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Kadetter på väg mot examen.  Är de motiverade till fortsatt anställning i 

Försvarsmakten? 

 
 
Sammanfattning: Uppsatsen behandlar de olika delar inom officersutbildningen som motiverar 

kadetterna till att ta anställning inom organisationen efter examen men också de delar som 

påverkar deras motivation negativt. Sex kadetter från OP/TA 08-11 har intervjuats för att se hur de 

ser på sju olika teman; skäl till att ta anställning, den kollegiala inställningen, trivsel, 

studiemotivationen, upplevda utbildningskvalitén, regementet och karriären. Dessa svar har sedan 

jämförts med den tidigare forskningen i området som varit sparsam på kadettnivå. Resultatet 

stämmer i stora delar med vad den tidigare forskningen visat vad gäller värnpliktigas motivation 

att fortsätta sin karriär och officerares skäl att avsluta sin. Slutsatsen blev bland annat att en 

flexibilitet i utbildningen och kring de ersättningar som finns tillsammans med att göra 

lärarbefattningarna på militärhögskolan Karlberg och de olika vfu-skolorna åtråvärda måste ses 

som ett stort steg på vägen 

  

 
Nyckelord: Motivation, kadetter, viljan att fortsätta inom försvarsmakten, officersutbildning, 

militärhögskolan Karlberg 
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Cadetts on their way towards graduation. Are they motivated to continue 

within the armed forces? 

 
 

Abstract: This paper is about the different parts within the officers training that motivate the 

cadets to continue their employment within the armed forces after graduation, it also brings up the 

different parts that influences their motivation in a negative way. Six cadets from the 2011 class at 

the military academy at Karlberg have been interview in order to give the ir view on the following 

seven themes; reasons to take employment, collegiate attitude, comfort, study motivation, 

perceived education quality, the regiment and career. The responses have then been compared to 

the previous research at a cadet level which have been scarce. The result followed the previous 

findings about conscript’s motivation to continue their career and officers to end theirs.  The 

conclusion was that a flexibility during the training and surrounding the compensation coupled 

with making the faculty a desirable employment at the military academy Karlberg and the 

different schools a big lead in the right direction.   

 
 

 
Key words: Motivation, cadets, willingness to continue within the armed forces, officers training, 

Military academy Karlberg  
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Inledning  

Jag har under min tid dels vid militärhögskolan Karlberg och dels min verksamhetsförlagda 

utbildning erfarenheter av att kadetter i min egen årskull kan ha olika förhållningssätt till att ta 

anställning i Försvarsmakten efter avslutad utbildning. Det förefaller ha att göra med olika 

erfarenheter av till exempel seniora officerare och lärare under utbildningstiden och 

upplevelser av mottagandet dels i Försvarsmakten dels i den verksamhetsförlagda 

utbildningen (vfu:n) som äger rum ute på funktionsskolorna. Positiva förhållningssätt utgörs 

av att man känt sig välkommen till utbildningen och att den svenska Försvarsmakten är 

trovärdig med avseende på hur man arbetar till exempel med de internationella insatserna. 

Kadetter ger också uttryck för att de har välkomnats på förbanden och att nivån och kvalitén 

på vfu:n ligger på rätt nivå i förhållande till tidigare färdigheter och kunskaper. Men också en 

del problem diskuteras bland kadetterna, till exempel svårigheter med kontakten med 

förbanden och ibland också uteblivna svar på kadetternas frågor kring kommande anställning, 

till exempel vilka befattningar som är aktuella. Andra förhållanden som uppmärksammats är 

att den materiel som officersstudenterna utbildas på, tillexempel fordonen kan vara äldre än 

kadetterna själva och inte längre ingår i den organisation kadetterna skall ta steget ut i för att 

fylla chefsbefattningar, vilket tycks minska kadetternas förtroende för Försvarsmakten som 

utbildare och arbetsgivare. Under studietiden diskuteras mycket kring hur kadetterna skall 

mottagas och behandlas av lärare, och i många fall blivande kollegor, och svaret har blivit att 

kadetterna skall bemötas som just blivande kollegor. Det kollegiala förhållningssättet är 

således viktigt för kadetterna, vilket innebär en förväntan från dem att de skall ses som 

jämbördiga med lärarna och bemötas med den respekt som officerare idealt behandlar 

varandra. Utifrån dessa blandade erfarenheter av såväl positiva som negativa förhållningssätt 

till Försvarsmakten har jag kommit att intressera mig för vad det är som motiverar kadetter att 

ta anställning eller inte, efter avslutad utbildning. Jag vill därför undersöka frågan mer 

systematiskt och denna uppsats fokuserar därför kring vad som motiverar kadetterna att ta 

anställning eller inte ta anställning i den svenska Försvarsmakten efter avslutad 

officersutbildning. 

    Dispositionen i uppsatsen kommer att vara som följer: Först kommer jag i avsnittet om 

tidigare forskning belysa den forskning som är relevant för uppsatsen. Syfte och frågeställning 

följer och här talar jag om vad det är jag vill uppnå med uppsatsen. Efter det följer 

metodavsnittet där jag talar om förförståelse, hur jag gått tillväga för att samla in den 

information och empiri som jag ansett mig behöva samt etiken kring detta arbete. I stycket 
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resultat utan analys som är uppdelat i sju olika tematiseringar (Skäl till att ta anställning, den 

kollegiala inställningen, trivsel, studiemotivationen, upplevda utbildningskvalitén, regementet 

och karriären) redovisas de olika svar jag fått vid intervjuerna. I analysdelen av uppsatsen 

klargör jag vad de olika svaren betyder utifrån min frågeställning och jag försöker även ge ett 

svar på de frågor som uppsatsen bygger på. I diskussionsdelen kommer jag att föra ett kort 

och generellt resonemang kring analysdelen.  

 

Tidigare forskning 

Under rubriken tidigare forskning kommer jag att se kvalitativt1 på den forskning som finns i 

ämnet för att skapa en bild av hur forskningsläget för tillfället ser ut. Jag kommer främst att se 

till varför värnpliktiga har valt att fortsätta sin militära karriär och varför officerare väljer att 

avgå från sina befattningar. 

    Forskningen har tidigare varit koncentrerad till de förmågeproducerande delarna av 

Försvarsmakten, med detta menar jag att man tidigare sett till hur motivationen har varit hos 

värnpliktiga, varför unga officerare väljer att avsluta sin militära karriär etc. Även om dessa 

frågor ligger lite bredvid mitt forskningsområde ger det enligt min uppfattning en bra 

referensram eftersom jag undersöker om liknande tankar finns på militärhögskolan Karlberg 

rörande skäl till att söka utbildningen och funderingar kring motivationen att fortsätta den 

militära karriären. Jag kommer därför redovisa den forskning som gjorts inom detta område 

och sedan använda denna för att se om kadetterna kan placeras i de redan undersökta 

grupperna och om samma funderingar finns redan på militärhögskolan.    

 

    I en undersökning från 2007 som främst inriktade sig på ledarskapets betydelse angav  

11.8 % av de 29 436 värnpliktiga som svarade på enkäten att de funderat på att söka sig vidare 

inom försvarsmakten, denna siffra överskuggades av de 29.8 % som hade funderingar på att 

söka internationell tjänst2. De bidragande faktorerna till detta var kön, värnpliktskategori, 

ledarskap som var uppmuntrande och stöttande samt om ledarskapet inte var bestraffande. 

Man tittade också på utbildningen och det visade sig att om utbildningen ledde till att man 

trodde sig kunna klara skarpa situationer bidrog även detta till en vilja att fortsätta. Likaså ett 

gott utbildningsklimat, ett eget ansvar under utbildningen samt om kamrater, släkt och familj 

                                                 
1
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan, s 237. 

2
 Larsson, Fors, Levin och Thuresson, Ledarskapets betydelse för värnpliktigas och unga officerares motivation 

att fortsätta inom Försvarsmakten, s.10. 
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hade en positiv bild av värnplikten3. Undersökningen visade även att det fanns ett starkt 

samband mellan det ledarskap som utövades och de värnpliktigas och unga officerarnas vilja 

att fortsätta in organisationen. Bland värnpliktiga gällde detta särskilt bland kvinnor och 

befälsuttagna män. De kunde se att ett gott ledarskap skapade lika mycket vilja som ett dåligt 

försämrade. Bland officerarna var brist på ledarskap och en osund förbandskultur de stora 

bovarna i dramat. Detta bidrog till slutsatsen att ledarskapet bidrog till försvarsmaktens 

framtida rekrytering. Viktigast skulle det vara att få äldre officerare att sluta kränka, 

nonchalera samt sluta med negativa inslag. Bland de officerare som uppgav att de funderade 

på att sluta var deras upplevelse av det negativa ledarskapet, en machokultur och tveksam 

alkoholkultur bland det som var av särskild vikt. Likaså hade de som uppgav sig vilja stanna 

haft positiva upplevelser av ledarskapet och det egna förbandet4.   

