
 

 
 

Självständigt arbete krigsvetenskap, 15 hp 

 
Författare  Program 

Kd 315 Staffan Lövkvist OP 08-11 

Handledare 11 758 ord 

Fil. mag Emma Jonsson   

   

 

Intresset för soldatanställning lokalt 

– En studie på gymnasieungdomar boende i en garnisonsort  
 

Hotet mot Sveriges säkerhet ser idag annorlunda ut än för 20 år sedan. Därför har Försvarsmakten 

infört ett nytt personalförsörjningssystem av soldater byggt på frivillighet. De närmsta åren 

behöver organisationen rekrytera 3 250 kontinuerligt tjänstgörande och 4 650 tidvis tjänstgörande 

gruppbefäl, soldater och sjömän. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur gymnasieungdomar 

boende i en garnisonsort ställde sig till möjligheten att söka anställning som soldat i 

Försvarsmakten, både inom de lokala förbanden och inom övriga förband i Sverige. Studien skulle 

utvisa vilka gymnasieungdomar som kunde tänka sig en soldatanställning i hemorten vilket 

syftade till att ge en fingervisning för ungefär hur många man kunde tänkas rekrytera inom 

kommunen samt för att underlätta lokal rekrytering till soldatbefattningarna. Undersökningen 

genomfördes som en kvantitativ studie där en enkätundersökning besvarades av 83 

gymnasieungdomar på en gymnasieskola i Boden. Svarsfrekvensen var 55 % och resultatet visade 

att 17 % av de tillfrågade kunde tänka sig att söka anställning som soldat på orten samt att ungefär 

lika många även kunde tänka sig att söka soldatanställning på någon annan garnisonsort. Den 

andel som var intresserad av soldatanställning lokalt värdesätter variation i arbetet. De vill att 

arbetet ska vara utmanande och intressant och anser att det är viktigare att de har trevliga 

arbetskamrater, kamratskap och ett arbete i team än att arbetet är bra betalt. De lägger också stor 

vikt vid att det är bra chefer vid arbetsplatsen. För att lyckas med den lokala rekryteringen av 

soldater återstår det för Försvarsmakten att få ut budskapet att dessa faktorer inryms i soldatyrket.  

 

 

Nyckelord: Personalförsörjning, Lokal rekrytering, Soldat, Anställning, Ungdomar, Garnisonsort 

 

 

 

 



 

 

 

Interest in employment as a soldier locally 

– A study of High School students living in a district where regiments are 

located 

 

The threat against Swedish security is different today than it was 20 years ago. Consequently the 

Swedish Armed Forces introduced a new system to sign up soldiers, built on voluntary 

participation. Over the next few years the organization need to recruit 3 250 continuously, and 

4 650 occasionally serving squad leaders, soldiers and sailors. The aim of this paper was to 

examine attitudes towards employment as a soldier in the Swedish Armed Forces among High 

School students, living in a district where regiments are located. The study adress at both local 

units and other units in Sweden. The paper also meant to show which High School students that 

could consider serving as soldiers in the local units to give a hint about how many local soldiers 

the regiments in the area would be able to recruit and to facilitate recruitment of local personnel. 

To examine this, a quantitative study was performed in which 83 High School students in Boden 

answered a questionnaire. The response rate was 55 % and the results showed that 17 % of the 

students could consider serving as soldiers within the local units and almost as many would also 

consider serving in other units in Sweden. The students who were interested in local 

employment appreciated a job with shifting working tasks. They wanted a work which was 

challenging and interesting and they thought that it was more important to have nice fellow 

workers, friendship and teamwork than to have a good salary. Also, it was of great importance for 

them to have good commanders at work. To succeed with the local recruitment of soldiers the 

Swedish Armed Forces need to stress that the soldier profession contain all these factors.  

 

 

Key words: Employment of personnel, Local recruitment, Soldier, Employment, Youth, District 

where regiments are located 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet redogörs inledningsvis för bakgrunden till uppsatsen. Därefter anges 

syftet och frågeställningarna följt av en redogörelse för teorin, den tidigare forskningen och 

avgränsningarna. Slutligen beskrivs dispositionen och de centrala begreppen. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag ser hotet mot Sveriges säkerhet annorlunda ut än vad det gjorde för 20 år sedan. Många 

av dagens hot mot landet hanteras effektivast genom insatser utanför landsgränsen. Då lagen 

om totalförsvarsplikt inte är möjlig att tillämpa på internationella insatser innebär det 

samtidigt att värnpliktiga soldater inte heller kan användas på internationella insatser.
1
 Det är 

bakgrunden till Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem av soldater där man gått 

ifrån plikt till frivillighet. Det nya systemet infördes den 1 juli 2010
2
 och innebär att 

Försvarsmakten inte längre tilldelas värnpliktiga soldater årligen utan tvingas till att själv 

attrahera och anställa de nya soldaterna. Därmed är man numera med och konkurrerar om 

arbetskraften på den civila marknaden. Att genomföra denna reform ser Försvarsmakten som 

den enskilt viktigaste och svåraste uppgiften man ställs inför de närmaste åren.
3
 Mellan åren 

2012 och 2014 behöver organisationen rekrytera 3 250 kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, 

soldater och sjömän (GSS) och 4 650 tidvis tjänstgörande GSS.
4
 Bedömningen är att 

Försvarsmakten, när systemet är i fas, årligen kommer att behöva utbilda i snitt 4 000 GSS 

vilket i sin tur innebär att man, enligt f.d. Pliktverket och numera Rekryteringsmyndigheten, 

då måste locka ca 12 000 personer varje år till att genomgå urval.
5
 De 4 000 personer som ska 

utbildas varje år utgör 3,5-4 % av en åldersklass av t.ex. 20-åringar med både män och 

kvinnor inräknade.
6
 

 

                                                 
1
 Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar (Stockholm: Regeringskansliet, 2009), s. 78. 

2
 Försvarsmakten, Försvarsmaktsplanering och ekonomi, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-

Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/ (2011-04-13) 
3
 Högkvarteret, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar (Stockholm: 

Försvarsmakten, 2010), s. 5. 
4
 Högkvarteret, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2012 med särskilda redovisningar, Bilaga 1 (Stockholm: 

Försvarsmakten, 2011), s. 49. 
5
 SOU 2010:86, Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (Stockholm: Regeringskansliet, 2010), s. 291. 

6
 Ulf Jonsson och Peter Nordlund, Frivilliga soldater istället för plikt – internationella erfarenheter och 

ekonomiska konsekvenser (Stockholm: FOI, 2010), s. 8. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/
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Enligt Försvarsminister Sten Tolgfors kommer Boden och Skövde i framtiden att vara de orter 

där flest soldater arbetar. I Boden ska preliminärt ca 700 kontinuerligt tjänstgörande och ca 1 

550 tidvis tjänstgörande soldater anställas. I Skövde är de siffrorna ca 1 050 respektive ca 2 

250 soldater.
7
 Då det nya systemet grundar sig helt på frivillighet och att alla dessa 

urvalspersoner inledningsvis måste lockas till att söka grundläggande militär utbildning 

(GMU) och senare även till att söka anställning som soldat i de svenska insatsförbanden 

innebär det att de två största garnisonsorterna, Boden och Skövde, måste lyckas med 

rekryteringen. I Boden, som är Sveriges nordligaste garnisonsort, bodde 1 603 ungdomar i 

ålderspannet 17-20 år vid slutet av 2010.
8
 Orten ligger beläget i ett län som under 2010 

tappade befolkning och redovisade fler utflyttningar än inflyttningar.
9
 Det torde därför vara 

viktigt för både garnisonen och länet att ortens ungdomar kvarstannar och att garnisonen inte 

bara lyckas med rekryteringen utan även med att rekrytera lokalt. 

 

De personer som Försvarsmakten ska rekrytera till soldatbefattningar ska i första hand vara 

yngre människor.
10

 Det enklaste och mest ekonomiska för rekryteringen till 

soldatbefattningarna vore troligtvis om lämpliga och intresserade människor redan fanns 

tillgängliga i de orter där soldater ska anställas. Men hur ser intresset för soldatanställning ut 

bland ungdomar boende i garnisonsorter och vilka är de intresserade?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieungdomar boende i en garnisonsort ställer 

sig till möjligheten till att söka anställning som soldat i Försvarsmakten, både inom de lokala 

förbanden och inom övriga förband i Sverige. Resultatet kan ge ett underlag till förbanden på 

orten för vilken typ av gymnasieungdomar som kan tänka sig en soldatanställning på 

hemorten vilket syftar till att ge en fingervisning för ungefär hur många som kan tänkas 

rekryteras inom kommunen samt för att underlätta lokal rekrytering till soldatbefattningarna.  

 

                                                 
7
 Sveriges Radio, Nyheter P4 Norrbotten, 2011, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4492583 (2011-05-16) 
8
 Statistiska centralbyrån, Regionala tabeller i Statistikdatabasen, 2011a, 

http://w42.ssd.scb.se/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter+kommun&xu=c5587001&yp=duwird&lang=1&prodid=

BE0101 (2011-05-18) Folkmängden efter kommun, civilstånd, ålder och kön. År 1968-2010. 
9
 Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik, 2011b, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308468.aspx 

(2011-05-04) 
10

 Regeringens proposition 2008/09:140, s. 80. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4492583
http://w42.ssd.scb.se/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter+kommun&xu=c5587001&yp=duwird&lang=1&prodid=BE0101
http://w42.ssd.scb.se/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter+kommun&xu=c5587001&yp=duwird&lang=1&prodid=BE0101
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308468.aspx


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 

Staffan Lövkvist 

OP 08-11 

3(35) 

För att genomföra undersökningen och uppfylla syftet med studien behöver följande 

frågeställningar besvaras: 

 

 Hur ställer sig gymnasieungdomar boende i en garnisonsort till möjligheten att söka 

anställning som soldat på orten respektive på någon annan garnisonsort?  

