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Dagens värnpliktiga för framtida internationella insatser!?

En attitydundersökning bland värnpliktiga vid tre arméförband avseende viljan och de faktorer som kan
påverka dagens värnpliktiga att söka internationell tjänst.

Under senaste decenniet har Försvarsmakten omstrukturerats och allt färre ungdomar genomför
värnplikt. Samtidigt har Sveriges internationella åtaganden ökat vilket fått konsekvenser för

rekryteringsbasen och möjligheten till personalförsörjning av förband för internationella insatser. Enligt
Målbild 2010 skall 30 % av en ålderskull värnpliktiga rekryteras för att klara av personalförsörjningen.

Studien har genomförts som en kvantitativmetod. Arbetssättet har varit deduktivt där motivationsteorier
har använts. Utifrån Herzbergs och McClellands motivationsteorier har ett analysverktyg skapats.  I

studien deltar 752 värnpliktiga. Inhämtningen av empiri har skett genom gruppenkäter. Dagens
värnpliktiga uppdelas i tre tydliga grupperingar varvid cirka 20 % är villiga, 40 % osäkra och 40 % ovilliga

till att genomföra internationell tjänst efter genomförd grundutbildning. För att öka ett intresse för
internationell tjänst är att de värnpliktiga trivs under grundutbildningen och att de får en bra information/

utbildning i ämnet. De främsta faktorerna som nämns som motiv för att genomföra internationell tjänst är i
samtliga grupper ”altruistiska”, ”utmaning/ prestationer”, ”meriter” och ”lön”. Lönen får en tydligare roll

som motivationsfaktor för den osäkra och den ovilliga gruppen. Undersökningen visar att det är lättare att
rekrytera personal till uppdrag med mindre risker såsom humanitära insatser. Dessutom föredrar de

värnpliktiga att uppdraget påbörjas snarast efter utryckning, med mer flexibel tjänstgöringstid. Stor del vill
tjänstgöra under sommarhalvåret. En studie bör genomföras för att utröna möjligheten att hur bibehålla

den villiga gruppens intresse och hur få den osäkra gruppen att ta ställning för internationell tjänst.

Nyckelord: Internationell tjänst, Motivation, Vilja, Värnpliktiga, Enkät, Rekrytering,
Personalförsörjning,
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Sammanfattning

Under det senaste decenniet har Försvarsmakten genomgått stora organisatoriska

förändringar allteftersom hotbilden och det ekonomiska läget förändrats. Under

senare delen av 1990-talet har Försvarsmaktens gått från ett invasionsförsvar till

ett insatsförsvar där internationell förmåga har fått en allt större betydelse. De

strukturella förändringarna inom Försvarsmakten har fått konsekvenser för

rekryteringen till internationella förband då värnpliktsvolymen har minskat

samtidigt som vårt internationella åtagande ökat. Fram till och med inledningen av

2000-talet har cirka 10 % av en åldersklass värnpliktiga sökt internationell tjänst.

Personalförsörjningen har fungerat väl då värnpliktskullarna har varit stora, men

under senare år har Försvarsmakten tvingats underskrida vissa formella krav för

att kunna uppfylla vissa befattningar i utlandsstyrkan. Försvarsmakten har i

Målbild 2010 angett att man måste rekrytera 30 % av en årskull värnpliktiga som

nyligen genomfört sin grundutbildning för att kunna personalförsörja de förband

som är avsedda för internationella insatser.

Syftet med uppsatsen är att få fram hur de värnpliktiga, som idag genomför sin

grundutbildning, ställer sig till att göra internationell tjänst. Jag har försökt att

förstå och förklara de värnpliktigas attityder till att söka och genomföra

internationell tjänst och därmed undersöka om det finns förutsättningar för att

Försvarsmakten skall lyckas utöka  rekryteringen och personalförsörja Sveriges

internationella åtaganden.

De frågor som jag har försökt att få svar på är följande:

• Hur stor är viljan bland dagens värnpliktiga till att genomföra internationell

tjänst?

• Finns det någon skillnad avseende viljan till att söka internationell tjänst

mellan de olika förbanden, kompanierna samt värnpliktskategorierna?

• Vilka motivationsfaktorer är mest betydelsefulla för de värnpliktiga för att

deltaga i internationella insatser?

• Hur påverkar olika faktorer viljan bland dagens värnpliktiga att söka

internationell tjänst?
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Motivationsteorier har använts för att utarbeta ett verktyg för analys av det

empiriska underlaget. Då ämnet är omfattande och berör flera områden så har ett

eget analysverktyg utarbetats som främst är baserat på Herzbergs och till viss del

McClellands motivationsteorier samt egna erfarenheter.

Metoden som använts är en kvantitativ metod med ett deduktivt arbetssätt.

Strävan har varit att ha ett positivistiskt förhållningssätt. Empiri har inhämtats

genom gruppenkäter vid tre arméförband. Förbanden är geografiskt spridda över

landet vilket medfört att samtliga militärdistrikt är representerade.