 

    I ett försök att vilja jämställa intagningsprocessen och de krav som fanns till 

militärhögskolan har rekryteringscentrum tagit över processen från förbanden och istället 

börjat med att ta hjälp av just förbanden i vissa avseende. Denna hjälp gäller främst de 

professionsintervjuer och fysiska tester som genomförs vid uttagningen. Detta skall i sin tur 

leda till en jämnare och mer användbar officersgrupp. Likaså skall det bli lättare att följa upp 

hur rekryteringen går genom att samla all fakta på en plats5. Tanken är att man på detta sätt 

centralt skall kunna förfina rekryteringsprocessen. Författaren beskriver även utvecklingen i 

rekryteringsunderlaget vilket preciseras till värnpliktskullarna, dessa har gått från att vara 

49 799 mönstrade och 32 547 antagna personer 1996 till 21 587 mönstrade och 3 472 antagna 

personer 20096. För att sänkningen i potentiella rekryter till officersutbildningen skall lösas 

har försvarsmakten börjat jobba mer med kravprofiler för att få rätt person till rätt tjänst 7, en 

ökad tydlighet av vilka krav som ställs på de sökande personerna skulle även bidra till ökad 

kvalitet. Under den beskrivna tiden har försvarsmakten blivit mer och mer beroende av den så 

att säga yttre marknaden av arbetskraft, den utanför värnplikten. Detta har även lett till att 

organisationen blivit mer sårbar för media vilket tydligt kan konstateras genom att titta på 

våren 2008. Då gick det ut i media att försvarsmakten skulle lägga ner vissa förband vilket 

ledde till att 200 rekryterbara sökanden hoppade av mitt i processen8. Tidigare valdes en del 

                                                 
3
 Larsson, Fors, Levin och Thuresson, Ledarskapets betydelse för värnpliktigas och unga officerares motivation 

att fortsätta inom Försvarsmakten s.11. 
4
 Ibid, s 20. 

5
 Wallin Tomas, Försvarsmaktens framtida rekrytering , s 9. 

6
 http://www.p liktverket.se/sv/Statistik/, taget 2011-04-11 

7
 Wallin Tomas, Försvarsmaktens framtida rekrytering, s.12. 

8
 Ibid,. s.13 

http://www.pliktverket.se/sv/Statistik/
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av befolkningen ut till värnplikt och denna del kunde man sedan prova under en tid för att 

sedan rekrytera dem man ville ha till officersyrket. Nu får organisationen rekrytera genom 

samma medel som så många andra, genom att motivera och att tala till dem som är intressanta 

genom olika typer av reklam.   

 

    Om man istället tittar på vilka det är som lämnar sin officerskarriär ser man en tydlig trend. 

Det finns tre kriterier som Carlstedt använt sig av här: generell begåvning, plikttjänstförmåga 

och befälslämplighet. Det man kan se är att de som valt att avgå generellt ligger över medel i 

alla dessa tre kategorier. En skillnad fanns här mellan män och kvinnor, man kunde se en 

signifikant medelvärdesskillnad på alla kategorier vad gällde männen medan det hos 

kvinnorna endast var så vad gällde befälslämplighet9. Skillnader i tidigare militär verksamhet 

(vilken befattning man hade under värnplikten) förekom bland dem som avgick. Bland 

männen var det störst bland dem som tjänstgjort som kompanibefäl men det skilde bara 3 

procent till gruppchefer och meniga som utgjorde 12 %. Bland kvinnorna var det omvänt, de 

flesta som avgick gjorde lumpen som menig, 21 % medan endast 8 % var kompanibefäl10.        

 

    Undersökningar kring varför officerare avgår har genomförts även av Ivarsson och 

Berggren vid Försvarshögskolan (FHS) 2001. Bland annat undersöktes när tanken väcktes 

kring att avgå. Undersökningen visade att 32 % av kvinnorna som gick in i yrket ansåg att det 

var ett livstidsyrke medan endast 17 % av männen gjorde samma påstående11. Vidare fann 

man att det fanns en hel del olika orsaker till att tanken väcktes kring att avgå. Ingen av de 

svarande uppgav att tankarna dök upp på grund av att de blev utfrysta av sina kollegor. Den 

främsta orsaken hos kvinnorna uppgavs vara den dåliga personalpolitiken, hela 26 % angav 

detta som orsak. De största orsakerna hos män var långa övningar och viljan att spendera mer 

tid med familjen (26 %). Andra orsaker både för män och kvinnor var det dåliga löneläget, 

konflikt med chefen, förbandet lades ner/flyttades, konflikt på arbetsplatsen med 

arbetskamrater, att försvarsmakten var en ineffektiv organisation, karriärkonflikt mellan mig 

och min partner (endast kvinnor svarade ja här) och dåliga karriärmöjligheter. Tre procent av 

kvinnorna och fyra procent av männen svarade att de inte kommer ihåg varför de fundera att 

sluta. När de såg till varför det slutgiltiga beslutet togs var orsakerna i många fall en annan, de 

största orsakerna var att förbandet flyttades/lades ner och att de blev erbjudna intressantare 

                                                 
9
 Carlstedt Berit, Officersrekryteringen till svenska försvarsmakten bland män och kvinnor födda 1972 -1983, s 

16 
10

 Ibid, s 17. 
11

 Ivarsson och Berggren, Avgångar bland officerare, s 9. 
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och bättre betalda jobb, båda dessa fick 19 %. Hela 16 % uppgav att den dåliga 

personalpolitiken var den utlösande faktorn. 13 % slutade för att de inte ansåg att 

organisationen var trovärdig som försvarsmakt, lika många som slutade för den ohållbara 

familjesituationen.  

 

    En studie som publicerades 2008 jämförde Storbritannien, Kanada, Sydafrika och Tyskland 

ur olika perspektiv som till exempel lojalitet mot Försvarsmakten och hur officerarna i dessa 

länder trivs inom organisationen12. Dessa fyra länders Försvarsmakter har under åren sedan 

kalla krigets slut minskat sina respektive organisationer med upp till en tredjedel som det är i 

Kanada och Storbritannien, något som är likt den svenska förändringen i storlek. Författaren 

Heinecken menar att om en person i det militära ser sin anställning som tillfällig kommer 

detta att leda till att det psykologiska kontraktet denna har med organisationen blir svagare. 

Författaren menar att i omställningen från en Försvarsmakt som skulle avskräcka och skydda 

mot invasion till att lösa uppgifter i en internationell insats har militärer börjat se sin karriär 

inom det militära som en del av och inte längre som hela det yrkesverksamma livet. Den 

genomförda undersökningen visar att huvuddelen av de tillfrågade officerarna skulle stanna i 

organisationen om de erbjöds ett liknande jobb med liknande lön i ett annat företag (77 %)13. 

Heinecken menar att det i de övriga fallen antagligen handlar om att förlusten av förmåner 

och pension är skälet till att siffran över dem som stannar är så pass hög. Studien visar även 

att officerarna är nöjda till väldigt nöjda med sitt jobb. På frågan om hur de såg på sitt jobb 

angav mellan 87 % i Sydafrika och 97 % av Brittiska officerare att de var antingen nöjda eller 

mycket nöjda med sin anställning14. Att många uppdrag utomlands är ansträngande för 

familjelivet tyckte hela 73 % av de Brittiska officerarna som låg i topp men endast 38 % av de 

Sydafrikanska15. Irreguljära och för långa arbetstider sågs även som ett problem hos en del, 14 

% i Sydafrika upp till 40 % i Storbritannien och Kanada. Lönen diskuteras även i artikeln, 

med undantag från de Kanadensiska officerarna (34 %) ansåg mer än hälften i de övriga 

länderna att deras organisationer inte höll jämna steg med den civila sektorn16. På frågan om 

de tyckte att deras chef hade deras bästa i åtanke svarade hela 62 % av de Sydafrikanska 

officerarna att så inte var fallet följda av 37 % av de Brittiska 17.  

                                                 
12

 Heinecken Lindy, Discontent Within the Ranks?: Officers’ Attitudes Toward Military Employment and Representation – A 

Four-Country Comparative Study, Armed Forces & Society 35-3, 2009 s. 481 
13

 Ibid, s 488. 
14

 Ibid,  s. 488. 
15

 Ibid, s. 489. 
16

 Ibid, s. 489. 
17

 Ibid, s. 490. 
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    En stor förändring som enligt författaren kan härledas till förändringen i uppgift hos 

Försvarsmakten är att över 64 % av de Brittiska, Kanadensiska och Sydafrikanska officerarna 

medan 55 % av de tyska menar att officerare inte längre tar anställning av uppoffrande skäl18.  

 

    I en rapport från Strategic Studies Institute, som är en del av U.S. Army war college 

beskriver författarna en situation där det har blivit svårare och svårare att behålla de yngre 

officerarna inom organisationen. Skälet till detta skall bland annat vara att det är svårt att få en 

befattning som ses som eftertraktad och utvecklande för den enskilde individen19. Lösningen 

här anses vara att inte bara höja lönen och andra förmåner utan att påverka de policys som 

ligger bakom problemen. Genom att anställa varje person vid rätt tid och plats skulle man 

påverka tillträde till rätt befattning, behållande, utveckling och anställning, menar författarna 

att man kan skapa en positiv trend för individen och på så sätt öka viljan till vidare 

anställning20. Rapporten skiljer sig tydligt från de jag tagit upp från Sverige och Heineckens 

eftersom den nästan uteslutande tar upp strukturella egenskaper inom organisationen. När det 

nämns att till exempel anhörigas arbetssituation kan leda till att de behöver flytta sägs detta 

tyda på att lönen skulle kunna höjas för officieraren så att detta inte längre skulle vara aktuellt.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka motivationsfaktorer som kan finnas för fortsatt 

anställning i Försvarsmakten för dem som läser vid officersprogrammet.  

     

    Är kadetterna som går tredje året på OP/TA motiverade att fortsätta sin karriär inom 

Försvarsmakten?  

 

    I denna uppsats är fokus vid att undersöka kadetters motivation att ta anställning i 

Försvarsmakten efter avslutad utbildning. Vad är det som motiverar en kadett till att vilja ta 

anställning efter avslutad officersutbildning? Lika viktigt är att förstå vad som motiverar en 

kadett till att inte vilja ta anställning? 