 

 Vilka gymnasieungdomar är intresserade av att söka soldatanställning lokalt? 

 

1.3 Teori och tidigare forskning 

Fem olika verk berörs där ämnet attrahering och rekrytering av unga människor till 

Försvarsmakten berörs i tre studier. En avhandling kartlägger unga människors geografiska 

rörlighet och en teoretisk modell redogör för varför människor inte flyttar. 

 

1.3.1 Attrahering och rekrytering 

Rapporten Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till Försvarsmakten
11

 av Alicia 

Ohlsson, Berit Carlstedt och Gerry Larsson 2009 syftade till att röna ut hur man attraherar och 

motiverar unga människor så att de söker utbildningar och karriärvägar inom det militära 

systemet. Detta skulle lösas genom tre delstudier. Den första delen omfattade en 

litteraturstudie, den andra delen en enkätundersökning som genomfördes under november 

2009 på 17- och 18-åriga ungdomar och den tredje delen omfattade en interventionsstudie. 

Rapporten har relevans för författaren då enkätundersökningen besvarades av 1902 17-

åringar, 1267 män och 635 kvinnor. De var alltså i princip i samma ålder som författarens 

undersökning riktar sig till. Dessa ungdomar hade dock redan uppmanats till mönstring hos 

f.d. Pliktverket. Resultatet blev bl.a. att 55 % av både männen och kvinnorna kunde tänka sig 

en anställning i FM samt att en tredjedel av männen och en femtedel av kvinnorna även kunde 

tänka sig att söka en tjänst som soldat eller sjöman. Bland dem som kunde tänka sig att söka 

till Försvarsmakten angav nästan 80 % att en av anledningarna var för att det är ett intressant 

jobb. Ungefär 7 % av respondenterna hade någon inom familjen som arbetade inom 

Försvarsmakten, dessa var mer benägna än övriga till att söka anställning inom myndigheten. 

Rapporten, och den statistik som den presenterar, gjorde författaren varse om hur mycket man 

                                                 
11

 Alicia Ohlsson, Berit Carlstedt och Gerry Larsson, Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till 

Försvarsmakten (Stockholm: Försvarshögskolan, 2009) 
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kan arbeta med och röna ut ur statistik. Om respondenterna bor i en kommun där möjlighet till 

anställning som soldat finns framgår inte av Ohlssons m.fl. rapport, vilket däremot är 

huvudlinjen i författarens undersökning. 

 

Rekryttestet besvarades, mellan 18 oktober och 28 november 2010, av 2092 personer som 

sökt till den andra omgången GMU. Studien presenterades i rapporten Sökande till den andra 

omgången rekryter till det frivilliga försvaret beskrivna med hjälp av data från Rekryttestet
12

 

och genomfördes av Berit Carlstedt och Emma Jonsson 2011. Syftet med rapporten var att 

beskriva de sökande och den gav läsaren en hel del information om personerna. Bland annat 

presenterade de att knappt 8 % av de sökande hade någon familjemedlem som arbetade inom 

Försvarsmakten (partner undantagen). Undersökningen gav väldigt mycket olika statistisk 

information och var särskilt intressant för författaren i ett avseende då studien påvisade att 4,3 

% av antalet sökande till den omgången var boende i Norrbotten. Befolkningen i Norrbottens 

län var vid den tidpunkten (2010-09-30) 248 719 personer och i hela riket bodde då 9 401 925 

personer.
13

 Norrbottens befolkning motsvarade alltså 2,6 % av Sveriges befolkning. Det 

innebär att personer från Norrbotten var överrepresenterade bland de sökande till den andra 

GMU-omgången. Forskarna skriver att denna överrepresentation av norrbottningar kan bero 

på att tre av fyra förband som rekryterna kunde söka anställning hos efter genomförd GMU 

låg i Norrbotten. Denna statistik gjorde författaren särskilt intresserad av norrbottniska 

ungdomars intresse för anställning i Försvarsmakten. 

 

Fredrik Griphults uppsats Viktigaste faktorerna för en anställning i Försvarsmakten – en 

undersökning av studerande och unga arbetandes attityder våren 2010
14

 undersökte genom 

en enkätstudie tre olika grupper, gymnasiestudenter, högskole- och universitetsstudenter och 

unga arbetande, för att ta reda på vilka faktorer de ansåg vara viktigast för att de ska kunna 

tänka sig att ta anställning i Försvarsmakten. Griphult undersökte också hur grupperna såg på 

Försvarsmakten och hur deras syn påverkar deras vilja till att ta anställning. Syftet med 

studien var bl.a. att för framtida forskning ge en fingervisning om vad dessa unga människor 

ansåg vara viktigast för att söka anställning i Försvarsmakten. Resultatet visade bland annat 

                                                 
12

 Berit Carlstedt och Emma Jonsson, Sökande till den andra omgången rekryter till det frivilliga försvaret 

beskrivna med hjälp av data från Rekryttestet (Stockholm: Försvarshögskolan, 2011) 
13

 Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik, 2010, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____252874.aspx 

(2011-04-14) 
14

 Fredrik Griphult, Viktigaste faktorerna för en anställning i Försvarsmakten – en undersökning av studerande 

och unga arbetandes attityder våren 2010 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____252874.aspx
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att 11 personer av 81 tillfrågade, 14 %, ställde sig positiva till en anställning i Försvarsmakten 

samt att gymnasiestudenterna angav hög lön som den absolut viktigaste faktorn för en 

eventuell anställning. Enkäten besvarades av personer i Uppsala våren 2010. Denna uppsats är 

relevant för författarens undersökning eftersom att den påvisar att 14 % av de tillfrågade 

kunde tänka sig en anställning i Försvarsmakten. Då dessa personer, olikt de övriga 

respondenterna i verken representerade under rubriken 1.3.1 Attrahering och rekrytering, inte 

hade någon direkt koppling till Försvarsmakten fanns forskningspotential av att se hur 

ungdomar i Boden, som är en utpräglad garnisonsstad, ser på möjligheten till att söka 

anställning i Försvarsmakten.  

 

1.3.2 Unga människors geografiska rörlighet 

Den akademiska avhandlingen Rotad, rotlös, rastlös – Ung mobilitet i tid och rum
15

 av 

Gunilla Jonsson 2003 syftar bland annat till att belysa unga människors geografiska rörlighet 

och lägger fokus på vilken attityd unga människor i Norrland har till att flytta från orten. 

Avhandlingen består av tre delar, en kartläggning av unga människors geografiska rörlighet, 

en fördjupande studie av Umeåstudenter utomlands samt en redogörelse om utvandringen från 

Sverige. Den del i studien som har störst relevans för författarens studie är en del ur Jonsson 

undersökning som behandlar Bodenungdomars attityder till att kvarstanna på orten. Jonsson 

genomför en enkätstudie på bland annat avgångsklasser från en gymnasieskola i Boden under 

våren 1999. Enkäten besvaras av 103 studenter på skolan och resultatet visade att de flesta, 61 

%, av ungdomarna inte ville bo kvar på orten de närmsta fem åren efter studenten och att 

endast 7 % var säkra på att de faktiskt skulle bo kvar. Anledningen till att de flesta ville flytta 

var de begränsade studiemöjligheterna. Av de personer som ville kvarstanna på orten var det 

sociala nätverket i form av släkt, vänner och familj det främsta skälet. Att det var så 

procentuellt få gymnasiestudenter i Boden 1999 som ville stanna kvar på orten gör att det går 

att dra slutsatsen att gymnasieungdomar i Boden därmed inte heller ser positivt på 

möjligheten till soldatanställning på orten. Däremot har det gått tolv år sedan undersökningen 

genomfördes och författarens undersökning har samtidigt en helt annan vinkel på studien.  

 

                                                 
15

 Gunilla Jonsson, Rotad, rotlös, rastlös – Ung mobilitet i tid och rum (Umeå: Umeå Universitet, 2003) 
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1.3.3 Modellen för invändiga fördelar 

Huvuddelen av världens befolkning kvarstannar resten av livet i landet och regionen där de är 

födda.
16

 Peter A. Fisher, Reiner Martin och Thomas Straubhaar
17

 har utvecklat en teoretisk 

modell (Figur 1) för varför många personer väljer att kvarstanna i samma område och inte 

flytta därifrån. Modellen för invändiga fördelar
18

 påvisar att individen uppnår ett flertal 

lokalspecifika fördelar genom att kvarstanna i området och trycker på att de individer som 

kvarstannar på samma plats en tid bygger upp lokalspecifika kunskaper, förmågor och 

tillgångar. Genom detta kan individen öka sin individuella användbarhet i området.
19

 

Modellen delar sig i två ben, det ena innefattar de arbetsrelaterade invändiga fördelarna som 

individen uppnår genom att kvarstanna i området och det andra benet visar de fritidsrelaterade 

invändiga fördelarna. I benens förlängning finns också tre respektive två underkategorier. 

 

De arbetsrelaterade invändiga fördelarna växer genom kvarstannandet i området vilket 

innebär att individen kan erhålla en förbättrad position på arbetsmarknaden. Dessa fördelar 

gör också individen, eller den anställde, mer attraktiv för arbetsplatsen som denna arbetar vid 

samt ger genom sociala relationer större möjligheter och bättre chans till karriär i samhället. 