Urvalsgruppen består av 752 värnpliktiga från I 5, P 10 samt P 7, vilka i sin tur

representeras av ett skyttekompani samt ett specialkompani (underhålls- eller

ledningskompani) vardera. Dessutom ingår samtliga värnpliktskategorier i

studien.

Resultatet redovisas utifrån viljan och den omvärld som omger dagens

värnpliktiga. Undersökningen visar att det finns tre tydliga grupper avseende

viljan till att söka och genomföra internationell tjänst. En femtedel är positiv, två

femtedelar är negativa och knappt två femtedelar har inte tagit ställning utan är

osäkra. Det är en viss skillnad mellan de olika förbanden. Mest positiv till

internationell tjänstgöring är de värnpliktiga på P 7 medan andelen positiva är

minst på P 10. Vid en jämförelse mellan ”stridande-” och ”icke

stridandekompanier” framkommer att viljan till internationell tjänst är större vid

skyttekompanierna än vid specialkompanierna (pionjär-, underhålls- samt

stabsledningskompani). De värnpliktiga som utbildas till chefer är mer villiga till

internationell tjänst än meniga. Ju längre tjänstgöring desto mer villig är individen

till att söka internationell tjänst, vilket kan ha sin förklaring i att hänsyn tas till

individens motivation vid mönstringen, dvs ju längre tjänstgöringstid desto mer

motiverad skall individen vara för att kunna placeras.

Idag klarar inte den svenska Försvarsmakten att rekrytera 30 % av en

grundutbildad åldersklass värnpliktiga, utan måste vidta andra

rekryteringsåtgärder. Risken finns att framtida internationella insatsförband måste
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sänka de personella kvalitetskraven för att uppfylla samtliga befattningar

kvantitativt. Dock skulle den ’osäkra gruppen’ kunna utöka rekryteringsbasen

förutsatt att gruppen tar ställning i frågan. En fördjupad studie som kompletterade

denna studie skulle vara på sin plats.

Genom att förbättra informationen och/eller utbildningen avseende internationella

insatser under grundutbildning skulle den värnpliktige få ökad insikt om vad

internationell tjänst innebär och därmed tidigt kunna ta ställning för eller emot en

tjänstgöring. Troligtvis skulle den ’osäkra gruppen’ minska och en större del av de

intresserade bli motiverade.

Oavsett ställningstagande så anger huvuddelen inom de tre grupperna (’ja’, ’nej’

samt ’osäker’ till internationell tjänst) motivationsfaktorerna ’altruistiska motiv’

samt ”utmaning/prestationer” vilka kan härledas till ”prestationer” och ’meriter’,

vilket kan ses som motivet ”erkännande” i Herzbergs tvåfaktorsteori. Dessutom

anser samtliga grupper att ’lönen’ är en motivationsfaktor. Denna faktor blir mer

intressant ju mindre villig individen är till internationell tjänst.

De främsta huvudfaktorerna som skulle kunna förändra det ställningstagande som

den ’osäkra gruppen’ och ’nej-gruppen’ har, är ökade ”förmåner/lön”, förändrat

läge i missionsområdet (i positiv riktning) och ”familjen och anhöriga”

(förmodligen negativa attityder, beroende etc). Inom ’nej-gruppen’ är det endast

var tionde som angett att deras ställningstagande inte går att ändra.

Inom ’ja-gruppen’ anger ungefär var tredje familjen och anhöriga och ytterligare

en tredjedel anger förändrat läge inom missionsområdet (ökad risktagning,

svårighet att lösa uppgifter). Var tionde anger att en försämrad lön eller förmåner

påverkar deras ställningstagande negativt. Dessutom anser knappt en tiondel att

erbjudande om andra möjligheter (studier, arbeten etc.) skulle förändra

inställningen.

Förutsättningen för att en värnpliktig kan tänka sig söka internationell tjänst ökar

ju mer individen uppfattar att motivations- och hygienfaktorerna är tillfredställda

under grundutbildningen. Erfarenheter under grundutbildning är den utgångspunkt
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som individen har att relatera till då denne ”ser sig själv” i en ny miljö

(internationell tjänst).

Det finns ytterligare faktorer förutom motivationsfaktorer som inverkar på

individens vilja och beslut att söka och genomföra internationell tjänst, utan att

ange någon direkt rangordning. Fredsoperationens mandat eller inriktning har en

positiv eller negativ påverkan på viljan ju högre risk för skada eller våld desto

mindre intresse. Är uppgiften mer inriktad till att hjälpa andra genom humanitär

insatser ökar intresset för deltaga i internationella insatser.

Viljan till att delta i internationell tjänst  i olika geografiska regioner har

förmodligen ett samband med kulturer. Det visar sig att viljan är högre om den

fredsoperationen genomförs i en västerländsk kultur och minskar med mer än en

tredjedel om den skall genomföras i en mer främmande kultur. Dessutom minskar

det ytterligare om området omfattar ett specifikt konfliktområde såsom

Mellanöstern.

Det är lättare att rekrytera personal i direkt anslutning till avslutad

grundutbildning eller inom sex månader efter de värnpliktigas utryckning.