 

 

                                                 
18

 Heinecken Lindy, Discontent Within the Ranks?: Officers’ Attitudes Toward Military Employment and Representation – A 

Four-Country Comparative Study, Armed Forces & Society 35-3, 2009, s. 490. 
19

 Wardinsky, Lyle, Colarusso, Toward a U.S. army officer corps strategy for success: Retaining talent, s.6. 
20

 Ibid. s. 22. 
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Metod 

För att besvara uppsatsens frågor kommer jag att genomföra totalt sex intervjuer med 

kadetter, tre som uppger sig vara positiva till sin kommande anställning samt tre som anser sig 

vara negativt inställda till sin kommande anställning. Intervjupersonerna kommer att svara på 

frågor kring följande teman: Skäl till att ta anställning, den kollegiala inställningen, trivsel, 

studiemotivation, upplevd utbildningskvalité, regementet och karriären.  

 

Förförståelse 

”Alla människor, forskare också, är positionerade i historiska och sociala kontexter, och 

kontexten påverkar den kunskap vi producerar.”21 För mig som del av den årskull jag skall 

undersöka motivationen hos, måste jag inse att jag inte går in i arbetet som ett oskrivet blad. 

Som en del av utbildningen har jag blivit influerad under mina snart tre år med den och jag 

har självklart påverkats av den sociala kontexten. För undersökningen betyder detta att jag 

måste vara på min vakt mot min egen förförståelse och mig själv. Jag har på grund av detta 

varit noga i de val jag gjort kring citat som är med i uppsatsen och hur jag presenterar de olika 

delarna av arbetet. 

 

Datainsamling 

Valet av intervjupersoner har skett med ett så kallat snöbollsurval22. Detta gick till på så sätt 

att jag frågade kadetter som går tredje året på Karlberg om de visste någon som var särskilt  

positiv eller negativt inställd till att ta anställning efter examen. Jag fick då en indikation kring 

vilka personer som skulle kunna vara intressanta för min uppsats och kontaktade dem. Jag 

frågade hur deras inställning var för att säkerställa att deras grundinställning var den som 

uppsatsen behövde och frågade sedan om de skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. De 

som ställde upp på att bli intervjuade var de sex förstahandsvalen jag gjorde. Syftet med att 

intervjua tre positivt inställda kadetter och tre negativt inställda är att få en nyanserad bild av 

kadetternas åsikter. Eftersom det hade blivit en helt annan bild av den verklighet som 

kadetterna uppfattar om jag hade intervjuat sex kadetter med den ena inställningen såg jag 

detta som något som skulle undvikas. Intervjuguiden kan ses i bilaga 1.  

                                                 
21

 Mulinaris, Mer än kalla fakta, s. 47.,  
22

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan, s 291. 
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    Ytterligare skäl att använda mig av intervjuer är att jag därigenom kunnat ställa följdfrågor 

om ett svar skulle bli till exempel oväntat23. I uppsatsen är målet att ta reda på den 

intervjuades subjektiva syn på de förhållanden som omger motivationen, därför används 

samtalsintervju. Ett av de områden som denna metod beskrivs vara särskilt bra att använda vid 

är; ”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att  

tolka de beskrivna fenomenens mening”24. 

    Frågorna är tematiserade enligt följande; skäl till att ta anställning, den kollegiala 

inställningen, trivsel, studiemotivation, utbildningskvalité, regementet och karriären.  

    Jag ser mina intervjuobjekt som respondenter25, detta eftersom det är deras subjektiva 

uppfattning jag är intresserad av. Jag vill ha reda på vad respondenten tycker och tänker om 

de olika teman som uppsatsen handlar om.  

 

Analysen 

Analysen görs genom en jämförelse mellan de olika svar som intervjupersonerna har lämnat 

men också genom att visa på skillnader i de positivt respektive negativt inställda kadetternas 

förhållningssätt och svar. Vikt läggs även på hur kadetterna svarar i förhållande till de orsaker 

som motiverat värnpliktiga att gå vidare och officerare att avgå som redovisats i tidigare 

forskning. 

    

Etik 

Vid intervjuerna är etik en aspekt som inte kan bortses från. Det finns fyra principer som 

måste följas, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet26. Syftet med dessa är främst att skydda dem som väljer att delta i min 

intervjuundersökning. Deltagarna skall kunna säga vad de tycker och tänker utan rädsla för att  

utsättas för kränkningar, repressalier eller annan typ av ovälkomna inslag. För att följa dessa 

huvudkrav har jag informerat respondenterna om vad jag vill undersöka och hur jag kommer 

att använda de insamlade data. De kadetter som väljer att ställa upp har gjort det av egen fri 

vilja och kunde när som helst avbryta sin medverkan, något de blivit informerade om. Deras 

identiteter har jag så långt möjligt försökt dölja och deras namn finns inte med någonstans i 

mitt sparade material. Likaså röjs inte deras identitet för någon. För att uppnå nyttjandekravet 

                                                 
23

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan, s. 283. 
24

 Ibid, s. 286. 
25

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan, s 258. 
26

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s 6. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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har jag lovat intervjupersonerna att insamlade data inte kommer att användas för något utom 

denna uppsats samt att det kommer att förstöras efter att arbetet är godkänt.  

 

Resultat utan analys 

I följande stycke redogörs för resultatet av intervjuerna. Först ges en kort 

bakgrundsbeskrivning av de positivt respektive negativt inställda kadetterna. 

    De tre kadetter som har en positiv inställning till att ta anställning är alla män och har en 

medelålder på 25 år. Alla tre har tidigare arbetslivserfarenhet om minst ett år på samma 

arbetsplats. Två av dessa tre kadetter har en familj där grundsynen på försvarsmakten är 

positiv medan en säger att samtidigt som familjen skulle kunna beskrivas som tudelad är den 

till större delen positiv. 

    Kadetterna med en negativ inställning är alla män och har en medelålder på 28,5 år. Även 

de negativt inställda kadetterna utgörs av kadetter med tidigare arbetslivserfarenhet. 

Familjerna här är även de positiva, dock skall tilläggas att en av kadetternas familjer har blivit 

mer negativ sedan utbildningen påbörjats och de fått rapporter kring vad som händer på 

skolan. Två av dessa kadetter kommer som det ser ut i nuläget inte att ta anställning som 

officer. 

     

Skäl till att ta anställning 

Det finns många skäl till att kadetterna ville påbörja sin utbildning vid militärhögskolan 

Karlberg. Ett skäl är de positiva upplevelser de erfarit under värnplikten och senare som 

yrkessoldater. De trivdes inom Försvarsmakten och ville fortsätta att utvecklas som personer 

så väl som inom yrket och organisationen. Om framtiden ansågs just 

utvecklingsmöjligheterna, på ett personligt plan men även de som finns inom Försvarsmakten 

samt ett jobb som man kunde ha fram till pensionen, som viktiga.  

      

Den kollegiala inställningen 

En kollegial inställning innebär att kadetterna behandlas som de framtida kollegor de är. 

Tidigare i karriären har de blivit behandlade som till exempel värnpliktiga eller anställda 

soldater. Samtidigt som denna behandling kan och borde vara positiv anser kadetterna att det 

finns en skillnad mot hur officerare behandlar varandra – som utgör ett mer kollegialt 

förhållningssätt. 
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    De positivt inställda kadetterna menar att det finns en kollegial inställning på Karlberg. 

Stämningen beskrivs av en kadett som gemytlig och att kadetterna blir behandlade som man 

kan förvänta sig av sina blivande kollegor. På vfu-skolorna anser kadetterna att det finns en 

annan utbildningsmetodik än på Karlberg vilket leder till att det finns en annan relation men 

att även denna är kollegial, en kadett beskriver stämningen på en vfuskola som 100 % 

kollegial.   

    De negativt inställda kadetterna har en annan uppfattning och säger att kollegialiteten 

varierar från officer till officer. De förväntar sig att bli tilltalade på olika sätt, vissa kan man 

säga ”tjena” till och andra blir upprörda om man skulle göra det. En kadett pekar på en 

händelse under en fältövning som han menar tyder på avsaknaden av den kollegiala 

inställningen och säger: 

 

[…] när vi lånar en bil på kvällen för att åka till konsum och det blir ett helvetes liv men det 

är helt okej för officerare dagen efter när man festat till 5 på morgonen och varit aspackad 

att köra rattfull dagen därpå. […] när vissa regler gäller för dem och vissa för oss tycker jag 

inte att det är kollegialt. 

 

    En av de negativt inställda kadetterna menar att det varit kollegialt på den vfu-skola han 

gått på och han är mycket nöjd. De andra två däremot menar att så inte varit fallet. En av dem 

hävdar att det finns en osynlig barriär som trots allt är ganska tydlig, det finns till exempel en 

matsal för kadetterna och en för officerarna och officerare som uttryckt sig som ”Det här har 

vi gjort i 15 år, du är bara en ung kadettjävel så det är bara att ställa in sig.”  

 

Trivsel 

Under denna tematisering behandlas de svar som visar på om kadetterna upplever att de trivts 

och blivit behandlade på ett positivt sätt under sin utbildning.  

    Fyra av de sex kadetterna trivdes på sin vfu-skola. Alla tre med positiv inställning gjorde 

det och en av dem med negativ inställning. En kadett pekar på att en blandning mellan olika 

typer av anställda och studenter vid utbildningen bidrog till den goda stämningen vid hans 

vfu-skola. Av de med positiv inställning uppmärksammades dock en del problem som främst 

handlade om nivån på utbildningen som inledningsvis upplevdes som låg. Detta rättades dock 

till allt eftersom utbildningen fortgick och sågs till slut som en positiv uppfräschning av gamla 

kunskaper och förmågor.  