Individen uppnår också ett högre arbetsplatsspecifikt värde för kunskap och förmågor som 

denna innehar och som inte går att ta med sig till en ny arbetsplats. Kunskapen om området 

och samhället leder troligtvis också till större inkomst för individen i form av lön eller andra 

intäkter.
20

   

 

De fritidsrelaterade invändiga fördelarna kräver en viss tid av immobilitet och förloras oftast 

om individen flyttar. Dessa kan sträcka sig från information om var i området man hittar den 

mest prisvärda restaurangen till kunskap om kulturevenemang och den lokala 

bostadsmarknaden. Dessa fördelar ger områdesspecifik kunskap om bland annat 

konsumtionsmöjligheter såsom fritidsaktiviteter, lokala varor och service, vilket kan göra att 

individen får ut mer av sina pengar och sin tid. Tack vare lokala relationer integreras 

                                                 
16

 Gunnar Malmberg, Time and Space in International Migration. I: Tomas Hammar, Grete Brochmann, Kristof 

Tamas och Thomas Faist, International Migration, Immobility and development (Oxford: Oxford International 

Publishers Ltd, 1997), s. 21f. 
17

 Peter A. Fisher, Reiner Martin och Thomas Straubhaar, Should I Stay or Should I Go? I: Tomas Hammar 

m.fl., International Migration, Immobility and development, s. 75f. 
18

 Modellen benämns som ”The Insider-Advantage Approach Towards Immobility” men författaren har gett den 

ett eget namn i syfte att underlätta för läsaren. 
19

 Fisher m.fl. s. 76f. 
20

 Ibid. 
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individen och investerar i ”socialt kapital” såsom familjerelationer, vänskap och olika 

medlemskap. Desto större lagrandet av dessa fördelar är, desto större blir också troligheten att 

individen blir kvar i området och kan utnyttja den ökade användbarheten. Därför är yngre 

personer mer benägna att flytta än äldre. Om det däremot är möjligt för individen att överföra 

ekonomiska, sociala och politiska förmågor från ett område till ett annat så ökar chanserna att 

individen kan tänka sig att flytta dit.
21

 

 

Tillsammans innebär lagrandet av alla dessa fördelar en högre inkomst, större möjligheter att 

få ut mer av pengarna och maximera livskvaliteten. Då individen skaffar sig kunskap om 

lokalspecifika ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter kräver det att denne kvarstannar 

i området, annars tappas troligtvis dessa fördelar och individen tvingas att börja om med 

insamlandet av dessa igen i det nya området.
22

 Varför individen stannar i det geografiska 

området beror alltså på att denne bygger upp dessa fördelar och får ett större välbefinnande, 

såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Yngre människor som inte har hunnit bygga upp 

de olika fördelarna har däremot en högre benägenhet för att flytta från området. 

 
Figur 1. Modellen för invändiga fördelar

23
 

                                                 
21

 Fischer m.fl., s. 78f. 
22

 Ibid., s. 88f. 
23

 Ibid., s. 75. 
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1.4 Avgränsningar 

Med hänsyn till omfattningen i tid för uppsatsen begränsades den geografiska spridningen av 

undersökningen till att endast omfatta en garnisonsort. Studien avgränsades också genom att 

endast gymnasieungdomar ur vissa årskurser vid fyra olika gymnasieprogram på samma 

gymnasieskola undersöktes. Undersökningen avhandlade endast gymnasieungdomarnas 

intresse till soldatanställning. Hur intresset för GMU, yrkesofficer och reservofficer såg ut 

utelämnades. Studien tar inte heller hänsyn till om de intresserade personerna också är 

lämpliga rent fysiskt och psykiskt till att tjänstgöra som soldat och gör ingen skillnad i 

kontinuerlig eller tidvis tjänstgöring. 

 

Undersökningen genomfördes endast en gång under våren 2011. Tendenser och diagnoser på 

hur ungdomarna såg på möjligheten till soldatanställning tidigare och hur de ser på detsamma 

idag och vid ett senare tillfälle, var ogörligt att mäta då den tilldelade tiden för studien inte 

räckte till detta. 

 

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet redogör för bakgrunden till uppsatsen och presenterar dess syfte och 

frågeställningar. Kapitlet redogör vidare för teorin och den tidigare forskningen samt 

avgränsningarna och beskriver dispositionen och de centrala begreppen. 

 

I det andra kapitlet redogörs för valet av metod och beskrivning av enkätens utformning, 

deltagare och procedur. De statistiska analyserna, de etiska aspekterna och studiens reliabilitet 

och validitet redogörs också för. Slutligen presenteras bortfallet.  

 

Det tredje kapitlet, resultatkapitlet, innehåller inga analyser. Respondenternas svar på frågor 

rörande soldatanställning, boende och arbete i Boden redovisas. Jämförelser görs på faktorer 

omfattande arbete på nuvarande bostadsort, familjaritet och eftergymnasiala planer samt 

viktiga faktorer vid val av arbete. 

 

I det avslutande kapitlet analyserar och diskuterar författaren resultatet för intresset till 

soldatanställning och vilka de intresserade är och kopplar dem mot teorin och den tidigare 
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forskningen. I kapitlet redogörs även för kritik mot studien och slutsatserna samt att förslag 

till fortsatt forskning ges. 

 

1.6 Centrala begrepp 

Soldatanställning Uppsatsen nämner endast anställningen som soldat men det kan 

också vara anställning som sjöman. Soldatanställning är ett 

begrepp som används i uppsatsen. Det innebär att individen söker 

en tjänst som soldat eller sjöman vid något förband i Sverige. 

Tjänsten innebär antingen kontinuerligt eller tidvis tjänstgöring.
24

 I 

uppsatsen görs ingen skillnad på de alternativen.  

 

I 19 och A 9 Norrbottens regemente (I 19) är ett mekaniserat förband baserat i 

Boden med en tillförd jägarbataljon, baserad i Arvidsjaur. 

Artilleriregementet (A 9) är ett artilleriförband baserat i Boden.  

 

 

 

 

                                                 
24

 SOU 2010:86, s. 86.  
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2 Metod 

Inledningsvis redogörs för valet av metod. Därefter beskrivs enkätens utformning, deltagarna 

och proceduren. Därefter redogörs för de statistiska analyserna, de etiska aspekterna och 

studiens reliabilitet och validitet. Slutligen presenteras bortfallet.  

 

2.1 Val av metod 

Studien genomfördes som en enkätundersökning på gymnasiestudenter i Boden. Eftersom 

svarspersonernas egna tankar och åsikter var det centrala för undersökningen, var en 

respondentundersökning lämplig till att besvara frågeställningarna med.
25

 Då undersökningen 

även skulle mäta och jämföra frekvenser var en kvantitativ studie det bästa valet.
26

 Metoden 

var lämplig för studien då den gav möjlighet till att erhålla svar på ett antal frågor från en 

mängd olika respondenter på kort tid. Datainsamlingen var standardiserad vilket innebar att 

samtliga svarspersoner erhöll samma frågor.
27

 Svaren bearbetades och då alla erhöll samma 

frågor kunde olika mönster bland respondenterna utrönas. Datainsamlingen genomfördes som 

en gruppenkät vilket innebar att respondenterna satt samlade i samma lokal.
28

 

 

Fördelarna med nyttjandet av denna metod för att besvara frågeställningen var flera. Eftersom 

att författaren själv kan bestämma vilka frågor han vill ha svar på innebär det fördelar som 

flexibilitet och stor möjlighet till att få svar på exakt de frågorna som behövs för att besvara 

frågeställningarna. En gruppenkät är ekonomisk i avseendena tid och kostnad.
29

 För att kunna 

dra några slutsatser av respondenternas svar och även för att kunna svara på frågeställningarna 

var respondentundersökningen tvungen att ha många svarspersoner. Därför var en enkätstudie 

det lämpligaste alternativet.
30

 Bredden på undersökningen blir större än vid en intervjuande 

metod då den på kortare tid når ut till en större grupp människor, samtidigt blir också svaren 

lättare att bearbeta.
31

  

                                                 
25

 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, tredje upplagan (Stockholm: Norstedts Juridik, 2007), s. 258. 
26

 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 23. 
27

 Ibid., s. 59. 
28

 Esaiasson m.fl., s. 263. 
29

 Ibid., s. 264 
30

 Ibid. 
31

 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, tredje omarbetade upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 62. 
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2.2 Enkätens utformning 

Enkäten skapades för att kunna svara på frågeställningarna hur gymnasiestudenter i en 

garnisonsort ser på möjligheten till att söka anställning som soldat, både på orten och på 

någon annan garnisonsort samt vilka gymnasieungdomar som kan tänka sig en 

soldatanställning lokalt. Enkäten bestod av 13 frågor, i huvudsak icke-öppna. Urvalet av 

frågor har delvis kommit från frågor som använts vid tidigare forskning.  

 

För att lyckas svara på frågeställningarna krävdes initialt en del bakgrundsfrågor för att få 

reda på grundfakta om varje respondent. Det var viktigt för att överhuvud taget kunna skapa 

ett statistiskt underlag och även kunna dela in dem i olika grupper. Bakgrundsfrågorna bestod 

av frågor om respondenternas kön, ålder, bostadsort, vilket gymnasieprogram de läste, vilken 

huvudsaklig plan de hade efter gymnasiet, om någon i familjen arbetade i Försvarsmakten 

samt om de kände till att Försvarsmakten numera behöver rekrytera och anställa sina soldater 

och om de haft besök eller samtalat med någon av Försvarsmaktens skolinformatörer under 

gymnasietiden. Förutom möjligheten att ge ett eget svar om bostadsort och huvudsaklig plan 

efter gymnasiet hade dessa frågor bundna svarsalternativ. I frågan rörande familjaritet inom 

Försvarsmakten var det däremot möjligt att ange fler än ett svar, vilket inte möjliggjordes vid 

övriga bakgrundsfrågor.  

 

Därefter kunde enkäten fortsätta med frågor rörande inställningen hos respondenten till att 

söka soldatanställning. Frågorna som då ställdes var om respondenterna kunde tänka sig att 

söka anställning som soldat på Norrbottens Regemente (I 19) eller på Artilleriregementet (A 

9) i Boden, om de kunde tänka sig att söka anställning som soldat på något annat av 

Försvarsmaktens förband någonstans i Sverige och om de kunde tänka sig att bo och arbeta i 

Boden de närmsta åren efter studenten. Vid samtliga tre frågor fanns möjligheten att svara 

”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”. 