Dessutom intresset är större att genomföra internationell tjänst under

sommarhalvåret än under vinterhalvåret.

En flexibel tjänstgöringstid som är kortare än sex månader skulle kunna öka

intresset för internationell tjänst.

Då ett uppdrag innebär en ökad risk för den enskilde så minskar intresset att söka

internationell tjänst. Innebär uppdraget en minskad risk med ett större inslag av

humanitära insatser så ökar intresset.

De anhörigas attityd påverkar de värnpliktigas ställningstagande för eller mot

internationell tjänst. Inom den ’osäkra- och nej-gruppen’ så har de anhöriga störst

inverkan på beslutet om att söka till utlandsstyrkan.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
CHP 99/ 01 C-UPPSATS 19 100:1038
Mj Mats Ekström 2001-06-19 Sida 8 (85)

1. INLEDNING

1.1 Försvarsmakten i en internationell anpassning

Upplösningen av det ”kalla kriget” har lett till att omvärldsbilden har förändrats

och den tydliga hotbilden mot Sverige har försvunnit. Många europeiska

försvarsmakter, liksom Sverige, har under 1990-talet tvingats att reducera sina

militära styrkor för att kunna bibehålla en hög kvalité anpassad till det rådande

ekonomiska läget och den aktuella hotbilden. Idag är uppfattningen såväl bland

politiker som Försvarsmakten att det, inom överskådlig framtid, inte finns något

direkt hot mot Sverige. Därför har Försvarsmakten omvandlats från ett

invasionsförsvar till ett insatsförsvar.1

Trots ett förändrat omvärldsläge har militära operationer genomförts under hela

1990-talet och genomförs fortfarande i Europa. Operationerna har genomförts i

form av fredsfrämjande insatser som i huvudsak letts av endera FN eller NATO.

Sverige har en lång erfarenhet av internationella insatser runt om i världen och

fram till och med 1999 har över 80 000 svenskar deltagit i internationella

insatser.2

Den tidigare prioriterade uppgiften, försvara Sverige mot väpnat angrepp, har

under senare år tonats ner. Samtidigt har uppgiften bidra till fred och säkerhet fått

en högre prioritet än tidigare, vilket styrks av stycket som hämtats ur

Propositionen 1999/2000:30. ”För att så snart som möjligt kunna stärka vår

förmåga att delta i internationella insatser bör sådana åtgärder ges prioritet som

har stort mervärde för vår internationella förmåga medan sådana åtgärder kan få

anstå som enbart har betydelse för att utveckla den nationella

försvarsförmågan”.3

Reduceringen av antalet militära förband har fått konsekvenser för

personalförsörjningen till de internationella insatserna då rekryteringsbasen av

                                                
1 Försvarsmakten-strat, Försvarsmaktsidé och målbild, s.10-12
2 Johansson och Larsson, s. 4.
3 Propositionen 1999/2000:30 (förkortad version) s. 32-33
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såväl officerare som värnpliktiga har minskat. Dessutom skall tjänstgöringen ske

på frivillig grund. Sveriges Akilleshäl till att lösa det internationella åtagandet är

förmodligen möjligheten att lyckas personalförsörja de internationella förbanden

som ingår i Sveriges internationella åtaganden. Ofta diskuterar man denna

problematik utifrån svårigheten att rekrytera officerare och allt för sällan nämns

den värnpliktiga kategorin i denna diskussion.

1.2 Problemformulering och syfte

Sverige kommer att ha utökat sin internationella förmåga bland annat genom att

utöka antalet förband och personal som deltar eller kan delta i internationella

insatser. Från och med 2001 till och med 2003 kommer Sverige att kontinuerligt

att bidra med en mekaniserad bataljon, dessutom skall ytterligare en bataljon

kunna rekryteras, utbildas och sättas in i ett konfliktområde inom 90 dagar. Från

2003 skall snabbinsatsbataljonen stå i beredskap för insats inom 30 dagar.4

Dessutom tillkommer ett antal fristående kompanier. För att kunna

personalförsörja förbanden för internationella insatser räknar Försvarsmakten

med, enligt målbild 2010, att i framtiden rekrytera cirka 30 % av innevarande

åldersklass av värnpliktiga.5 Frågan är hur en krympande rekryteringsbas rimmar

med ett ökat behov? Ofta diskuteras det om officerare skall kunna beordras till

internationell tjänst eller inte. Faktum är att jag anser att den svåraste gruppen att

rekrytera torde vara de värnpliktiga, men denna fråga diskuteras sällan öppet. För

det första skall de vara villiga till att genomföra värnplikt, därefter skall de

frivilligt söka internationell tjänst. Det vill säga den värnpliktige måste ha en hög

motivation för att söka och genomföra internationell tjänst.

Syftet med uppsatsen är att få fram hur de värnpliktiga, som idag genomför sin

grundutbildning, ställer sig till att göra internationell tjänst. Jag kommer att

försöka förstå och förklara de värnpliktigas attityder till att söka och genomföra

internationell tjänst och därmed undersöka om det finns förutsättningar för att

                                                
4 Peterson, U, (2001), Insatsförband Armén 01, Redo att rycka ut, Försvarets Forum, nummer 2, s.
37.
5 Försvarsmakten, (2000), Försvarsmaktsidé och målbild, s. 153
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Försvarsmakten skall lyckas utöka  rekryteringen och personalförsörja Sveriges

internationella åtaganden.