    På frågan om de uppfattat att någon blivit illa behandlad svarade de att det har inträffat. En 

kadett säger ”[…] är man klant blir man kallad klant och att det inte är svårare än så.” De 
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uppger även att det inte är något som påverkat dem negativt utan om man ser till 

sammanhanget var det inget konstigt. En av kadetterna säger att det inte är något systematiskt 

och att det inte finns någon specifik som de hackade på, utan att det var ett 

motivationsredskap. 

 

    Av de två negativt inställda kadetterna menar en att det inte var utbildningen det var fel på 

utan att det fanns mycket runt omkring. Exempel som nämns är boendet, att det var mögelhus 

och att ca 30 kadetter delade på tre toaletter. Även maten upplevdes ha en negativ inverkan på 

motivationen. Den andra kadetten menar att det saknades en professionalism hos lärarkåren 

och att de inte var föregångsmän. Utbildningsplanen fördes även fram som negativt då denna 

ibland upplevdes som om den hade fel fokus med exempel som att lära sig hålla i vapnet och 

att under en dag lära sig krypa runt i ring.  En kadett av de negativt inställda trivdes mycket 

bra på sin vfu.  

    De negativt inställda kadetterna säger att de varit med om att officerare delat ut 

knytnävsslag mot ansiktet, sagt till kadetter att de är ”dumma i huvudet” och frågat om de har 

”ont i fittan”. Endast en kadett nämnde två incidenter som inträffat på Karlberg ”Men det var 

på fyllan.”, kadetten påpekar dock att detta inte gör saken okej. Han tycker att 

försvarsmaktens rädsla att hamna i dålig dager är ett problem. Han beskriver en situation där 

en person på Karlberg betett sig på ett väldigt opassande sätt. Istället för att göra något åt det, 

att ”[…]lite bryskt berätta för denne vad som gäller och sedan hade det varit över[…]” så 

gömde man undan händelsen och förflyttade personen. 

 

Studiemotivation  

Ekonomiskt sett har de positivt inställda kadetterna inte haft några problem, en kadett svarar 

att han haft en ”strålande” ekonomisk situation.  

    Under utbildningstiden tycker de positivt inställda kadetterna att de andra kadetterna och 

deras prestationer varit motiverande. Läget i Stockholm (här avses Karlbergs läge utmed 

Karlbergssjön men även närheten till centrala Stockholm), de goda träningsmöjligheterna på 

Karlberg samt vissa lärares höga kompetens tillsammans med att bli färdig officer och att 

komma ut och jobba, anges även som motiverande. 

    På den negativa delen av skalan kring påverkansfaktorer uppger de positivt inställda 

kadetterna flera faktorer. Den låga ambitionsnivån hos vissa människor och då särskilt när 

”[…] en låg ambitionsnivå resulterar i ibland låga resultat som då godkänns eller på annat sätt 
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inte uppmärksammas. Ibland är det lättare att fria än att fälla […]”. Lärare har upplevts lägga 

tid på irrelevanta saker och att maten upplevts som dålig har även varit dålig för motivationen 

att studera. 

    På frågan om försvarsmakten kunde ha gjort något för att intresset och motivationen skulle 

öka svarar de positivt inställda kadetterna att de generellt är nöjda. De har dock saknat mer 

information om framtiden ”[…] jag skulle vilja ha mer information om min framtid och hur 

man kommer att utnyttja den sortens officer som jag kommer att bli […]”. De skulle även 

vilja ha en tätare kontakt med de förband de skall få anställning vid efter examen.  

    Av de positivt inställda kadetterna anser sig samtliga kunna klara en skarp situation. Två 

som tycker sig kunna detta pekar på sin utbildning vid officersprogrammet och sina tidigare 

erfarenheter som bland annat yrkessoldater som bidragande faktorer.  

    Möjligheten att påverka studiesituationen upplevs som låg. Bland de positivt inställda 

kadetterna pekas det på att det finns instanser som man kan vända sig till för att påverka. 

Särskilt under uppsatsarbetet upplevs det som att kadetterna har haft möjlighet att påverka sin 

situation i och med det självständiga arbetet och att de själva kunnat lägga upp planeringen 

och var de skall genomföra den. 

 

    Den ekonomiska situationen har upplevts på ett annat sätt hos de negativt inställda 

kadetterna där en har klarat sig bra, medan två inte gjort det. För en av kadetterna har 

situationen varit särskilt negativ och han hade inte klarat sig utan hjälp från sina föräldrar. På 

förhand tyckte han att det såg ut som om ersättningsnivån var bra men insåg snabbt att ”[…] 

här saknas ju pengar varje månad och inte så lite heller.” Motivationen för de fortsatta 

studierna tillsammans med förtroendet för Försvarsmakten och utbildningen har på grund av 

detta blivit lidande. Han försökte påverka situationen men kände sig tvungen att ge upp ”[…] 

när en kapten på kadettbataljon förklarade ganska tydligt och klart att jag nog skulle sitta ner i 

båten och hålla käften och inte göra så mycket väsen av det här.” Sammantaget anser han att 

ekonomin varit väldigt ansträngd och att han inte klarat sig utan hjälp från släkten. Skälet till 

dessa problem uppges vara att ersättningen inte är anpassad för dem som har räkningar som 

kommer med att man blivit lite äldre när de söker sig till utbildningen.  

    De negativt inställda kadetterna upplever också att läget i Stockholm varit motiverande.  

Vfu:n ansågs av en kadett varit särskilt motiverande bland annat på grund av dess kvalité. En 

av kadetterna har haft mentorer utanför skolan vilka har motiverat honom vilket är ett av de 

stora skälen till att han finns kvar på skolan. Bland de negativt inställda kadetterna uppges 

andra faktorer som påverkat negativt än hos de med positiv inställning. En av dem menar att 
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HRC27 haft en särskilt negativ påverkan medan en kadett säger att det har funnits många små 

irritationsmoment som tillsammans har stört utbildningen, exempel som nämns är ändringar i 

schemat, att utbildningen börjar på en för hög nivå och att det på pappret skall vara en 40 

timmars arbetsvecka men att detta i nuläget inte är inräknat hemstudier. Den tredje kadetten 

menar att informationen varit bristfällig från skolan och förbandet vilket haft en negativ 

inverkan.  

    De negativt inställda kadetterna håller med om att kontakten med de framtida förbanden 

varit bristfällig. De önskar vidare att Försvarsmakten hade lyssnat mer på var kadetterna vill 

jobba och detta skulle motivera dem och möjliggöra en framtida tjänstgöring.  

    Två av de negativt inställda kadetterna menar att de skulle klara en skarp situation, den 

kadett som inte gör det framhåller att han saknar mängdträning.   

    Alla tre av de negativt inställda kadetterna anser att de i princip inte alls kunnat påverka sin 

studiesituation under Karlbergstiden, dock har den möjligheten funnits för en av dem under 

vfu-tiden vilket upplevdes som motiverande.  

 

Upplevda utbildningskvalitén 

De positivt inställda kadetterna tycker att utbildningen på vfuskolan i delar är på rätt nivå i 

förhållande till deras tidigare färdigheter och kunskaper. Särskilt utbildningen kring hur man 

lägger upp och genomför utbildning anses ligga rätt medan de personliga soldatfärdigheterna 

ansågs ligga på en för låg nivå. Kadetterna påpekar dock att detta inledningsvis uppskattades  

då det sågs som en uppfräschning. De menar även att utbildningen legat på en bra nivå i 

förhållande till den kommande anställningen. Det fanns dock undantag och de skulle vilja se 

mer övning i bland annat truppföring. 

    På frågan kring officerarnas instruktörsnivå ger de positivt inställda kadetterna ett svar som 

visar på stora skillnader.  

  

Det är verkligen mellan himmel och helvete, det finns verkligen de officerare på skolan som 

är så värdelösa […] att man förstår att de är här för att de är totalt obrukbara på förband. Sen 

finns det de lärare som finns här som är helt  fenomenala på att stimulerar kadetter till att 

förstå istället för att bara ta t ill sig 
 

    Om man istället ser till instruktörernas kunskapsnivå anser alla tre av de positivt inställda 

kadetterna att det har varit en acceptabel nivå. Särskilt positiva ansågs de föreläsare som 

kommer in utifrån vara: ett svar betonar att de har en ”[…] oerhört hög kompetens och kan 

                                                 
27

 Försvarsmaktens HR-centrum, o rganisationen som är ansvariga för bland annat rekrytering.  
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förklara varför det står på ett visst sätt i litteraturen.” De interna lärarna och föreläsarna anses 

inte alltid kunna förklara de bakomliggande orsakerna eller ha förmågan att omsätta 

kunskapen i praktisk förmåga. 

 

    Två av de negativt inställda kadetterna anser att utbildningen varit på rätt nivå, en av dem 

hävdar att det varit en av de bästa utbildningarna han varit på. Den tredje kadetten anser att 

utbildningen varit på en så pass låg nivå att detta gjort att hans personliga utveck ling tagit ett 

steg tillbaka.  

    De negativt inställda kadetterna menar att utbildningen legat på rätt nivå men att fokus 

ibland legat på fel saker som hur man sätter ihop stridsvästen eller håller vapnet. Vidare ansåg 

kadetterna att lärarna överlag håller en acceptabel instruktörsnivå. Den som är mest negativt 

inställd i denna fråga menar att han under sina snart tre år endast har mött två instruktörer som 

håller en acceptabel instruktörsnivå. De menar även att kunskapsnivån har varit bra på vfu-

skolan men att det inte är så på Karlberg, eller i alla fall kan de inte förmedla den. Synpunkten 

att instruktörerna ibland har en lägre nivå än gruppen de skall utbilda kom fram.  