 

Den sista frågan var av annorlunda karaktär och också den mest omfattande, ”Vilka faktorer 

är viktiga för dig när du ska välja arbete?”. Respondenterna fick 26 olika faktorer som för 

respektive faktor skulle graderas i en fyragradig skala, från ”Mycket viktigt” till ”Helt 

oviktigt”. Faktorerna som skulle graderas var bland annat ”Att arbetet ger samma möjligheter 
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för män och kvinnor”, ”Att det är bra balans mellan arbete och familj”, ”Att det är ett säkert 

jobb med anställningstrygghet”, ”Att ha nära mellan bostad och arbete” och ”Att arbetet 

ligger på nuvarande bostadsort”. Frågan och faktorerna lånades från rapporten 

Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till Försvarsmakten
32

. Frågan ändrades av 

författaren till ”Vilka faktorer är viktiga för dig när du ska välja arbete?” och en faktor lades 

till, ”Att arbetet ligger på nuvarande bostadsort”. Förändringen i frågan och den ytterliggare 

faktorn lades till för att den då anpassades bättre till författarens studie. Den fyragradiga 

skalan översattes därefter till siffror där 4 var ”Mycket viktigt” och 1 var ”Helt oviktigt”. 

 

Författaren lånade också en fråga från rapporten Sökande till den andra omgången rekryter 

till det frivilliga försvaret beskrivna med hjälp av data från Rekryttestet
33

. Den behandlade 

vilka informationskällor som gjorde att respondenterna blev intresserade av att söka jobb hos 

Försvarsmakten. Frågan omformulerades till: ”Genom vilka källor anser du att du faktiskt 

känner dig lockad av att söka anställning som soldat i Boden på I 19 eller A 9?”. Det var 

möjligt att ange flera svar och det fanns 16 källor att välja bland. Dessa var bland annat ”FM 

hemsida”, ”TV-reklam om FM”, ”Påverkan från familj”, ”Genom att FM förband finns i 

kommunen” och ”Annat, vad?”. De kunde även välja att kryssa ”Dessa källor gör mig inte 

alls lockad av en soldatanställning på I 19 eller A 9”. Denna fråga bearbetades däremot aldrig 

i resultatet då det visade sig att den inte var relevant med hänsyn till syftet med 

undersökningen. 

 

2.3 Deltagare och procedur 

Frågeställningarna riktades övergripande mot samtliga garnisonsorter i landet men 

anledningen till att undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i Boden och inte på 

någon annan gymnasieskola i någon annan garnisonsort beror på att det inte fanns tillräckligt 

med tid för att undersöka fler garnisonsorter. Valet av Boden som undersökningsort grundar 

sig i att det är Sveriges nordligaste och en av Sveriges största garnisoner som ligger beläget i 

ett län som under 2010 tappade befolkning och redovisade fler utflyttningar än inflyttningar.
34

 

Det är därför viktigt för både garnisonen och länet att ortens ungdomar kvarstannar och att 

garnisonen lyckas med den lokala rekryteringen.  

                                                 
32

 Ohlsson m.fl. 
33

 Carlstedt och Jonsson. 
34

 Statistiska centralbyrån 2011b. 
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De ungdomar som besvarade enkäten skulle på förhand uteslutande läsa på Barn- och 

fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet. Anledningen till 

att respondenterna valdes ur just dessa program beror på att de tillsammans hade en relativt 

jämn fördelning mellan kvinnor och män samt att dessa program tillsammans gav bra 

spridning mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram. Barn- och 

fritidsprogrammet är ett yrkesprogram
35

 där 29 personer, sju män och 22 kvinnor, 

undersöktes. Teknikprogrammet inriktas mot att bli ett högskoleförberedande program men är 

i dagsläget ett ”både och program”
36

 och Samhällsvetenskapsprogrammet är ett 

högskoleförberedande program
37

. Från dessa program undersöktes 56 respektive 44 personer. 

Könsfördelningen mellan dessa var 40 män och 16 kvinnor respektive 15 män och 29 kvinnor. 

 

Kontakt etablerades med två rektorer på en gymnasieskola i Boden. De gav författaren 

tillstånd till att genomföra undersökningen på några av skolans klasser. Undersökningen 

genomfördes därefter på 151 gymnasiestudenter, 74 män och 77 kvinnor. De svarande är 

representativa för urvalet med avseende på kön, åldersfördelning och gymnasieinriktning. 

Undersökningen genomfördes däremot i två omgångar på grund av att för få respondenter 

närvarade vid det första, och det på förhand tänkt enda, ifyllandetillfället. Endast 19 av de, till 

en början, 129 studenterna medverkade. Anledningen till att varför så få respondenter 

närvarade bedömdes vara att eleverna under dagen hade genomfört en lokal företagsmässa på 

skolan och att de därför hade några timmars lucka i schemat mellan mässan och 

ifyllnadstillfället. Av dem som närvarade satt alla i samma lokal och genomförde ifyllandet 

samtidigt efter förklaring från författaren på varför de medverkade. Detta skedde i slutet av 

april 2011. Studenterna delgavs också samtliga aspekter som framgår under rubriken 2.5 Etik. 

  

Under den nästkommande veckan, i början av maj 2011, fyllde studenterna som ej närvarade 

vid första tillfället i enkäten under deras klassföreståndares försorg. Däremot tillkom, utom 

författarens vetskap, även respondenter från Naturvetenskapsprogrammet. Dessa var inte 

tänkta att undersökas i studien men tillkom troligtvis på grund av ett missförstånd mellan 

författaren och rektorn som tillhandahöll enkäterna till klassföreståndarna. 

                                                 
35

 Skolverket, Barn- och fritidsprogrammet, 2009a, http://www.skolverket.se/sb/d/2987 (2011-05-24) 
36

 Skolverket, Teknikprogrammet, 2009b, http://www.skolverket.se/sb/d/3004 (2011-04-26) 
37

 Skolverket, Samhällsvetenskapsprogrammet, 2009c, 

http://www.skolverket.se/sb/d/3003;jsessionid=F3B67B3862945782DCD10ED16A40E019 (2011-04-26) 

http://www.skolverket.se/sb/d/2987
http://www.skolverket.se/sb/d/3004
http://www.skolverket.se/sb/d/3003;jsessionid=F3B67B3862945782DCD10ED16A40E019
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Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program
38

 varifrån 22 

gymnasieungdomar, 12 män och 10 kvinnor, undersöktes. Det gjorde att den totala 

undersökningsvolymen blev 151 gymnasieungdomar. 

 

Vid det andra tillfället ifylldes enkäterna också som en gruppenkät och klassföreståndarna 

läste innan ifyllandet påbörjades upp enkätinstruktionerna för respondenterna. Instruktionerna 

som dessa studenter mottog var identiska med de instruktioner som den gruppen studenter 

som närvarade vid det första tillfället fick. Enda skillnaden i förfarandet var att det var 

klassföreståndaren som läste upp dem och inte författaren. Samtliga aspekter som framgår 

under rubriken 2.5 Etik delgavs även till denna grupp respondenter. 

 

Enkäten besvarades slutligen av 83 elever, 39 % män och 61 % kvinnor. Medelåldern var 17,9 

år och 98 % var boende i Boden. Störst procentuell andel läste på Teknikprogrammet, 35 %. 

På Samhällsvetenskapsprogrammet läste 33 % och på Barn- och fritidsprogrammet läste 21 

%. Minsta procentuella andelen läste på Naturvetenskapsprogrammet, 10 %. På grund av 

avrundningar saknas en procent.  

 

2.4 Statistiska analyser 

De statistiska analyserna har genomförts i programmet SPSS, Statistical Package for the 

Social Sciences, version 17.0 och är medelvärdesjämförelser (ANOVA) samt motsvarande 

prövning mellan svarsfrekvenser (Chi
2
). Den statistiska signifikansnivån som använts i 

studien, p< .05, påvisade att sannolikheten för att den uppmätta skillnaden berodde på 

slumpen var mindre än 5 %. I de fall detta uppmättes förkastades nollhypotesen vilket innebar 

att dessa värden då var statistiskt säkerställda.
39

 Nollhypotes är ett begrepp som används vid 

statistisk hypotesprövning då det undersöks huruvida en hypotes är förenlig med uppmätta 

data. Om sannolikheten att skillnaden är mindre än en viss procent, normalt 5 %, förkastas 

nollhypotesen.
40

 Utgångsläget var alltid att det inte fanns några skillnader. 

 

                                                 
38

 Skolverket, Naturvetenskapsprogrammet, 2009d, http://www.skolverket.se/sb/d/3000 (2011-05-16) 
39

 Lars Wahlgren, SPSS – steg för steg (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 78. 
40

 Nationalencyklopedin, Nollhypotes, 2011, http://www.ne.se/nollhypotes (2011-05-09) 

http://www.skolverket.se/sb/d/3000
http://www.ne.se/nollhypotes
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2.5 Etik 

Etiska aspekter har tagits fram med hjälp av Forskningsetiska principer.
41

 Undersökningen 

som respondenterna medverkade i omfattade inga frågor av privata eller etiskt känsliga 

ämnen. Samtycke till ifyllandet hämtades hos två av skolans rektorer och respondenterna 

besvarade enkäten under ordinarie skoltid. Innan enkäten överlämnades till respondenterna 

informerades de om vilken del de hade i studien samt att deras medverkan var frivillig, 

anonym och möjlig att avbryta. Att enkätsvaren enbart skulle användas till studien och att 

resultaten offentliggörs via Försvarshögskolan informerades de också om. För att inte 

implementera några förutfattade meningar eller åstadkomma social önskvärdhet som kunde 

påverka respondenternas svar informerades de om syftet för studien först efter att de slutfört 

ifyllandet av enkäten. De hade dock möjlighet även då att avbryta sin medverkan. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Dessa uttryck betyder hur och vad man avser att mäta.
42

 Tillförlitligheten och användbarheten 

hos undersökningen kännetecknas genom reliabilitet. Validitet betyder att man mäter det man 

avser att mäta.
43

 

 

2.6.1 Reliabilitet 

Enkätundersökningen byggde på att gymnasieungdomarna svarade ärligt på vad de själva 

tyckte och tänkte om respektive fråga och påstående som rörde deras inställning till och 

uppfattning om olika faktorer. Det gick inte att utesluta att viss grad av osanning förekom 

bland svaren. Däremot fanns ingen prestigefaktor i frågorna vilket torde öka sanningshalten i 

svaren
44

 och därmed också reliabiliteten i studien.  