Det finns några frågor som jag skulle vilja besvara och de är följande:

• Hur stor är viljan bland dagens värnpliktiga till att genomföra internationell

tjänst?

• Finns det någon skillnad avseende viljan till att söka internationell tjänst

mellan de olika förbanden, kompanierna samt värnpliktskategorierna?

• Vilka motivationsfaktorer är mest betydelsefulla för de värnpliktiga för att

deltaga i internationella insatser?

• Hur påverkar olika faktorer viljan bland dagens värnpliktiga att söka

internationell tjänst?

1.3 Avgränsning

Undersökningen kommer endast begränsa sig till att undersöka innevarande

årskull, utbildningsåret 2000/2001, av värnpliktiga vid utvalda förband.

De värnpliktigas motivation kommer främst att undersökas vid arméförband då ett

framtida förband, såsom i dag, förutsätts i huvudsak bestå av soldater som löser

uppgifter på marken.

Vid redovisning av historiska fakta samt framtida internationella insatser kommer

jag främst att redovisa markförband av bataljonsstorlek på grund av att det finns

bäst underlag för dessa samt att de är de mest personalkrävande förbanden

1.4 Uppsatsens struktur och disposition

Uppsatsen består av sju kapitel, förutom detta. För att ge läsaren möjlighet att

sätta sig in i det personalförsörjningsproblem som Sverige står inför, med ett ökat

internationellt engagemang samtidigt som vår rekryteringsbas minskar, vill jag ge

en bakgrundsbild. I det andra kapitlet kommer jag att beskriva hur Sveriges

internationella engagemang har utvecklats under 1990-talet och hur det ser ut

idag. Dessutom kommer jag att redogöra för hur nedskärningen av antalet förband

har fått konsekvenser för den värnpliktiga rekryteringsbasen. Avslutningsvis
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kommer jag att beskriva vilka personella behov som finns inför framtida

internationella insatser.

I det tredje kapitlet kommer jag att beskriva de teorier som anses vara relevanta att

användas som verktyg för att svara på frågeställningen. Av de teorier som

redovisas kommer jag att välja ut en eller flera av dessa samt motivera mitt val

och dessutom ge en redogörelse av den forskning som genomförts i nära

anslutning till uppsatsens ämne.

I det fjärde kapitlet kommer jag att beskriva de metoder som anses vara möjliga

att använda för att nå ett väntat resultat av uppsatsen. Jag kommer att redovisa

mitt val och ge motiv för detta. Avslutningsvis kommer jag att beskriva mitt

tillvägagångssätt och vilka svårigheter eller möjligheter detta inneburit.

Det femte kapitlet kommer att beskriva urvalet för studien och redovisa resultatet

av empirin. Redovisningen sker utifrån den omvärld som omger den värnpliktige.

Det sjätte kapitlet återger analyser med stöd av analysprogram och teorier.

Slutsatser av analysen kommer att redovisas.

I det sjunde kapitlet kommer jag att genomföra en diskussionen. Diskussionen

kommer att omfatta en reflektion över resultatet, metoder, teorier samt övrig

reflektion som ej tidigare redovisats. Avslutningsvis redovisar jag förslag till

vidare forskning.

Avslutningsvis, i det åttonde kapitlet, ges en sammanfattning av studien med de

viktigaste slutsatserna. Där redovisas även svaren på de i studien ställda frågorna.

1.5 Definitioner och förkortningar

EU: Europeiska Unionen

NATO: North Atlantic Treaty Organisation

OSSE: Organisationen för säkerhet och Samarbete i Europa

PFF: Partnerskap för Fred genomförs inom ramen för NATO.
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FREDSFRÄMJANDE VERKSAMHET: är ett överordnat begrepp för

fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet. Fredsbevarande verksamhet

leds av FN eller OSSE för att opartiskt biträda tvistande parter att upprätthålla

vapenvila (motsv.). Fredsframtvingande verksamhet leds av FN eller OSSE för att

åstadkomma vapenvila mellan tvistande parter. Ytterst kan därvid även militärt

våld användas.  Från svensk sida används begreppet fredsfrämjande insatser.6

PARP: ”Planning and Review Process är en gemensam, kontinuerlig planerings

och implementeringsprocess för NATO och PFF länderna. Processen är tvåårig.