 

Regementet 

Samtliga sex intervjupersoner har fått ett erbjudande om anställning. De tre positivt inställda 

kadetterna fick placering vid de regemente de ville, samtidigt fick inte någon av de negativt 

inställda kadetterna det.  

    De positivt inställda kadetterna menar att deras inställning inte påverkats nämnvärt mot det 

kommande regementet, en kadett sa att ”Det är omättat med kärlek.” De menar dock att 

eftersom de inte haft så mycket kontakt med förbandet har detta gjort att bilden inte ändrats 

nämnvärt. Det tog mellan 6 till 10 månader mellan att de fått sin placering och till dess att 

kontakt etablerats, i två fall etablerades denna av kadetterna och i ett fall av förbandet. Alla tre 

anser att de haft ett positivt bemötande från förbandet men att det uppfattats som stelt. 

Kadetterna menade dock att det var förståeligt ”[…] förbandet har ju de facto andra saker att 

göra än att tillgodose sju personers behov när de har 1 000 personer i övrigt.” En kadett 

uppger att det är som att komma hem. De tre tycker samtidigt inte att de haft tillräcklig 

kontakt med det kommande regementet men att detta är förståeligt då placeringen kom så pass 

sent som den gjorde. Alla tre vet vad de kommer att jobba med, två fick reda på det från 

förbandet medan en fick ta reda på det själv genom mer inofficiella linjer.  
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    Två av de negativt inställda kadetterna skickade in en formell ansökan om ett byte av 

regemente men fick avslag. Den tredje undersökte möjligheten på ett mer ”inofficiellt” sätt 

som han uttrycker det. Han fick där reda på att detta inte skulle vara möjligt och lämnade 

därför inte in en formell ansökan för att inte hamna i dålig dager hos sitt kommande 

regemente.  

    Inställningen hos de negativt inställda kadetterna har blivit mer positiv och stor skillnad har 

inträffat sedan anställningsprocessen påbörjades. De menar att de fått en djupare insikt i hur 

regementet fungerar. Alla tre ansåg att de snabbt fick kontakt med regementet. Precis som hos 

de positivt inställda kadetterna kontaktade två kadetter förbandet medan en blev kontaktad.  

Mottagandet ses av två kadetter som mycket positivt och tillmötesgående, de har haft 

möjlighet att få hjälp med att hitta lägenhet, få hjälp med flytten etc. En kadett gav däremot en 

helt annan bild. Han blev tillsagd av sitt kommande regemente att han inte var välkommen 

inom Försvarsmakten om han inte blev godkänd på c-uppsatsen och att ”[…] kontakta mig 

inte förrän om 10-12 veckor jag har massor att göra.” Kadetterna med negativ inställning till 

att ta anställning i FM har inte fått helt klart för sig vad de kommer att få för typ av tjänst. En 

av kadetterna har ingen aning medan två vet på ett ungefär eftersom de anser sig kunnat lista 

ut det.  

 

Karriären 

De positivt inställda kadetterna ser flera skäl till att ta anställning. Dessa varierar från att de 

tror sig kunna göra ett bra jobb till att de lagt ner så pass mycket tid på utbildningen att det 

vore dumt att inte prova. Det sociala får även en framtida roll då umgänget med likasinnade 

och människor med liknande intresse nämns som ett skäl. Skäl att inte ta anställning finns 

också och två kadetter ger liknande svar, en säger ”[…] risken att klåfingriga politiker 

använder försvarsbudgeten som en budgetregulator igen är överhängande.” Det sociala får 

även här en plats då att bli illa behandlad eller att det inte skulle fungera med familjen anses 

vara ett möjligt skäl till att inte ta anställning. 

    De positivt inställda kadetterna menar att Försvarsmakten är trovärdig som Försvarsmakt 

om man ser till det internationella perspektivet och att vi har dugliga insatsförband. Ingen av 

de tre anser det dock möjligt för organisationen att försvara Sverige i händelse av krig.  

    Två av de tre positivt inställda känner sig inte som en del av Försvarsmakten. Detta beror 

på att de bara är kadetter och att de inte löser de uppgifter som organisationen har.  
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Ingen av de positivt inställda kadetterna har haft tankar kring att inte ta anställning inom 

Försvarsmakten efter examen. Två av kadetterna har haft kontakt med andra arbetsgivare, en 

av dem har kvar en sedan en tidigare anställning medan en har blivit erbjuden tjänst.  

    Lönemässigt menar de positivt inställda kadetterna att lönen ligger i paritet med den 

utbildning och erfarenhet som de har. Här poängteras särskilt att utbildningen är gratis och att 

kadetterna slipper ta studielån under utbildningstiden. Ingen av de tre skulle söka sig någon 

annanstans om det inte innebar en mycket stor löneförhöjning.  

    Synen hos de positivt inställda kadetterna av Försvarsmakten är att framtiden ser ljus ut 

med yrkessoldater och den kompetensökning som förväntas på förbanden i och med denna 

omställning. 

    Försvarsmaktens personalpolitik var något som kadetterna gav en kluven bild av. En kadett, 

av de positivt inställda, svarade att han har bra erfarenheter och inte ser något problem så 

länge Försvarsmakten kan vara flexibel med kravet på att göra internationella insatser 

beroende på hur det passar med till exempel familjelivet. En andra kadett tycker att 

behandlingen av just kadetter har varit lite tvivelaktig. Han säger att oklarheterna kring vilket 

förband man slutligen skulle placeras vid har varit stora och kunnat ändras upp till tre gånger 

fram tills dess att man blir anställd. Högskolelagen ses som ett hinder för att kunna göra sig av 

med de kadetter man anser inte kunna hålla måttet eller råkat ut för en olycka som skulle göra 

att han eller hon inte kan tjänstgöra som officer. En kadett uttrycker rädsla för att de som av 

olika skäl inte kan åka på mission skall behandlas illa, dessa ”[…] kommer bli förpassade till 

någon sorts elefantkyrkogård där de skall lyfta lön tills de dör e ller går i pension.” Det anses 

även mycket dåligt att de anställdas lön och förmåner är så pass dåliga som de är kopplade till 

risken. Sjukvårdsmöjligheterna på mission anges även som ett problem och kadetten kopplar 

detta särskilt mot den höga skatt man betalar även när man är utomlands och inte åtnjuter de 

fördelar som finns i Sverige. 

 

    Av de negativt inställda är det endast en som inte tycker att Försvarsmakten är trovärdig 

som Försvarsmakt. De två andra anser att organisationen klarar av de krav som regeringen 

ställer på den. En av dessa två anser dock inte att det nationella försvaret är trovärdigt.  

    Av de negativt inställda kadetterna anser sig två stå utanför Försvarsmakten och en till viss 

del. Skälen Kadetten ger till att han inte skulle vara en del av Försvarsmakten är att han inte 

känner stolthet att snart gått klart utbildningen eller när han pratar med civila. Andra skäl som 

anges är att det finns en barriär mellan officerare och kadetter som förhindrar kadetterna att 

komma in i gemenskapen. Den kadett som till viss del känner sig som en del av 
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Försvarsmakten gör det i det lilla sammanhanget, alltså i gruppen, i plutonen och på 

kompaniet men inte i organisationen som helhet. 

    Alla tre av de negativt inställda har haft tankar kring att inte ta anställning inom 

Försvarsmakten efter examen och i nuläget verkar det som om två av dem inte gör det. 

Orsakerna till detta är händelserna kring två avslagna flytter mellan förband28, den upplevda 

låga kvalitén på officersutbildningen, den i princip uteblivna kontakten med förband och 

synen på Försvarsmakten som en sjunkande organisation. Det sista skälet som anges var att 

Försvarsmakten inte ses som en arbetsgivare som gjort sig värd att ta de risker för som en 

officer idag tar i tjänsten. Alla tre har haft kontakt med civila arbetsgivare, en av dem har fått 

anställning som tar vid efter examen, en av dem har även sökt civila utbildningar. 

 

    Lönen ses av de negativt inställda inte vara vad man kan förvänta sig efter tre års 

högskoleutbildning. En kadett uttrycker även besvikelse över att det inte råder individuell 

lönesättning vilket han har uppfattningen att det skulle göra. Ingen av de tre säger att lönen 

spelar in i deras dalande motivation.  

    De negativt inställda ser även olika skäl till att ta anställning. Kamratskapen, tro på 

verksamheten och att slippa sitta inomhus på ett kontor. Precis som de positivt inställda anser 

de även att de lagt ner en stor del av sitt liv i organisationen som ett skäl. Det finns även 

skillnader mellan hur de med positiv och negativ inställning ser på Försvarsmakten. De 

negativt inställda kadetterna lämnar svar som ”Jag ser på Försvarsmakten som om det håller 

på att sjunka, det blir bara värre och värre.” och ”[…] just nu ser jag mycket negativt på 

Försvarsmakten.” De härleder detta till att ledarskapet har urholkats och att Försvarsmakten 

inte kan ta hand om dem som blivit skadade utomlands.  

    De kadetter som uppger att de har funderat på att inte ta anställning säger att de kan tänka 

sig att stanna om vissa kriterier uppnås. Kadetten som känner sig felbehandlad av HRC skulle 

vilja ha en ny diskussion med dem och om möjligt en ursäkt då han inte förstår hur en person 

kan uttala sig för hela Försvarsmakten. Kadetterna tyckte vidare att det är särskilt viktigt med 

ett utmanande jobb där man kan utvecklas. De uppger också att det är viktigt att få jobba på 

en plats där de själv valt eller i alla fall vill jobba.  