 

Vid det första ifyllnadstillfället medverkade författaren och delgav personligen 

enkätinstruktionerna till respondenterna. Vid detta tillfälle bar författaren uniform vilket kan 

ha påverkat svaren i någon form och i förlängningen också reliabiliteten i undersökningen. 

                                                 
41

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002), s. 7-16. 
42

 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap? Andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 

2002), s. 108ff. 
43

 Ejvegård, s. 70ff. 
44

 Ibid., s. 59f. 
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Däremot medverkade endast 19 personer vid detta tillfälle vilket gör den eventuella påverkan 

försumbar.  

 

Enkäten besvarades av eleverna under ordinarie skoltid. Det borgar för att de inte hade 

någonting annat än enkäten att tänka på vid det tillfället och att de då i lugn och ro kunde 

fundera över hur de skulle svara. Genom detta torde svaren bli så sanningsenliga som möjligt 

och reliabiliteten stärkas. 

  

Frågorna som återfanns i enkäten innehöll enkla satser utan svåra ord och negationer vilket 

gjorde att respondenterna mest troligt uppfattade frågorna på samma sätt.
45

 Reliabiliteten i 

studien stärktes av det. Samtidigt har några av frågorna som ställdes också använts, med gott 

resultat, av forskare vid tidigare studier
46

 på ungdomars inställning till bland annat anställning 

i Försvarsmakten.  

 

Tillsammans borgar ovanstående för att reliabiliteten i studien var god.  

 

2.6.2 Validitet 

Studien skulle mäta hur gymnasieungdomar boende i en garnisonsort ser på möjligheten till 

att söka anställning som soldat på orten respektive på någon annan garnisonsort samt vilka 

gymnasieungdomar som är intresserade av soldatanställning lokalt. Validiteten i studien 

stärktes genom att frågorna i enkäten tydligt riktades mot och utformades från studiens 

frågeställningar.  

 

Undersökningen genomfördes på gymnasieungdomar i Boden som läste på fyra olika 

program. Det var en bred spridning mellan både högskoleförberedande och yrkesförberedande 

program. Åldersspannet var mellan 17 och 20 år och det var ungefär lika många män som 

kvinnor som undersöktes. Genom att urvalet var brett och med en jämn könsfördelning gavs 

en bred bild av hur ungdomarna såg på de olika frågorna som ställdes. De respondenter som 

undersöktes var lämpliga för sitt sammanhang. Enkäten mätte det studien avsåg att mäta 

vilket gjorde att validiteten i undersökningen stärktes.
47

  

                                                 
45

 Trost, s. 65. 
46

 Ohlsson m.fl. 
47

 Ejvegård, s. 73. 
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2.7 Bortfall 

Totalt fyllde 83 av 151 personer i enkäten. Det gav ett externt bortfall på 45 %, vilket är en 

normal bortfallsfrekvens på enkätundersökningar.
48

 Männen hade ett betydligt högre bortfall, 

57 %, än kvinnorna, 34 %. Från respektive program var den externa bortfallsfrekvensen, 41 % 

på Barn- och fritidsprogrammet, 39 % på Samhällsvetenskapsprogrammet, 48 % på 

Teknikprogrammet och 55 % på Naturvetenskapsprogrammet. Vad de externa bortfallen 

berodde på var svårt att med säkerhet svara på. Författarens bedömning var att det berodde på 

bland annat en skolmässa som tagit en del tid av ungdomarna, sjukdomar och skolk. 

 

Till det interna bortfallet hör att sex personer missuppfattade frågan om vilken huvudsaklig 

plan de hade efter gymnasiet. De hade alla kryssat i fler än ett alternativ vilket gjorde att 

bortfallet i den frågan blev 7 %. En person, 1 %, svarade inte på frågan om vilka faktorer som 

var viktiga när de skulle välja arbete. Författarens bedömning var att de glömdes bort då den 

var placerad sist i enkäthäftet. Det interna svarsantalet redovisas som n-värde inom respektive 

tabell under kapitlet 3 Resultat.  

                                                 
48

 Trost, s. 137. 
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3 Resultat 

Kapitlet innehåller inga analyser. Inledningsvis redovisas respondenternas svar på frågor 

rörande soldatanställning, boende och arbete i Boden, totalt och uppdelat på kön (tabellerna 

1-3). Därefter visas jämförelser omfattande arbete på nuvarande bostadsort, familjaritet och 

eftergymnasiala planer i relation till svaret på frågan om lokal soldatanställning (tabellerna 

4-8). Slutligen redovisas medelvärdesjämförelser för viktiga faktorer vid val av arbete i 

relation till svaret på frågan om soldatanställning lokalt (tabellerna 9-10). 

 

3.1 Soldatanställning, boende och arbete i Boden 

Följande tabeller visar hur gymnasieungdomarna svarade i ett antal frågor rörande 

soldatanställning på Norrbottens regemente (I 19) och Artilleriregementet (A 9) i Boden. 

Resultaten av respondenternas inställning till att söka anställning som soldat på något annat av 

Försvarsmaktens förband någonstans i Sverige och om de skulle kunna tänka sig att bo och 

arbeta i Boden de närmsta åren efter studenten redovisas också. 

 

Tabell 1 visar hur gymnasieungdomarna ställde sig i frågan till att söka anställning som soldat 

på I 19 eller A 9 i Boden. 

 

Tabell 1. Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9. Svar i procent, totalt och över 

kön. (n=83) 

 Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Män (n=32) 16 44 41 39 

Kvinnor (n=51) 18 53 29 61 

Totalt 17 49 34 100 

 

Knappt en femtedel ansåg att de skulle kunna tänka sig att söka anställning som soldat på I 19 

eller A 9. Ungefär hälften av de tillfrågade var inte intresserade och drygt en tredjedel var 

osäkra på hur de ställde sig i frågan. Det var ingen större skillnad mellan könen då 16 % av 

männen och 18 % av kvinnorna ansåg att de skulle kunna tänka sig att arbeta som soldat i 

Boden. Männen såg däremot något mindre negativt på frågan än kvinnorna då 44 % av 

männen svarade Nej jämfört med 53 % bland kvinnorna. Två femtedelar respektive en knapp 
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tredjedel bland männen och kvinnorna var osäkra och visste inte hur de ställde sig i frågan. 

Inga statistiskt signifikanta skillnader uppmättes mellan könen. 

 

Hur gymnasieungdomarna ställde sig i frågan till att söka anställning som soldat på något 

annat av Försvarsmaktens förband någonstans i Sverige redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Inställning till soldatanställning på något annat av Försvarsmaktens förband i 

Sverige. Svar i procent, totalt och över kön. (n=83) 

 Inställning till soldatanställning på något annat förband 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Män (n=32) 16 41 44 39 

Kvinnor (n=51) 16 53 31 61 

Totalt 16 48 36 100 

 

Knappt hälften av gymnasieungdomarna kunde inte tänka sig att arbeta som soldat på något 

annat förband i Sverige än I 19 och A 9. Däremot ställde sig 16 % däremot positiva till frågan 

och drygt en tredjedel var osäkra på om dem kunde tänka sig det. Mellan männen och 

kvinnorna såg fördelningen lika ut bland dem som ställde sig positiva till frågan, 16 % av 

varje kön. Männen däremot var något mindre negativt inställda till en soldatanställning på 

någon annan garnisonsort än Boden. Fyra av tio män svarade Nej jämfört med ungefär hälften 

bland kvinnorna. Något färre kvinnor, ungefär en tredjedel, jämfört med männen, 44 %, visste 

inte hur de skulle ställa sig i frågan. Inga statistiskt signifikanta skillnader uppmättes. 

 

I tabell 3 visas hur gymnasieungdomarna ställde sig i frågan till att bo och arbeta i Boden de 

närmsta åren efter studenten. 

 

Tabell 3. Inställning till att bo och arbeta i Boden de närmsta åren efter studenten. Svar i 

procent, totalt och över kön. (n=83) 

 Inställning till att bo och arbeta i Boden efter studenten 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Män (n=32) 53 19 28 39 

Kvinnor (n=51) 67 12 22 61 

Totalt 61 15 24 100 

 

Totalt svarade sex av tio ungdomar att de kunde tänka sig att stanna kvar och bo och arbeta i 

Boden de närmsta åren efter studenten. 15 % svarade att de inte kunde tänka sig det och en 

fjärdedel visste inte. Männen var inte lika positiva som kvinnorna i frågan. Hälften av männen 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 

Staffan Lövkvist 

OP 08-11 

20(35) 

kunde tänka sig att stanna kvar i Boden, motsvarande siffra bland kvinnorna var två 

tredjedelar. Bland männen svarade också en femtedel att de inte kunde tänka sig att stanna 

kvar samtidigt som drygt en av tio kvinnor inte kunde tänka sig det. Andelen osäkra i frågan 

var 28 % bland männen och 22 % bland kvinnorna. Inga statistiskt signifikanta skillnader 

uppmättes. 

 

3.2 Arbete på nuvarande bostadsort 

Respondenterna fick bedöma hur viktigt det var för dem Att arbetet ligger på nuvarande 

bostadsort när de skulle välja arbete. En fyragradig skala användes där gymnasieungdomarna 

fick kryssa i hur viktig de ansåg frågan vara. Skalan gick från Mycket viktigt till Helt oviktigt. 

I tabell 4 har skalorna parats ihop och svaren jämförts med hur gymnasieungdomarna svarade 

på frågan om de kan tänka sig att söka anställning som soldat på I 19 eller A 9 i Boden. På 

grund av avrundningar är totalprocenten högre än 100. 