Under år ett anges de långsiktiga politiska riktlinjerna för att säkerställa att

NATO och deltagande ländernas ambitioner tillgodoses. Dessa omfattar vilka

styrkor och förmågor som är önskvärda för PFF-operationer refererat till det

politisk – militära ramverket. Vidare belyses koncepten med multinationella

styrkor och tillgängligt stöd från NATO till partnerstaterna. Under år två

förhandlas PFF målen fram mellan NATO och respektive partnerstat för att

fastställas under våren jämna år (första gången våren 2000).7

TOTALFÖRSVARSPLIKT: Genomförs i huvudsak genom värnplikt inom

Försvarsmakten eller som civilplikt inom övriga delar av totalförsvaret. Inom

armèn genomförs värnplikten under sju och en halv t.o.m. femton månader

beroende på värnpliktskategori. De olika värnpliktskategorierna indelas i

kompanibefäl (KB: 15 månaders tjänstgöring), plutonsbefäl (PB: cirka 11

månader), gruppbefäl (GB: cirka 10,5 månader), samt meniga (specialister: cirka

10,5 månader respektive övriga cirka 7,5 månader).

                                                
6 Försvarsmakten, Försvarsmaktsidé och målbild, s. 157
7 Ibid. s. 160
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2. PERSONALFÖRSÖRJNING AV INTERNATIONELL

TJÄNSTGÖRING

2.1 Svenskt engagemang under 1990-talet

Från 1990-talets början och fram till 1994 bidrog Sverige med en

underhållsbataljon till den fredbevarande styrkan i Libanon. Konflikten i f.d.

Jugoslavien utbröt i början av 1990-talet och den instabila situationen lär bestå

under en längre tid. Sedan januari 1993 har Sverige bidragit med en utlandsstyrka

av bataljons storlek (Nordbat 1) i fredsfrämjande insatser på Balkan. 8

Fram till och med slutet av 1995 syftade mandatet för fredsstyrkan i Bosnien till

att möjliggöra humanitära insatser. Från och med december 1995 överlämnade

FN den direkta ledningen av fredsoperationen i Bosnien till NATO samtidigt som

mandatet för uppgifterna ändrades.9 Uppgiften övergick till att implementera fred

i Bosnien, vilket även innebar att fredsstyrkans mandat skärptes till att bli mer

fredsframtvingande. Detta innebar möjligheter för fredsstyrkan att avbryta sådan

verksamhet som stred mot fredsavtalet. Detta medförde dock en större risk för de

soldater som ingick i fredsstyrkan, vilket uppmärksammades av såväl svenska

politiker som massmedia. Sedan 1999 har Sverige tonat ner sitt engagemang i

Bosnien och nu övergått till Kosovo där vi fortfarande bidrar med förband i

bataljonsstorlek.

Under 1998 upprättades en svensk snabbinsatsstyrka som benämndes SWERAP

(Swedish rapid reaction unit). Styrkan bestod av cirka 500 man som hade utbildats

och skrivit kontrakt för att inom trettio dagar, efter regeringsbeslut, kunna sättas in

i ett  krishanteringsområde. Under hösten 1998 angav regeringskansliet att

SWERAP kunde sättas in i Kosovo förutsatt att det fanns ett mandat från FN:s

säkerhetsråd och en fredsöverkommelse. Då SWERAP skulle sättas in, i juni

1999, visade det sig att finansieringen inte var klar samt att förbandet hade för låg

beredskap. Resultatet blev att bataljonen anlände till Kosovo i oktober. Detta fick

                                                
8 Johansson (1996), s. 11
9 Ibid, s. 12
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stor uppmärksamhet internationellt då omvärlden ansåg att vi inte lyckades lösa

vårt internationella engagemang. 10

2.2 Svenskt engagemang idag och i framtiden

Regeringen har gjort en bedömning att Sveriges säkerhetspolitik alltmer vävs in i

ett internationellt samarbete inom Europa. Regeringens bedömning är att Sverige,

under den närmaste framtiden, med stor sannolikhet kommer att aktivt bidra med

såväl civila som militära resurser för att säkerställa en fredlig utveckling på

Balkan. 11 Med hänsyn till den utveckling som skett i såväl Sveriges närområde

som i övriga Europa ökar behovet av att förstärka vår förmåga till internationella

insatser för hantering av kriser.12 Utvecklingen av internationell militär

krishanetingsförmåga sker inom ramen för olika organisationer såsom:

- Nato/PFF –PARP

- WEU - Forces Answerable to the Western European Union (FAWEU)

- samt EU:s gryende krishanteringssamarbete (sk. ”headlines goals processes”)

Dessutom måste militära resurser kunna tillhandahållas för FN, OSSE och inom

ramen för det nordiska samarbetet.13 Idag har den svenska Försvarsmakten en

bataljon insatt för fredsfrämjande insatser i Kosovo som totalt består av 751

individer.14 Långsiktigt skall samtliga operativa insatsförband inom

Försvarsmakten kunna nyttjas vid internationella insatser därför antog regeringen,

i juni 2000, följande mål inom ramen för PFF, vilka redovisas i tabell 2.1:15

Tabell 2.1: Av regeringen antagna mål, i juni 2000, inom ramen för PFF.