    De negativt inställda kadetternas syn på personalpolitiken är mycket negativ. Den beskrivs 

som kass och oföränderlig i en föränderlig värld av en kadett. En andra säger att 

försvarsmakten är bra på att ”[…] locka in folk men sen när de är inne struntar man att ta hand 
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om dem.” han fortsätter att beskriva en situation där officerskollegiet är väldigt lojalt, något 

som organisationen spelar på.     

 

Analys  

I denna del av uppsatsen analyseras de olika svar jag fått av intervjupersonerna och relateras 

till den tidigare forskning som tas upp i kapitlet om detsamma. Analysen tar fasta på de teman 

som angetts i resultatavsnittet; skäl att ta anställning, den kollegiala inställningen, trivsel, 

studiemotivation, upplevda utbildningskvalitén, regementet och karriären.  

     

Skäl till att ta anställning 

Samtliga av de intervjuade uppger att deras familjer är positivt inställda mot Försvarsmakten, 

något som Larsson, Fors, Levin och Thuresson i sin undersökning visar är viktigt för 

värnpliktiga som beslutar sig för att gå vidare i sin militära karriär29. En av de positivt 

inställda kadetterna är den enda som uppger att det fanns en del av hans familj inte är helt 

positiv, men de är i minoritet vilket kan minska betydelsen av denna faktor. En kadett uppgav 

även att hans närmsta släkt är positivt inställd men att detta har börjat ändra sig till viss del, 

allt eftersom han talat med dem om vad som händer på utbildningen. Även i detta fall är 

inställningen i grunden positiv. Kadetterna hade även blivit motiverade av andra saker som 

man kan härleda till organisationen, dessa inkluderar deras tidigare erfarenheter under 

värnplikten och som yrkessoldater. Här visas tydligt på att kadetterna uppskattar den tillvaro 

som de hade under den tid de var på ett förband och ute i den verksamhet som de kommer 

tillbaka till efter examen. Även framtiden ses som motiverande med de 

utvecklingsmöjligheter som organisationen upplevs besitta.  

 

Den kollegiala inställningen 

Det finns en tydlig splittring mellan de positivt och de negativt inställda kadetterna vad gäller 

officerarna på Karlberg. Splittringen ligger dels i om man har uppfattat att officerarna 

uppträder kollegialt och dels vad man ansåg ligga inom denna kategori. De positivt inställda 

kadetterna visade på att det hade förekommit vad som kallades för ”basseknep30” men att 

detta faller inom ramen för vad de tycker är en kollegial inställning. Karlberg har i dessa fall 
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 Knep som kommer av erfarenhet och användes på värnplikt iga av officerare. Ofta fö r att få igenom sin vilja  

utanför Försvarsmaktens konventionella ledarskap.  
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lyckats med det så viktiga ledarskapet och skapat en situation där kadetterna anser sig väl 

behandlade. 

    De negativt inställda kadetterna är mer berörda av vad de uppfattar som avsaknaden av den 

kollegiala inställningen. Exempel ges på hur olika regler finns för kadetter och officerare. I 

den tidigare forskningen visar Larsson, Fors, Levin och Thuresson att ledarskapet som utövas 

inom organisationen är viktig för både värnpliktigas och de yngre officerares vilja att 

fortsätta/ta anställning inom Försvarsmakten31. Eftersom skolan har beslutat att den kollegiala 

inställningen skall råda har officerarna i detta fall misslyckats att behandla dessa kadetter på 

det sätt som de förväntar sig.  

    Det finns även splittringar mellan kadetterna kring den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Fyra av kadetterna säger att det finns ett kollegialt förhållningssätt på skolan. Dock ska 

tilläggas att de ser det som om det är en annan utbildningsmetodik än på Karlberg. De 

uttrycker sig på ett sätt som om det inte är en kollegial inställning, men det är inte något som 

de hade förväntat sig på denna skola och eftersom förväntan inte fanns uppfattades agerandet 

från lärarna kollegialt. Man fick vad man kunde förvänta sig vilket påverkade uppfattningen 

kring det kollegiala. Av de negativt inställda kadetterna är det en som upplever officerarna på 

den verksamhetsförlagda utbildningen som kollegiala. De andra två pratar om att det var olika 

regler och en barriär som skiljer på officerare och kadetter. Detta är något som går tvärt emot 

det kollegiala förhållningssättet.  

    Av de sex som intervjuades är det endast en som med övertygelse kan säga att det 

kollegiala förhållningssättet har fått råda på den verksamhetsförlagda utbildningen. De andra 

som uttryckte sig positivt gjorde detta tveksamt, men kom till slutsatsen att det var kollegialt.  

 

Trivsel 

Jag ser detta som en av de viktigaste punkterna, detta eftersom trivseln på skolan av naturliga 

skäl tydligt påverkar motivationen kring anställning. Av de sex intervjuade kadetterna är det 

endast en som uttrycker sig helt positivt kring sin vfuskola.  I och med att de två som inte 

trivdes i första hand tycker att det är saker runt utbildningen i sig som är en stor del av 

problemet, så som boende och hygienutrymme, visar på att helhetsintrycket är viktigt för 

motivationen och inte bara utbildningen i sig.  

    Fem av sex kadetter upplever att de varit med om att kadetter blivit nonchalant behandlade, 

kränkta eller nedvärderade. Detta är den faktor som beskrivs av Larsson, Fors, Levin och 
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Thuresson32 som särskilt viktig att få bort då den är klart negativt för motivationen att fortsätta 

och det har till del styrkts här. De positivt inställda kadetterna uppger att det inte påverkar 

dem alls och har inställningen att man får vad man förtjänar. De negativt inställda kadetterna 

uttrycker sig på ett mer negativt sätt kring det som inträffade. I grunden ligger en skillnad på 

hur man ser på kadetten och vad denna har för rättigheter och möjligheter. De positivt 

inställda kadetterna visar en mer underordnad syn på kadetten i det hierarkiska systemet som 

finns i Försvarsmakten där de överordnade kan behandla de underordnade på ett negativt sätt 

utan att detta är fel, situationen bestämmer. De negativt inställda kadetternas syn är att denna 

typ av behandling aldrig är passande.  

 

Studiemotivationen 

Man kan tydligt se flera faktorer under denna rubrik som påverkar motivationen negativt hos 

kadetterna. Ekonomin är en av de faktorerna. Två kadetter anser att de skulle behöva en större 

ersättning från skolan och en av dessa kadetter har haft en särskilt svår situation. I det fallet 

kan man se en särskilt negativ påverkan på motivationen att fortsätta studierna och senare ta 

anställning. Att lönen spelar in i motivationen kring anställning i Försvarsmakten visas av 

Ivarsson och Berggren33 och Heinecken34 och här är en förlängning av dessa resultat. Båda de 

kadetter som har varit tvungna att skjuta till egna medel under utbildningen är negativt 

inställda kadetter. Två av sex kadetter som intervjuades klarar sig inte ekonomiskt på den 

ersättning som betalas ut. Särskilt dåligt för motivationen var när en kadett kände sig 

motarbetad från en officer på kadettbataljonen och lade ner arbetet för att förbättra situationen 

för sig själv och sina kamrater. Wallin har visat att konflikter på arbetsplatsen har varit skäl 

för att avsluta sin militära karriärer35 och här visar sig också dåligt för motivationen. 

Samtidigt skall man inte glömma att de även påvisat positiva effekter när samma faktor har 

fungerat. De kadetter som har kunnat klara sig på ersättningen ser inget problem i detta utan 

är nöjda och ser det som motiverande att få möjligheten att få en betald utbildning.  

    Positivt för motivationen har även andra kadetter och deras prestationer varit. Ivarsson och 

Berggren visar på att en negativ kontakt med kollegor är ett av skälen till varför officerare 

väljer att avgå36. Den positiva inställningen som visas upp i intervjuerna mellan kadetterna 

visar sig vara en god motivator till att fortsätta inom organisationen. Samtidigt har låga 
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prestationer hos kadetter som godkänts varit negativt för motivationen, man kan se att ett 

kollektiv där alla får bra resultat är motiverande medan det i andra änden är dåligt för 

motivationen om dåliga resultat blir godkända. Det är inte de dåliga prestationerna i sig som 

upplevs som negativt utan att de blir godkända, det motiverande i detta blir en tuff utbildning. 

Det skall inte vara lätt att få godkänt utan att arbeta för det känns för kadetterna motiverande.  

Den kadett som kände sig orättvist behandlad i och med dennes kontakt med HRC visar även 

på att det är viktigt att känna sig väl behandlad av organisationen, något som även visats av 

Ivarsson och Berggren, det vill säga att en dålig personalpolitik ses som skäl för avgång37. Att 

kadetten även uppger att en av de saker som kunde få tillbaka honom till Försvarsmakten är 

att få diskutera saken med handläggaren och få en ursäkt visar på vikten av den rättvisa 

behandlingen.  

    Tron till att kunna klara av det man utbildas till har visat sig vara en motivator till att 

fortsätta inom organisationen enligt Larsson, Fors Levin och Thuresson38. Att endast en kadett 

inte anser sig klara en skarp situation är i detta avseende positivt, man får dock komma ihåg 

att ytterliggare två kadetter anser att de inte hade klarat en skarp situation med de kunskaper 

och färdigheter som de förvärvat på skolorna.  

    Kadetterna pekade på att de inte har haft någon särskilt stor möjlighet att påverka sin 

studiesituation. De gånger de har kunnat påverka till exempel sin utbildning och 

levnadsförhållanden har detta upplevts som positivt.  