 

Tabell 4. Vikten av att arbetet ligger på nuvarande bostadsort. Svar i procent och totalt. 

(n=80) 

 Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Ja (n=14) Nej (n=40) Vet ej (n=26) Totalt 

Mycket eller ganska viktigt 79 39 50 50 

Helt eller ganska oviktigt 21 61 50 50 

Totalt 18 50 33 101 

 

Nästan fyra femtedelar av dem som kunde tänka sig att söka anställning som soldat på I 19 

eller A 9 ansåg att det var Mycket eller ganska viktigt att arbetet ligger på nuvarande 

bostadsort när de ska välja arbete. De som däremot inte kunde tänka sig att jobba som soldat i 

Boden ansåg inte att det var lika viktigt då knappt två femtedelar av dem svarade att det var 

Mycket eller ganska viktigt att arbetet låg i Boden. För dem som inte visste om de skulle 

kunna tänka sig att arbeta som soldat på I 19 eller A 9, var det lika stor svarsprocent på bägge 

alternativen. Inga statistiskt signifikanta skillnader uppmättes. 

 

I tabell 5 visas jämförelser mellan dem som kunde tänka sig, och de som var osäkra till att bo 

och arbeta i Boden de närmsta åren efter studenten med deras inställning till att söka 

anställning som soldat på orten. De som inte kunde tänka sig att bo kvar och arbeta i Boden 
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efter studenten har utelämnats då de i och med det negativa svaret inte är relevanta i 

jämförelsen.  

 

Tabell 5. Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 hos dem som kan, och ej vet om de 

kan tänka sig att stanna i Boden. Svar i procent och totalt. (n=71) 

 Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Kan tänka sig att stanna i Boden 

(n=51) 

16 45 39 72 

Osäkra på att stanna i Boden (n=20) 20 55 25 28 

Totalt 17 48 35 100 

 

Av de gymnasieungdomar som sade sig kunna tänka sig att stanna i Boden efter studenten 

kunde 16 % av dem också tänka sig en soldattjänst på orten. Knappt hälften av dem var 

däremot inte intresserade och fyra av tio visste inte. Bland dem som var osäkra på om de 

kunde tänka sig att bo och arbeta i Boden efter studenten svarade en femtedel att de kunde 

tänka sig en soldatanställning på I 19 eller A 9. Drygt hälften av dem svarade Nej och en 

fjärdedel var osäkra även i den frågan. Inga statistiskt signifikanta skillnader uppmättes. 

 

I tabell 6 visas inställningen till att söka soldatanställning på något annat förband någonstans i 

Sverige hos de olika svarsalternativen i frågan till att söka soldatanställning på I 19 eller A 9. 

 

Tabell 6. Inställning till att söka soldatanställning på något annat förband jämfört med 

inställningarna till att söka soldatanställning på I 19 eller A 9. Svar i procent och totalt. 

(n=83) 

 Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Ja (n=14) Nej (n=41) Vet ej (n=28) Totalt 

Ja 71 5 4 16 

Nej 0 88 14 48 

Vet ej 29 7 82 36 

Totalt 17 49 34 100 

 

Drygt två tredjedelar av gymnasiestudenterna som kunde tänka sig en soldatanställning på I 

19 eller A 9 kunde tänka sig en soldatanställning på någon annan garnisonsort. Ingen av dem 

svarade Nej men en knapp tredjedel var osäkra. Bland dem som inte kunde tänka sig att jobba 

som soldat i Boden svarade en mindre del, 5 %, att de däremot skulle kunna tänka sig en 

soldatanställning på någon annan garnisonsort och 7 % att de inte visste. Nästan nio av tio av 

dem som var negativa till soldatanställning i boden var fortfarande emot att jobba som soldat, 
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oavsett arbetsort. Huvuddelen, drygt åtta av tio, bland dem som inte visste om de kunde tänka 

sig en soldatanställning på I 19 eller A 9 var även fortsatt osäkra till att söka soldatanställning 

på någon annan garnisonsort. Endast mindre procentuella andelar hade en klar uppfattning i 

frågan. 4 % kunde tänka sig det och 14 % kunde inte tänka sig det. Inga statistiskt signifikanta 

skillnader uppmättes. 

 

3.3 Familjaritet och eftergymnasiala planer 

Av gymnasieungdomarna hade 22 % av personerna en far, 2 % en mor och 4 % ett syskon 

som arbetade inom Försvarsmakten. Två personer hade även fler än en familjemedlem som 

arbetade inom myndigheten. Familjariteten jämfördes, enligt tabell 7, med hur respondenterna 

svarade på frågan om de kunde tänka sig att arbeta som soldat i Boden.  

 

Tabell 7. Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 med hänsyn till familjaritet. Svar i 

procent och totalt. (n=83) 

 Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Familjemedlem arbetandes inom 

Försvarsmakten (n=20) 

10 45 45 24 

Ingen familjemedlem arbetandes 

inom Försvarsmakten (n=63) 

19 51 30 76 

Totalt 17 49 34 100 

 

De som hade någon familjemedlem som arbetade inom Försvarsmakten var något mindre 

positiva (10 %) till att söka anställning som soldat i Boden än de som inte hade det (19 %). 

Inom bägge grupperna var en ungefär lika stor procentuell andel negativa till frågan, 45 

respektive 51 %. De som hade någon familjemedlem arbetandes inom myndigheten var dock i 

något större utsträckning osäkra, 45 %, jämfört med en knapp tredjedel hos den andre parten. 

Inga statistiskt signifikanta skillnader uppmättes. 

 

Gymnasiestudenterna fick frågan om vilken huvudsaklig plan de hade efter gymnasiet. Svaren 

jämfördes med hur de hade svarat på frågan om de kunde tänka sig att söka anställning som 

soldat på I 19 eller A 9. I tabell 8 redovisas de olika planerna med andelen positiva till 

soldatanställning i Boden. 
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Tabell 8. Andelen positiva till soldatanställning på I 19 eller A 9 med hänsyn till 

eftergymnasiala planer. Svar i procent och totalt. (n=77) 

 Kan tänka sig soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Antal procent 

Annat (n=1) 100    

Resa (n=7) 43 

Arbeta (n=13) 23 

Har inga planer (n=15) 13 

Studera på högskola (n=37) 5 

Annan vidareutbildning (n=4) 0 

Totalt 17 

 

Den respondent som svarade Annat som huvudsakliga plan efter gymnasiet kunde också tänka 

sig att jobba som soldat på I 19 eller A 9. Den personen angav Träning som huvudsaklig 

syssla efter studenten. Den nästa största procentandelen fanns bland de respondenter som 

tänkte resa efter studenten, 43 %. Bland dem som tänkte arbeta efter studenten ställde sig 

knappt en fjärdedel positiva till soldatanställning på orten. I de grupper som inte hade några 

planer och de som tänkte studera på högskola var procenttalen lägre. 13 respektive 5 % av 

dessa kunde tänka sig en soldatanställning på I 19 eller A 9 och ingen av dem som tänkte 

vidareutbilda sig på annat vis än via högskola var intresserade. Inga statistiskt signifikanta 

skillnader uppmättes. 

 

3.4 Viktiga faktorer vid val av arbete 

Gymnasieungdomarna fick frågan Vilka faktorer är viktiga när du ska välja arbete? Under 

frågan fanns 26 olika faktorer som de skulle skatta med hänsyn till hur viktiga de ansåg dem 

vara. Skalan var fyragradig, 4 var Mycket viktigt och 1 var Helt oviktigt. I tabell 9 visas de fem 

viktigaste faktorerna för de gymnasieungdomar som kunde tänka sig att söka anställning som 

soldat i Boden och vilken motsvarande placering faktorerna fick bland dem som inte kunde 

tänka sig och de som var osäkra på en soldatanställning på I 19 eller A 9. Placeringarna 

utarbetades efter de medelvärden som faktorerna erhöll efter respondenternas skattningar. 

Viktigaste faktorn är numrerad 1, därefter i fallande ordning. 
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Tabell 9. Viktigaste faktorerna vid val av arbete jämfört med inställning till soldatanställning 

på I 19 eller A 9. Svar i placering. (n=79) 

 Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Ja (n=14) Nej (n=39) Vet ej (n=26) 

Att arbetet är utmanande och 

intressant 

1 3 4 

Bra chefer 2 1 1 

Att jobbet är varierande* 3 7 15 

Att ha trevliga arbetskamrater 4 2 2 

Att ha kamratskap och arbete i 

team 

5 10 11 

*) Signifikant skillnad 

 

Faktorerna Att arbetet är utmanande och intressant, Bra chefer, Att ha trevliga 

arbetskamrater och Att ha kamratskap och arbete i team bedömdes som ungefär lika viktiga 

av respondenterna, oavsett hur man ställde sig till att söka anställning som soldat på I 19 eller 

A 9. En statistiskt signifikant skillnad uppmättes däremot mellan de som svarade Ja och de 

som svarade Vet ej på frågan om soldatanställning. De som svarade Ja skattade Att jobbet är 

varierande som den tredje viktigaste faktorn vid valet av arbete. De som däremot svarade Nej 

ansåg det inte lika viktigt då vikten av den faktorn vid valet av arbete hamnade på femtonde 

plats. 

 

På samma fråga som användes i föregående tabell visas i tabell 10 de faktorer där signifikanta 

skillnader uppmättes mellan respondenterna. Samma skala användes och i nedanstående tabell 

framgår medelvärdena av gymnasieungdomarnas skattningar från dem som svarat Ja, Nej 

eller Vet ej på frågan om de kan tänka sig att söka anställning som soldat på I 19 eller A 9 i 

Boden. 