Förband Resurs
Mekaniserad bataljon 900
Mekaniserad bataljon 910
Ingenjörkompani 175
Militärpolis kompani 160
Sjöminröjnings förband 131
Spaningsflygförband inklusive basförband 225
Transportflygförband inklusive basförband 70
Ledningsresurser 50
TOTALT 2 621

                                                
10 Granholm, FOA Tidningen, Nr 5, s. 14-15.
11 Regeringen, Prop. 1999/2000:30, s.22 ff
12 Ibid
13 SOU 2001:23, s.139
14 www.swedint.mil.se/mission/kfor/ ks03/ fakta 2001-02-01 kl. 0840
15 SOU 2001:23, s. 139
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Åtagandet innebär att de aktuella förbanden skall utveckla förmåga att inom en

viss angiven tidsram (30 respektive 90 dagar) kunna delta i insatser. Sedan början

av år 2001 finns det avdelat ett förstärkt mekaniserat kompani, marina- och

flygvapenenheter.

Regeringen beslutade den 9 november 2000 att anmäla följande förband till

EU:s krishanteringsförmåga, vilka redovisas i tabell 2.2.
Tabell 2.2: Mål antagna genom regeringsbeslut i november 2000 inom ramen för EU

krishaneringsförmåga.

Förband Resurs
Mekaniserad bataljon stridsfordon 90 900

Ingenjörskompani 175
Militärpolis kompani 160
Sjöminröjnings förband 131
Korvett förband 206
Ubåtsförband 35
Jas 39 –division inklusive basförband 225
Transport 84gruppp inklusive basförband 70
Ledningsresurs 50
TOTALT 1952

Anmälan ligger i linje med Försvarsmaktens önskemål då det är en jämnare

fördelning mellan försvarsgrenarna.16 Samtliga förband skall ha 30 dagars

beredskap.

Efter ett tredje regeringsbeslut den 21 december 2000 är förbanden som tidigare

anmälts till EU och NATO även tillgängliga för FN och det nordiska

försvarssamarbetet.

Enligt den politiska ambitionsnivån  för internationella insatser (enligt prop.

1998/1999:74) innebär det att cirka 2000-2500 officerare och soldater/sjömän

kontinuerligt skall tjänstgöra utomlands. Enligt Försvarsmakten analyser så

bedömer man att man inte kan ha mer än 1 500 man kontinuerligt utomlands

förutom under kortare tidsperioder då den skall kunna utökas till cirka 2 000 man

främst genom att nyttja sjö- och flygstridskrafter. Detta beror på svårigheten att

utöka rekryteringen ur de värnpliktiga åldersklasserna. Ovanstående

                                                
16 SOU 2001:23, s. 140
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personalstyrka förutsätter att visstidsanställning av soldater och sjömän införs

samt att beredskapskontrakt upprättas.17

2.3 Personalförsörjning av internationella insatser

2.3.1 Rekryteringsbasens utveckling under 1990- talet fram till 2004

Rekrytering till förband för internationella insatser bygger fram till idag år 2001

på frivillighet vilket framgår i  2 §  i ”lagen om väpnad styrka för tjänstgöring

utomlands”. Detta innebär att ingen kan tvingas att tjänstgöra utomlands mot sin

vilja oavsett nuvarande anställning.18 Detta har givetvis fått konsekvenser för

rekryteringen till förband för internationella insatser då Försvarsmakten har

minskat sin personalstyrka såväl bland officerare som värnpliktiga. Från 1990-

talets inledning till år 2000, har värnpliktsvolymen successivt minskat ned till en

tredjedel av den totala årskullen av ungdomar, vilket visas i diagram 2.1.

Under utbildningsåret 1990/91 ryckte 48 41119 värnpliktiga in till grundutbildning

vid Försvarsmakten, vilket skall jämföras med den inryckningen som skedde år

2000 då motsvarande siffra var 16 500.20 Av dessa grundutbildades cirka 11 000

värnpliktiga i armén vilket skall jämföras med 1990 då motsvarande siffra var

                                                
17 Försvarsmakten, Skrivelse 23 383:61419
18 SOU 2000:21 s. 345.
19 Pliktverket, Skrivelsenr. 806:1002, Bilaga 6,
20 Pliktverket, utdrag ur PLIS, 001117
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Diagram 2.1: Antalet värnpliktiga (i tusental) som kallats in för utbildning under 1990-talet och

i inledningen av 2000-talet samt  planerad inkallelse (from 2001) till Försvarsmakten respektive

armén.
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cirka 36 405.21 Under utbildningsåret 2001 kommer endast 14 046 värnpliktiga att

utbildas inom Försvarsmakten varav 9 854 tillhör armén. Därefter, från och med

2002 kommer värnpliktsvolymen att öka i tre steg. År 2002 kallas 16 350

värnpliktiga in till grundutbildning inom Försvarsmakten, år 2003 17 000 samt år

2004 18 000.22

Enligt statistik från Försvarsmakten och Pliktverket väljer, eller i vissa fall

tvingas, cirka 10-14 %23  att avbryta grundutbildningen i förtid på grund av olika

hinder (fysiska eller psykiska problem). Enligt en dokumenterad statistik på de

värnpliktiga som genomförde sin grundutbildning 1998/1999 uppnådde cirka

66 % betyget 10 7 7 (vilket är lägsta nivån för internationell tjänst).24 Av dessa är

det cirka 7-10 % som söker internationell tjänst. Modell 2.1 illustrerar hur

ungdomar faller ifrån under vägen från mönstring fram till en eventuell

internationell tjänstgöring.