 

Upplevda utbildningskvalitén 

Larsson, Fors, Levin och Thuresson visar på vikten av ett gott utbildningsklimat i sin 

undersökning bland värnpliktigas vilja att fortsätta inom Försvarsmakten39. Det är då lätt att 

se vikten i detta och dra paralleller mot hur viktigt utbildningsklimatet är på 

officersprogrammet. I denna fråga råder nära på samstämmighet bland kadetterna. Endast en 

av de sex intervjupersonerna tycker att utbildningen håller en för låg kvalitet jämfört med 

hans tidigare erfarenheter och kunskaper. Kadetterna var även överens om att utbildningen 

legat på en bra nivå mot kommande anställning. Det de invände mot är att det ibland tränats 

på fel saker och hur man håller vapnet och krypa runt i ring nämns. Detta speglar även en 

annan aspekt som Ivarsson och Berggren40 visar på i sin undersökning, nämligen den 

ineffektiva organisationen som ett avgångsskäl. En av de negativt inställda kadetterna kände 
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att de personliga färdigheterna i yrket hade tagit ett steg tillbaka under den ettåriga utbildning 

som denna hade under sin verksamhetsförlagda utbildning. Detta pekar på en ineffektivitet i 

att utbilda och föra den enskilde kadetten framåt i sin utveckling, vilket som i detta fall sågs 

som dåligt för motivationen.  Detta hänger nära samman med  hur kadetterna ser på sina lärare 

och officerares instruktörsnivå. Generellt skall sägas att de sex tillsammans tycker att det har 

varit en acceptabel instruktörsnivå men att samtliga har exempel på situationer som inte alls 

fungerat. I just instruktörsrollen är ledarskapet en viktig del, Larsson, Fors, Levin, 

Thuresson41 hävdar att ledarskapet inom organisationen är den viktigaste faktorn i ungas 

beslut att fortsätta sin karriär. Att kadetterna ser på sina instruktörer som en kadett svarade 

”Det är verkligen mellan himmel och helvete[…] de är här för att de är totalt obrukbara på 

förbandet.” Detta visar på stora brister i instruktörsförmågan men även i ledarskapet. Man kan 

då ställa detta i kontrast till den upplevda kunskapsnivån på instruk törerna och officerarna. 

Här ser alla sex kadetter att det finns en acceptabel nivå. När det gäller den upplevda 

kunskapsnivån på lärarna och officerarna är det inte heller rakt igenom positiva åsikter som 

framkommer. Det framkom att det ansågs finnas luckor i lärarnas kunskap eller i alla fall 

deras förmåga att förmedla denna kunskap. De negativt inställda kadetterna visade till och 

med på instruktörer som hade en lägre kunskapsnivå än vissa av de kadetter de skulle 

undervisa något som upplevdes som dåligt för studiemotivationen. Man skall dock inte 

glömma att de även visade på exempel som taktikkurserna där lärarna anses väldigt duktiga 

och att detta är motiverande. Denna kontrast mellan vad man ser som motiverande och inte 

pekar på vikten att rätt person är lärare.  

 

Regementet 

Att inte alla kan, vill eller har möjlighet att flytta för att ta eller fortsätta sin anställning visar 

Ivarsson och Berggren i sin undersökning42. 19 % av de tillfrågade som hade slutat såg 

förbandets flytt eller nedläggning som avgörande i beslutet att avgå. Bland de intervjuade 

kadetterna som utgör de negativt inställda har ingen av dem fått det förband de önskar. Här 

kan man se en tydlig schism mellan verkligheten och hur det är i den bästa av världar. Att 

ingen av de tre som är negativt anställda har fått den placering de önskar stämmer väl överens 

med forskningen som visar att detta är det näst störst skälet till avgång. Eftersom man inte kan 

förvänta sig att kadetter mer än någon annan skall kunna flytta tvärs över riket för att ta 

anställning har denna faktor visat sin särskilt dålig för motivationen att ta anställning. Detta 
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visas även genom att båda av de två kadetter som uppgav sig inte vilja ta anställning har  

angett detta som främsta skäl bakom beslutet.  

    Kontakten med regementet har varit negativt för kadetternas motivation. Man skall i 

sammanhanget inte glömma, och det gör inte kadetterna, att kontakten blivit sen i och med 

den förhållandevis sena placeringen. De positivt inställda kadetterna är nöjda med kontakten 

med förbandet och detta stämmer även in på två av de negativt inställda kadetterna. Endast en 

av dem anser att kontakten med förbandet varit kort och negativt. Förståelsen för förbandets 

situation i och med till exempel omstruktureringar läggs i grunden för kadetternas förståelse. I 

den omstruktureringen av rekryteringen som gjordes och som Wallin 43 beskriver där målet var 

att med olika medel få in rätt person på rätt plats och en ökad tydlighet mot framtida kadetter 

och officerare skulle jag påstå att man i detta avseende har misslyckats med en del individer. I 

denna tydlighet borde det finnas med att det inte kan garanteras en anställning på något av de 

valda regementena och att det i slutändan är Försvarsmakten som beslutar var kadetterna skall 

placeras och ibland, vilket inträffat med intervjupersoner, utan deras inflytande. En 

intervjuperson beskriver Försvarsmakten som ”en oföränderlig organisation i en föränderlig 

värld” något som särskilt väl passar in här. De kadetter som tycker att kontakten varit positiv 

har mycket gott att säga om det, även de två som i nuläget valt att inte ta anställning. Detta 

tyder på att samtidigt som det är motiverande att kontakten är bra är det inte en avgörande 

faktor i beslutet att fortsätta inom försvarsmakten.  

 

Karriären 

Vikten av tron på att Försvarsmakten kan genomföra de uppgifter den får visas av Ivarsson 

och Berggren44, 13 % uppgav i deras undersökning att de slutade på grund av att de inte 

tyckte försvarsmakten kunde klara sina uppdrag. Dessa tankar fanns även hos kadetterna. 

Endast en av de sex tillfrågade hyste tilltro till Försvarsmakten både ur ett internationellt som 

ett nationellt perspektiv. Den kadett som trodde att organisationen även skulle klara sina 

nationella åtaganden och i förlängningen försvara Sverige ingick i den negativt inställda 

gruppen. Detta visar en tydlig tendens som enligt tidigare forskning s tått för drygt var åttonde 

avgång. Ivarsson och Berggren visar även på att Försvarsmakten är en del i samhällets stora 

pott av arbetsgivare45. Ett av de vanligaste skälen till avgångar hos officerare var att de blivit 

erbjudna andra mer intressanta och lönsamma jobb. Här finns en parallell. Samtidigt som 

                                                 
43

 Wallin 2009. 
44

 Ivarsson, Berggren, 2001. 
45

 Ivarsson, Berggren, 2001. 



   

     

 27 

ingen av de positivt inställda kadetterna funderat på att inte ta anställning inom organisationen 

har två av dem genom annan arbetsgivare möjligheten till annan anställning. En av de negativt 

inställda kadetterna kommer att påbörja en anställning hos en annan arbetsgivare medan en är 

i kontakt med annan arbetsgivare. Dock var det ingen av de sex som uppgav att det skulle ha 

med lönen att göra om de skulle byta arbetsgivare vilket tydligt går emot forskningen. Synen 

på ingångslönen är dock en skillnad mellan de positivt och negativt inställda kadetterna. De 

positivt inställda kadetterna menar att den är i rimlig medan de negativt inställda ser det som 

att den är för låg. Även här kan man dra liknelser till den sist nämnda undersökningen och se 

dess inverkan på motivationen att fortsätta.  

 

    De olika skäl som kadetterna ger kring varför man skall ta anställning inom 

Försvarsmakten skiljer sig från den tidigare forskningen. Både de negativt och de positivt 

inställda kadetterna pekade särskilt på den sociala delen av jobbet som viktigt och på samma 

sätt pekade de positivt inställda på att risken för att avgå skulle bli som störst om det inte 

fungerade socialt och med familjen. Just det sociala är något som inte beskrivs i tidigare 

forskning. Dock kunde man tydligt se att de positivt inställda kadetterna hade en tendens att 

hitta skälen till de fel de kunde se i Försvarsmakten utanför organisationen. Politiker och 

deras inverkan nämndes som skäl till avgång av två kadetter med den positiva inställningen 

medan de negativt inställda kadetterna inte nämnde politiker en enda gång. Just den politiska 

inverkan kan man som mest skymta i den tidigare forskningen till exempel i och med att 

försvarsmakten inte ses som en trovärdig försvarsmakt46 vilket kan härledas till resurser och 

uppdrag vilka är politiska beslut.  

    Den orsak som enligt Ivarsson och Berggren47 ligger bakom flest avgångar från 

Försvarsmakten är den dåliga personalpolitiken. Drygt var fjärde angav detta som orsak. 

Bland kadetterna finns en mycket tydlig tendens som stämmer väl överens med tidigare 

forskning på området. Fem av de sex kadetterna ser negativt på personalpolitiken. Det går 

redan att härleda denna till att två av de sex intervjuade söker eller har hittat annan 

anställning. Endast en av de positivt inställda kadetterna hade en positiv syn på 

Försvarsmaktens personalpolitik.  
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Diskussion och slutsats 

Generellt finns det en hel del som stämmer överens mellan den tidigare forskningen och de 

tankar som kadetterna ger uttryck för. Många av de orsaker som framkommer i tidigare 

forskning som skäl att avgå finns redan som tankar och funderingar på kadettbataljonen. 