 

Tabell 10. Viktiga faktorer vid val av arbete med hänsyn till inställning till soldatanställning 

på I 19 eller A 9. Svar i medelvärden. (n=79) 

 Inställning till soldatanställning på I 19 eller A 9 

 Ja (n=14) Nej (n=39) Vet ej (n=26) 

Att ha bra betalt* 3,00 3,46 3,52 

Att jobbet är fysiskt krävande* 2,86 2,05 2,46 

Att jobbet är varierande* 3,57 3,32 3,00 

*) Signifikant skillnad 

 

De som kunde tänka sig en soldatanställning på I 19 eller A 9 i Boden ansåg inte att det var 

lika viktigt att jobbet är bra betalt som de som svarade Nej eller Vet ej på frågan. För de som 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 

Staffan Lövkvist 

OP 08-11 

25(35) 

svarat Ja var medelvärdet 3,00 och för de som svarat Nej och Vet ej var medelvärdet 3,46 

respektive 3,52. Skillnaden mellan de som svarade Ja och de två övriga svarsalternativen är 

statistiskt signifikant. På frågan, Att jobbet är fysiskt krävande, mättes även där en signifikant 

skillnad. Mellan de som svarade Ja och de som svarade Nej var medelvärdena 2,86 respektive 

2,05. De respondenter som kunde tänka sig en soldatanställning i Boden ansåg att det var 

viktigare att jobbet är fysiskt krävande än de som inte kunde tänka sig att jobba som soldat på 

I 19 eller A 9. Att jobbet är varierande ansåg de som svarade Ja vara mycket viktigt. 

Medelvärdet uppmättes till 3,57 vilket är en statistiskt signifikant skillnad mellan de som 

svarat Vet ej vars medelvärde var 3,00. Gymnasieungdomarna som kunde tänka sig en 

anställning som soldat i Boden ansåg det vara viktigare att arbetet är varierande än de som var 

osäkra på om de kunde tänka sig att jobba som soldat på I 19 eller A 9. 
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4 Analys och diskussion 

I det avslutande kapitlet jämförs och kopplas resultatet mot teorin och den tidigare 

forskningen. Inledningsvis analyseras och diskuteras för intresset till soldatanställning och 

vilka de intresserade är. Därefter redogörs för kritik mot studien och slutsatserna. Slutligen 

ges förslag till fortsatt forskning. 

 

4.1 Intresse till soldatanställning 

De gymnasieungdomar som är uppväxta och bor i Boden har haft Försvarsmakten tätt inpå sig 

under kanske hela sin uppväxt. Författaren har själv vuxit upp i Boden och vet att staden 

präglas starkt av den militära närvaron. Regementsområdena ligger nära centrum och varje 

dag syns uniformsklädda män och kvinnor på stadens gator. Att Bodens unga medborgare 

lever bredvid Försvarsmakten gör kanske också att man ser positivt på möjligheten att söka 

anställning som soldat.  

 

Resultatet från enkätundersökningen på gymnasieungdomarna visade att 17 % av dem kunde 

tänka sig att söka anställning som soldat på I 19 eller A 9 i Boden. På möjligheten till att söka 

soldatanställning på något annat förband någonstans i Sverige svarade 16 % att de kunde 

tänka sig det. Dessa siffror kan jämföras med statistiken som Griphult
49

 och Ohlsson m.fl
50

 

presenterade där 14 % respektive 55 % av de tillfrågade kunde tänka sig att arbeta inom 

Försvarsmakten. Den förstnämnda studien genomfördes i Uppsala som inte är en lika starkt 

utpräglad garnisonsort som Boden. Den sistnämnda studien genomfördes på ungdomar som 

uppmanats av f.d. Pliktverket att mönstra. Det finns dock ett antal väsentliga skillnader mellan 

undersökningarna. Griphults
51

 respondenter var gymnasiestudenter, högskole- och 

universitetsstudenter och unga arbetande. Studien av Ohlsson m.fl.
52

 genomfördes, liksom 

undersökningen i Boden, på ungdomar i gymnasieåldern. Intressant är däremot att det bland 

respondenterna i Uppsala var 14 % som kunde tänka sig anställning inom hela 

Försvarsmakten jämfört med 55 % för dem som hade uppmanats att mönstra. Det omfattade 

                                                 
49

 Griphult. 
50

 Ohlsson m.fl. 
51

 Griphult. 
52

 Ohlsson m.fl. 
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då alla tjänster, från civila till militära befattningar och från officersyrke till soldatyrke. 

Respondenterna i Boden svarade på en betydligt smalare fråga då det endast var inställningen 

till en anställning som soldat som efterfrågades. Man kan anta att färre än 14 % av deltagarna 

i Uppsala hade kunnat tänka sig en anställning i Försvarsmakten om det enbart gällde 

soldatyrket. Därför anser författaren att det finns en skillnad i inställning till soldatanställning 

mellan undersökningarna trots att procentenheterna är relativt lika. Däremot svarade en 

tredjedel av männen och en femtedel av kvinnorna som hade uppmanats att mönstra, att de 

även kunde tänka sig att söka en tjänst som soldat eller sjöman. Det är en betydligt högre 

siffra än de gymnasieungdomar i Boden som är intresserade av soldatyrket, oavsett arbetsort. 

Förklaringen till det kan ligga i just att de faktiskt har blivit kallade till mönstring, de har 

redan blivit ”uppvaktade” av Försvarsmakten, eller f.d. Pliktverket. 

 

Jämfört med de siffror som presenteras i inledningen av uppsatsen där 4 000 personer ska 

lockas till utbildning varje år, 3,5-4 % av en åldersklass, ser siffrorna positiva ut i Boden. Nu 

jämfördes fyra ålderklasser men om intresset för soldatanställning ser ut som det gör i Boden, 

17 %, i övriga kommuner så kommer Försvarsmakten att klara av omställningen till att 

anställa soldater på frivillig grund. Resultatet av undersökningen innebär att I 19 och A 9 kan 

räkna med att anställa 273 personer av ungdomarna boende i Boden mellan 17 och 20 år.
53

  

  

Under rubriken 1.3 Teori och tidigare forskning presenterades två motsägelsefulla alster. 

Jonssons
54

 undersökning av gymnasieungdomar i Boden 1999 visade att tre femtedelar av 

dem inte ville bo kvar på orten de närmsta fem åren efter studenten. Fisher m.fl.
55

 har å andra 

sidan utvecklat en modell för varför en så stor andel av världens befolkning väljer att inte 

flytta utan att stanna i samma område. Med Jonssons
56

 avhandling i ryggen torde få ungdomar 

i Boden kunnat tänka sig att arbeta som soldat på I 19 eller A 9 då huvuddelen av dem inte 

ens ville stanna kvar på orten. Nu genomfördes den undersökningen för 12 år sedan och 

författarens undersökning visar på att inställningen till att kunna tänka sig att stanna kvar i 

Boden efter studenten har förändrats. Bland dagens gymnasieungdomar kan istället tre 

femtedelar tänka sig att stanna kvar och bo och arbeta på orten de närmsta åren efter 

studenten. Skillnaden mellan Jonssons
57

 och författarens studie kan härröras till Fisher m.fl.
58
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modell där människor väljer att stanna kvar på orten eftersom att de lagrar olika fördelar som 

genererar större möjligheter att få ut mer av sina pengar och maximerar livskvaliteten. 

Människor som bor kvar en längre tid på samma ort får ett större välbefinnande, såväl 

ekonomiskt som socialt och kulturellt. Det är ur dessa människor, som kan tänka sig att bo 

och arbeta i Boden efter studenten, som huvuddelen av den lokala rekryteringen ska ske. De 

ser ett värde i att stanna kvar på orten och det är upp till Försvarsmakten att locka dem till 

yrket. 

 

4.2 Vilka är intresserade? 

Resultaten från författarens studie stöder Fisher m.fl.
59

 modell i avseendet hur viktigt 

gymnasieungdomarna ansåg det vara att arbetet är bra betalt. Det uppmättes signifikanta 

skillnader mellan de gymnasieungdomar som kunde tänka sig en soldatanställning i Boden 

och både de som inte kunde tänka sig det och de som inte visste om de kunde tänka sig det. 

De som är positivt inställda till att jobba som soldat på I 19 eller A 9 efter studenten kan av 

förklarliga skäl också tänka sig att bo kvar i Boden och tycker inte att det är lika viktigt att 

arbetet är bra betalt. Motsatt resultat visas i Griphults
60

 studie där gymnasieungdomarna ansåg 

att hög lön var den absolut viktigaste faktorn för att ta anställning. De gymnasieungdomar 

som kan tänka sig anställning som soldat i Boden anser att det är viktigare att de har trevliga 

arbetskamrater, kamratskap och ett arbete i team. Jämförelsen med Fisher m.fl.
61

 modell ger 

en bild av att dessa ungdomar antagligen inte skulle vilja stanna på orten om de inte trivdes 

utan de har, liksom modellen visar, förmodligen lagrat olika fördelar som ger dem goda 

möjligheter att fortsätta att trivas i Boden och ha en god livskvalitet och ett gott 

välbefinnande. Dessa ungdomar värderar detta högre än ett arbete med bra betalt. De 

slutsatserna stöds även av Jonsson
62

 som beskriver att de personer som inte ville flytta från 

orten gav det sociala nätverket i form av släkt, vänner och familj, vilket också är en form av 

livskvalitet, som det främsta skälet till att stanna. 