Innan personalen tas ut till ett internationellt förband upprättas en

uttagningskommission vid SWEDINT som svarar för att bearbeta alla

ansökningar och ta ut rätt personal till de olika befattningarna. I vissa fall har upp

                                                
21 Pliktverket, Skrivelsenr. 806:1002, Bilaga 2
22 Ibid, Johansson, ”Telefonintervju”, 2001-04-11
23 Ibid, Årsredovisning 1999, s. 20. samt Försvarsmakten/GRO UTB, Avgångar kalenderåret
2000,
24 Ibid, Undersökning utryckta FM 98/ 99, utdrag ur PLIS, s. 3-4.
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Modell 2.1: Visar en ålderskull ungdomar som mönstrar och vad utfallet blir i form av soldater som
är villiga till internationell tjänst.
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till 50 %25 av de sökande avböjt ett erbjudande om anställning från antagning till

dess att förbandet har utbildats och är på väg till tjänstgöringsområdet.

2.3.2 Krav och begränsningar för att anställa personal i utlandsstyrkan

Det finns, förutom att vara svensk medborgare, ett antal grundläggande krav för

att en person skall kunna antas till internationell tjänst bland annat:26

§ Godkänd säkerhetsprövning.

§ Ålder 20 – 40 (undantag specialistbefattningar samt officerare)

§ God fysik.

§ Inga kroniska sjukdomar eller stå under medicinering samt fullgod tandstatus.

§ Fullgjord svensk militär utbildning med lägst 10 7 7 i betyg.

§ Synkrav (vissa befattningar högre krav).

Det finns ytterligare en intressant rekryteringsgrupp som består av värnpliktiga

som tidigare genomfört sin grundutbildning och har tidigare erfarenhet av

internationella insatser. I det källmaterial som studerats framkommer det att cirka

24–47  % av den personal, som anställts vid bataljonerna som tjänstgjort i Bosnien

(BA 01 tom B A 09), hade tidigare erfarenhet av internationella insatser.27 Det

framgår dock inte hur många bataljoner varje individ genomfört. Sedan 1 juli

1997 finns ”Anvisningar för rekryterings- och antagningssystem för

utlandsstyrkan” som bland annat begränsar anställningen av personal med

tidigare internationell erfarenhet för att minska riskerna för psykiska effekter på

individen. Då en individ tjänstgjort i internationell tjänst bör en ny sådan

anställning inte upprättas förrän efter minst tolv månaders vistelse i Sverige. En

individ får ej heller anställas i mer än tre missioner under en sjuårsperiod.28

2.3.3 Rekryteringen under 1990-talet fram till idag

Under 1990-talet har rekryteringen till utlandsstyrkorna i huvudsak fungerat väl. I

vissa specialbefattningar har det saknats personal vilket medfört att

kravunderskridande genomförts29 vilket även chefen för KS 02 tvingades att

                                                
25 Skott, s. 33
26 www. swedint.mil.se, (2001-01-20), Rekryteringsbroschyr, s.4
27  SWEDINT, Arbetshandling,: ”Antal m. Tidigare FN-erfarenhet”
28 SOU 1998:30, s. 70
29 Skott, s. 36
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acceptera och konstaterade detta genom följande:  ” All personal som visat

intresse finns redan här i Kosovo.”30 Även arbetsmarknaden påverkar intresset för

internationell tjänst.31 Under slutet av 1990-talet och i inledningen av 2001 har

Sverige befunnit sig i en högkonjunktur, vilket innebär att det finns möjligheter att

få arbete på den svenska arbetsmarknaden. Vid en granskning av arbetshandlingar

från SWEDINT för sökande till utlandsstyrkan noteras tendenser till ett vikande

intresse för internationell tjänst. Under 90-talets mitt var det i snitt cirka 4600–

6500 sökande till Bosnienbataljonerna 32 och till Kosovo är siffrorna betydligt

lägre cirka 1800-3200.33 I underlaget går det inte att få fram hur stor andel av

personalen som utgjordes av värnpliktiga som nyligen grundutbildats. I Diagram

2.2 framgår hur antalet sökande och personalbehovet har förändrats under 1990-

talet till idag, år 2001.

Under inledningen av 2001 (fr.o.m. 2001-01-01) så höjde Försvarsmakten lönen

för utlandsstyrkan med i genomsnitt 20 % 34 för att göra den internationella

tjänsten mer attraktiv och öka rekryteringsförmågan. Löneförhöjningen

genomfördes i samband med att en bataljon för internationella insatser, KS 05,

skulle påbörja sin rekrytering. Löneförhöjningen visade sig vara lyckosam då

totalt 3 800 (inklusive officerare, värnpliktiga samt övrig personal utan värnplikt)

visade sitt intresse för utlandstjänstgöringen  vilket skall jämföras med föregående

                                                
30 SOU 2001:23, s. 142
31 Skott, s. 36.
32 SWEDINT Arbetshandlingar (1998-03-13)
33 Ibid, datatfil: Antalet sökande.xls (2001-02-22)
34 Ibid, mailväxling, 2001-04-11 kl. 1629
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utlandsbataljon, KS 04, då det endast 2 100 sökande. Det personella behovet till

den nuvarande bataljonen som tjänstgör i Kosovo är totalt 751 individer (varav

599 är värnpliktiga, cirka 80 % av bataljonen). 35

2.3.4 Rekrytering i framtiden

Enligt den politiska viljan skall vi ta ett större internationellt engagemang än

tidigare trots att den personella rekryteringsgrunden blivit mindre än tidigare.