Organisationen har av en del av intervjupersonerna beskrivits som sjunkande med ett urholkat 

ledarskap och en dålig personalpolitik. Men om det är så dåligt, varför väljer då majoriteten 

att stanna kvar och varför trivs en så pass stor del av kadetterna? En möjlig tolkning kan vara 

alla de skäl som anges från värnpliktiga för att fortsätta sin karriär som även kadetterna ger 

uttryck för överväger de negativa aspekterna de upplevt. Ledarskapet beskrevs som tidvis 

gott, något som tar sig uttryck bland annat genom att de flesta kadetter uppfattar att det funnits 

en kollegial inställning. Kamratskapen och det sociala umgänget mellan kadetterna är något 

som kadetter nämner som motiverande, likaså att man tror på organisationen vilket i alla fall 

ur ett internationellt perspektiv vilket alla utom en gjorde. Att bli placerad på den ort man har 

velat har setts som mycket motiverande vilket understryks av att alla de positivt inställda har 

blivit det men ingen av de negativt inställda. Dessa faktorer är sådana som värnpliktiga och 

officerare angav som viktiga för att stanna i organisationen. Att kadetterna är motiverade 

visas även av att de i motsats till Heineckens undersökning inte skulle söka s ig till ett annat 

jobb med motsvarande lön, något som flertalet av kadetterna haft möjlighet att göra men valt 

att stanna i Försvarsmakten. Viktigt att komma ihåg är att man inte kan generalisera resultatet 

av denna uppsats för hela kadettkollektivet på militärhögskolan Karlberg, det var heller aldrig 

syftet. Det så eftersträvansvärda syftet var här att undersöka kadetternas motivation till en 

fortsättning inom Försvarsmakten och om de orsaker till att fortsätta sin karriär och slutligen 

välja att avgå fanns i den samma. I detta har jag lyckats. Jag har visat att motivationen bygger 

på många olika faktorer. Med de tidigare erfarenheter som kadetterna har med sig till 

utbildningen och med de erfarenheter de får där byggs och rivs motivationen till en 

fortsättning inom Försvarsmakten. Samtidigt som undersökningen visar på en hel del saker att 

ta vara på och fortsätta med, visar den på en del faktorer som kan förbättras och jag skulle 

vilja nämna några. Ledarskapet har som nämnts fått ta en hel del kritik i intervjuerna. 

Kadetterna har gett uttryck för en behandling som inte alltid kan förväntas under det 

kollegiala förhållningssättet med exempel från olika regler för kadetter och officerare till slag 

i ansiktet. De ekonomiska förutsättningarna verkar vara uppbyggda på att en kadett går från 

gymnasiet till värnplikten till militärhögskolan. Detta styrks bland annat av att den kadett med 

särskilt dålig ekonomi är den som med mest erfarenheter utanför skolan och Försvarsmakten 
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jobbat och dragit på sig fler räkningar varje månad. De som däremot helt fick sin bostad 

betald av försäkringskassan klarade sig bra på den ersättning som finns. Ett av de skäl i 

tidigare forskning som fanns för officerare att avgå var den negativa uppfattningen av 

Försvarsmaktens personalpolitik. Stora likheter fanns med kadetterna, denna punkt var den 

som de flesta var negativt inställd till och som de var mest besvikna på. Platsen för framtida 

tjänstgöring är även av yttersta vikt, som jag tidigare tog upp var det motiverande att få den 

önskade placeringen, dock har ingen av de negativt inställda varit med och valt var de blev 

placerade och detta har starkt negativt påverkat deras motivation. Om något av särskild vikt 

har kommit fram i detta arbete är det att det inte finns en färdig formel för vad som kommer 

att fungera i alla situationer och för alla kadetter men att det finns generella områden som 

borde och kanske till och med måste fungera för att kadetterna skall motiveras till att fortsätta 

inom Försvarsmakten. En flexibilitet i utbildningen och kring de ersättningar som finns 

tillsammans med att göra lärarbefattningarna på militärhögskolan Karlberg och de olika vfu-

skolorna åtråvärda måste ses som ett stort steg på vägen. 
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Bilaga 1; Intervjuguiden. 

Innan påbörjad utbildning 

Har du tidigare övergymnasial utbildning? 

Vad gjorde att du ville ta anställning som officer, var det någon annan som sådde tanken hos 

dig? 

Vad har du för tidigare militär erfarenhet? 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

Vilka tre ord tycker du bäst beskriver försvarsmakten? 

Vad har din familj, släkt och vänner för bild av försvarsmakten?  

Kommer du ihåg hur försvarsmakten gjorde reklam för utbildningen under den tid då du 

bestämde dig för att påbörja utbildningen? 

Hur såg du på denna? 

I vilken utsträckning skulle du säga att detta påverkade ditt beslut att bli officer? 

Vad mer än reklamen påverkade dig till att påbörja officersutbildningen?  

Känner du dig som en del av försvarsmakten? 

Kommer du ihåg när tanken dök upp att du kanske inte skulle fortsätta inom försvarsmakten 

och vad berodde detta i så fall på? 

Är försvarsmakten trovärdig som försvarsmakt? 

 

Skola: 

Har din inställning mot försvarsmakten förändrats under utbildningen?  

Har din inställning mot regementet förändrats under utbildningen?  

Hur har din ekonomi fungerat under studietiden?  

Var gjorde du din vfu? 

Hur trivdes du under din vfu? 

Var din vfu utbildning på rätt nivå mot dina tidigare erfarenheter och kunskaper?  

Var din vfu utbildning på rätt nivå mot din kommande anställning? 

Har din utbildning på MHS K varit på rätt nivå?  

Har något särskilt påverkat din studiemotivation positivt?  

Har något särskilt påverkat din studiemotivation negativt?  
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Uppfattar du att skolan/skolorna du har läst vid under din officersutbildning följer de 

högskolelagar och förordningar som finns? 

Har din inställning mot FM påverkats positivt eller negativt under studietiden?  

Anser du att skolan/FM tagit vara på din potential? 

Anser du att de officerare/instruktörer du mött under studietiden håller en acceptabel 

instruktörsnivå? 

Anser du att de officerare/instruktörer du mött under studietiden håller en acceptabel 

kunskapsnivå? 

Om du skulle få privata problem, är det din uppfattning att du kan vända dig till din närmsta 

chef och kan du då förvänta dig hjälp? 

Uppfattar du det som att MHS Karlberg och dess officerare har ett kollegialt förhållningssätt 

mot dig och dina studiekamrater? 

Uppfattade du det som om din vfu skola och dess officerare hade ett kollegialt förhållningssätt 

mot dig och dina studiekamrater? 

Försökte du byta din placering vid regemente och gick detta i så fall igenom? 

Kunde försvarsmakten gjort något för att ditt intresse/motivation skall öka?  

Har du förtroende att klara skarpa situationer inom ditt utbildningsområde?  

Har det funnits ett gott klimat mellan kadetter och lärare vid din utbildning? 

Har ledarskapet vid din utbildning varit uppmuntrande och stöttande?  

Har du kunnat ta eller uppmuntrats att ta eget ansvar och utvecklas under din utbildning?  

Har du upplevt att någon av dina lärare varit nonchalanta, gett nedvärderande ko mmentarer 

eller kränkt dig eller någon av dina studiekamrater?  

Anser du att dina lärare har förhållit sig på att bra sätt gentemot de högskolelagar och 

förordningar som finns? 

Anser du att du haft möjlighet att påverka din studiesituation?  

Hur ser du nu på försvarsmakten och den reklam som finns för den? 

 

Efter skolan: 

Har du eller har du haft tankar kring att inte ta anställning inom försvarsmakten efter examen?  

Vad har lett till detta? 

Efter hur lång tid av utbildningen fick du din förbandstillhörighet?  

Har du fått reda på vilken tjänst du kommer att ha? 
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Hur lång tid gick mellan att du fick din placering vid ett regemente och till dess att kontakt 

etablerades? 

Vem etablerade denna kontakt? 

Hur har mottagandet från regementet varit?  

 

Anställning: 

Vilken försvarsgren/regemente är det tänkt att du skall jobba vid efter examen?  

Var angav du att du ville bli anställd? 

Hur påverkar din framtida regementstillhörighet dina funderingar kring att fortsätta inom FM?  

Känner du att din framtida arbetsgivare har ditt bästa i åtanke? 

Anser du att din framtida arbetsgivare har haft tillräcklig kontakt med dig under din 

utbildning? 

Har du haft kontakt med någon civil/annan möjlig arbetsgivare än FM? 

Anser du att lönen vid anställning speglar dina erfarenheter och utbildningsnivå?  

Skulle du kunna tänka dig att ta en civil anställning om det innebar högre lön?  

Ser du försvarsmaktens geografiska utbredning som ett problem? 

Om du är/har gift/har sambo/flickvän/pojkvän, hur ser denna person på möjligheterna till att 

bli kommenderad eller av andra skäl vara tvungen att flytta till annan ort?  

Vad ser du som det främsta skälet till att ta anställning vid FM? 

Vad ser du som det främsta skälet till att inte ta anställning vid FM? 

Om man ser till framtiden, vilka troliga orsaker finns till att du skulle välja att avgå? 

Vad skulle krävas för att du skulle välja att stanna?  (endast ställd till de med negativ 

inställning) 

Vad skulle krävas för att inte skulle ta anställning? (endast ställd till de med positiv 

inställning) 

Vad fick dig att ta beslutet att inte stanna inom försvarsmakten? (endast ställd till de med 

negativ inställning) 

Hur ser du nu på försvarsmakten? 

Hur ser du på försvarsmaktens personalpolitik? 

Kan du komma på någon fråga som du tycker jag borde ställt?  

Har du något du vill tillägga? 

 