 

En annan aspekt till varför 17 % av respondenterna kunde tänka sig en soldatanställning på I 

19 eller A 9 är att de ser möjligheten till att de skulle göra ett bra jobb på regementena då de 
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(enligt figur 1) redan innehar de områdesspecifika invändiga fördelarna inom de 

arbetsrelaterade invändiga fördelarna i form av kunskap om samhället och inte minst 

erfarenhet av det påfrestande klimat som råder under vintern i Norrbotten. De fördelarna gör 

att de lättare skulle göra bra ifrån sig på en soldatbefattning. Resonemanget faller däremot 

delvis då ingen av de intresserade av en soldatbefattning i Boden ställde sig emot att arbeta 

som soldat vid något annat regemente. De som är intresserade av att söka anställning som 

soldat i Boden är mer intresserade av själva soldattjänsten i sig än att den nödvändigtvis 

behöver vara förlagd på I 19 eller A 9. Däremot ansåg nästan fyra femtedelar av dessa att det 

var mycket eller ganska viktigt att deras framtida arbete låg på nuvarande bostadsort. Bland 

dem som däremot inte kunde tänka sig soldatanställning i Boden ansåg tre femtedelar att det 

var helt eller ganska oviktigt. Det finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan dessa men 

det går att anta att de som kan tänka sig soldatanställning i Boden ser det som en fördel och 

också strävar efter att få en anställning på I 19 eller A 9. Får de inte den möjligheten kan de 

däremot tänka sig att flytta till någon annan garnisonsort för att få en anställning som soldat 

där istället. 

 

När gymnasieungdomarna som kan tänka sig en soldatanställning i Boden ska välja arbete 

anser de att de viktigaste faktorerna är att jobbet är utmanande, intressant, varierande och att 

de får bra chefer och trevliga arbetskamrater. Just vikten av variation i arbetet skiljer dessa 

ungdomar från dem som inte visste om de kunde tänka sig att jobba som soldat på I 19 eller A 

9 då de värderar varierade arbetsuppgifter signifikant högre. I Ohlssons m.fl.
63

 rapport från 

2009 ansåg nästan fyra av fem att ett av de viktigaste skälen till intresset för en anställning i 

Försvarsmakten var att arbetet var intressant. Författarens studie på gymnasieungdomar i 

Boden är inget undantag. De ungdomar som kan tänka sig att jobba som soldat på I 19 eller A 

9 anser att det viktigaste med deras framtida arbete är att det är utmanande och intressant, 

vilket är precis detsamma som Ohlsson m.fl.
64

 har kommit fram till. I det avseendet spelar det 

ingen roll om det är gymnasieungdomar i Boden och deras inställning till att jobba som soldat 

på orten som vi mäter eller om det är 17 och 18-åringar från hela landet som uppmanats att 

mönstra. Det viktigaste är att arbetet är intressant, och i Bodenungdomarnas fall också 

utmanande.  
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Enkätundersökningens resultat visar att de som inte hade någon anhörig (far, mor eller 

syskon) som arbetade inom Försvarsmakten var mer benägna att söka anställning som soldat i 

Boden än de som hade någon familjemedlem som arbetade där. Intresset till soldatanställning 

i Boden var procentuellt sett dubbelt så stort bland dessa, dock ingen signifikant skillnad. Av 

de gymnasieungdomar som hade någon familjemedlem arbetandes inom myndigheten ställde 

sig 10 % positiva till soldatanställning på I 19 eller A 9. I den undersökning som Carlstedt och 

Jonsson
65

 genomförde på sökande till den andra omgången GMU var den siffran knappt 8 % 

och i Ohlssons m.fl.
66

 studie var motsvarande siffra 7 %. I det senare verket presenteras också 

att de som hade familjaritet inom Försvarsmakten var mer benägna till att söka anställning där 

än övriga. De siffror som författaren presenterar i denna studie visar däremot inte på samma 

beteende. Hos gymnasieungdomarna i Boden tycks det, på grund av att ingen signifikant 

skillnad uppmättes, inte spela någon roll om personen har någon familjemedlem arbetandes 

inom Försvarsmakten eller inte. Intresset till soldatanställning på orten ser likadant ut oavsett 

familjaritet inom myndigheten. 

 

Vad gymnasieungdomarna hade för avsikt att sysselsätta sig med efter studenten visade sig 

påverka hur man ställde sig till att söka anställning som soldat på I 19 eller A 9. På grund av 

få respondenter visades däremot inga signifikanta skillnader men borträknat den person som 

tänkte träna så fanns den procentuellt största andelen positiva till soldatanställning i Boden 

bland dem som tänkte resa efter studenten. Paralleller går då att dra mot att dessa personer är 

äventyrslystna och även ser ett värde i internationell tjänstgöring. I Ohlssons m.fl.
67

 studie 

anser nästan en tredjedel att internationell tjänstgöring är ett gott skäl till att söka anställning i 

Försvarsmakten.  

 

4.3 Kritik mot studien 

Generaliserbarheten begränsades av att studien endast genomfördes på en gymnasieskola i en 

garnisonsort. För att få en större bredd i studien hade det varit önskvärt att både ha fler 

respondenter och att genomföra undersökningen på fler garnisonsorter än en. Den tid som 

ställdes till förfogande räckte däremot inte till det. Därför blir det av vikt att ha i åtanke att om 
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undersökningen skulle göras om på samma urval skulle det inte nödvändigtvis bli samma 

resultat. 

 

Enkäten besvarades i samband med uppsatsens författande vilket medförde en relevant 

anknytning i tid. Vid 77 % av antalet ifyllda enkäter övervakades däremot inte ifyllandet av 

författaren utan de berörda lärarna läste erhållna enkätinstruktioner till respondenterna innan 

ifyllandet påbörjades. Eftersom att författaren inte närvarade vid dessa tillfällen går det varken 

att utesluta att enkätinstruktionerna lästes upp felaktigt som att hela instruktionen inte delgavs 

respondenterna. 

 

Bortfallet på 45 % påverkade eventuellt studiens reliabilitet och det gick inte att utesluta att 

vissa resultat hade sett annorlunda ut med ett lägre bortfall. Dessutom var bortfallet högre 

bland männen vilket gjorde att könsfördelningen blev något sned, 39 % män och 61 % 

kvinnor besvarade enkäten.  

 

Om enkäterna hade prövats på en testgrupp eller motsvarande innan de tilldelades 

respondenterna hade felaktigt formulerade och otydliga frågor kunnat ändras eller tagits bort. 

Det hade varit till studiens validitets fördel men valdes bort då tidsåtgången för detta ansågs 

för stor med hänsyn till tilldelad tid för uppgiften och avtalad tidpunkt med gymnasieskolan. 

 

4.4 Slutsats 

På grund av att respondenterna inte var fler än 83 st fick jämförelserna få signifikanta 

skillnader. En del slutsatser går naturligtvis att dra ändå men det hade varit önskvärt med fler 

svar för att även statistiskt kunna bevisa fler skillnader som nu initieras i resultatet. 

 

Bland de gymnasieungdomar som kunde tänka sig att söka anställning som soldat, både i 

Boden och nationellt, var könsfördelningen jämn. Det innebär att Försvarsmakten kan tänkas 

rekrytera lika många unga kvinnor som unga män i Boden. Det är en viktig slutsats av 

resultatet då myndigheten strävar efter att jämna ut könsfördelningen. Då det räknas med att 

3,5-4 % av en ålderklass behöver lockas till utbildning varje år
68

 ser läget i Boden ljust ut. 

Däremot måste förbanden på orten likväl lyckas med rekryteringen av ungdomar boendes 
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utom kommunen då 273 personer i åldrarna 17-20
69

 inte kommer att räcka för att fylla upp 

alla, preliminärt 2 250, soldatplatser i Boden
70

. Respondenterna svarade dock på frågan om de 

kunde tänka sig en soldatanställning, ett rimligt antagande är att det är fler som kan tänka sig 

att genomföra GMU.  

 

För att bereda möjlighet till att underlätta rekryteringen av lokal personal till 

soldatbefattningarna behövde studien utvisa vilka personer som är intresserade av en 

soldatanställning i Boden. Dessa personer är ungdomar som värdesätter variation i arbetet. De 

vill att arbetet ska vara utmanande och intressant och anser att det är viktigare att de har 

trevliga arbetskamrater, kamratskap och ett arbete i team än att arbetet är bra betalt. De lägger 

också stor vikt vid att det är bra chefer vid arbetsplatsen. Att de intresserade ungdomarna 

efterlyser dessa faktorer hos en arbetsplats torde vara positivt för Försvarsmakten som, enligt 

författaren, inrymmer dessa faktorer i arbetet. Det viktiga är då att få ut budskapet att arbetet 

faktiskt inrymmer detta. 

 

Resultaten visar att en lika stor procentuell andel av ungdomarna kunde tänka sig att arbeta 

som soldat i Boden som på någon annan ort. Det påvisar att de är mer intresserade av själva 

soldattjänsten i sig och att de nödvändigtvis inte behöver söka till I 19 eller A 9. Därför gäller 

det för regementena i Boden att de visar sig attraktiva gentemot dessa individer så att de söker 

anställning på orten och inte någon annanstans. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarens undersökning genomfördes enbart på några klasser på en gymnasieskola i Boden. 

Antalet undersökta personer och geografiska platser hade med fördel kunnat utökas. Det hade 

varit intressant att göra en liknande studie i större skala för att därigenom möjliggöra fler 

signifikanta skillnader mellan olika grupper av människor, inte minst genom att undersöka 

flera garnisonsorter. Då kan generaliserbarheten ökas. 

 

En studie som omfattar fler olika gymnasieinriktningar och fler ålderskategorier hade även det 

varit av intresse då det kan ge en bredare bild av befolkningen.  
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Gymnasieungdomarna i Boden vill att deras framtida arbete ska vara utmanande och 

intressant och anser att det är viktigare att de har trevliga arbetskamrater, kamratskap och ett 

arbete i team än att arbetet är bra betalt. Med hänsyn till hur man ska få dessa personer till att 

faktiskt söka anställning som soldat hade det varit intressant att se en studie på hur man kan 

profilera dessa faktorer mot soldatyrket så att de blir synonyma med arbetet.  

 

Slutligen hade det också varit intressant att fördjupa studien mot dem som svarade Vet ej och 

Nej på frågorna om de kunde tänka sig soldatanställning i Boden eller vid någon annan 

garnisonsort. Dessa personer skulle kunna förklara varför man var osäker respektive 

ointresserad av en soldatanställning både lokalt och nationellt. Det skulle ge Försvarsmakten 

kunskap om vad som behöver göras för att även attrahera dessa individer.  
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