 
Försvarsmakten? 
 
Inledningsvis i arbetet beskrevs Warrs vitaminmodell som författaren tagit som grund till sitt 
arbete. Därefter återfinns ett kapitel där metoden för arbetet beskrevs. Här redogörs det bland 
annat för hur enkäten har skapats och en beskrivning av de undersökta grupperna. 
 
Huvuddelen av arbetet beskriver vad enkätundersökningen har gett för svar. Detta görs dels 
genom tabeller och en skriftlig analys av resultatet. Gruppernas svar ställdes mot varandra och 
jämfördes. Resultatet visar att arbetsmiljökomponenterna tillgång till pengar och variation var 
viktigast för att kunna tänka sig en anställning i Försvarsmakten. Det visar sig även att 
skillnaden mellan grupperna inte är alltför stor, men de som studerar på högskola/universitet 
skiljer sig mest. Grupperna har även angett olika faktorer för det som de upplever som 
viktigast just nu mot vad de tycker vore viktigast för att kunna tänka sig en anställning i 
Försvarsmakten. Vidare visar arbetet att de som är positivt inställda till Försvarsmakten även 
är mer positiva till en anställning där, vilket skiljer sig markant från dem som angett sig 
neutrala eller negativa till Försvarsmakten. De som angett sig positiva till Försvarsmakten har 
angett tillgång till pengar, variation och möjligheten att använda sina kunskaper som viktigast 
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för att de skall kunna tänka sig en anställning i Försvarsmakten, vilket visar att de har angett 
ungefär samma arbetsmiljökomponenter som de övriga grupperna i undersökningen angett. 
 
Slutligen diskuteras resultatet av undersökningen och gruppernas svar. Slutsatserna i arbetet 
är att trots att grupperna angett i stort samma arbetsmiljökomponenter som viktigast för att 
kunna tänka sig en anställning i Försvarsmakten, så beroende på från vilken kategori 
människor Försvarsmakten vill rekrytera ifrån, betyder dessa arbetsmiljökomponenter olika 
saker när man tar hänsyn till gruppernas utgångsposition. 
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