Förutsättningen för att Försvarsmakten skall uppfylla förväntningarna är att

personalen är tillräckligt villig och motiverad att tjänstgöra utom Sveriges gränser.

Detta gäller främst de värnpliktiga som är frivilliga, där varken direkta eller

indirekta krav kan ställas på den enskilde, för att förmå denne att delta i

internationella uppdrag.

Om de bataljoner som tjänstgör i Kosovo är lika stora som idag det vill säga med

cirka 750 individer varav 600 är värnpliktiga så krävs det minst 1 200 värnpliktiga

totalt under ett år, då byte av personal sker två gånger per år. Samtidigt skall en

snabbinsatsbataljon rekryteras inom 90 dagar fram till och med 2002. Därefter

skall denna finnas i beredskap för att sättas in inom 30 dagar. Bataljonen består av

cirka 920 personer36 (om 80 % av personalen är värnpliktiga så innebär det cirka

730 man). I dessa siffror har jag inte räknat med de fristående kompanier som är

uppräknade i tabell 2.1 och 2.2.

                                                
35 Ibid
36 Peterson, Försvarets Forum, Nr. 2, s. 37
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3. TEORI

3.1 Inledning

Vad är det egentligen som gör att vissa individer vill delta och andra inte i

internationella insatser? Varför väljer man olika riktningar framför någon annan?

Det borde handla om motivation. Innan den enskilde blir anställd i utlandsstyrkan

handlar det om att passera ett antal vägval som kan innebära att individens inre

motivation styr vägvalet (se modell 2.1).  Denna process sker fr.o.m. att den

enskilde mönstrar t.o.m. att en anställning påbörjas. Det finns, minst fem olika

”beslutstillfällen” eller möjliga vägval där den enskildes motivation kan avgöra

valet. Individens motivation påverkas troligtvis, mer eller mindre, av dennes

omgivning, som i sin tur påverkar vägvalet.

3.2 Indelning av motivationsteorier

En individs motivation uppstår enligt Abrahamsson som en interaktion mellan en

individ och en situation. Motivationsteorier kan indelas i flera grupper men det

gemensamma är att de innehåller förklaringar av beteenden men kan inte helt och

hållet förklara varför individerna handlar som de gör. Det är vanligt att dela in

motivationsteorierna i fyra grupper såsom:

§ behovsteorier,

§ jämviktsteorier,

§ förstärkningsteorier och

§ förväntningsteorier.

En grupp av teorierna lägger stor vikt vid individen själv, dvs inre förhållanden,

och en annan grupp betonar de yttre.37 Skillnaden mellan de olika

motivationsteorierna, efter vad jag förstår, är att man försöker finna en förklaring

till var individen får energin eller motivet till ett visst beteende.

I behovsteorierna försöker man finna förklaringen i individen själv och hur denne

försöker uppfylla ett antal behov. En generell kritik mot behovsteorierna är att de

                                                
37 Abrahamsson,  och Aarum Andersen,  s 141-142
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lägger en allt för ensidig vikt vid de inre faktorerna och bortser från yttre

förklaringar av motivation. 38

Jämvikts- eller balansteorier försöker att förklara hur individens motivation

påverkas genom en värdering av den insats som gjorts och den belöning som

erhålls. Det har visat sig vara svårt att finna en empirisk grund för

jämviktsteorierna.39

Förstärkningsteorin bygger på att beteendet styrs av straff och belöningar dvs om

en handling belönas så är sannolikheten hög att denna återupprepas och tvärtom

om det motsatta förhållandet gäller.40

Förväntningsteorin ger en mer omfattande bild av vad motivation är och

sammanför många olika delar som även finns i de övriga tre teorierna.

Förväntningsteorin omfattar också samspelet mellan individen, situationen och

omgivningen.

3.3 Maslows motivationsteori

Maslow hävdar att motivationen styr hela organismens beteende. och de behov

som människan har är en metod för att nå en avsikt eller ändamål. Behoven som

människan besitter är sällan medvetna utan är oftast omedvetna. Dock kan en

medveten längtan eller motiverat beteende vara ett sätt att uppfylla omedvetna

behov. Maslow slår fast att det är ovanligt att en handling eller en medveten

önskan har endast ett motiv. Människan söker alltid att tillfredställa ett behov och

det är endast tillfredsställt under en kortare period och när ett behov är

tillfredsställt ersätts detta av något annat. Maslows behovshierarki utgår i

huvudsak från fundamentala behov som är relativt konstanta och mindre beroende

av den situation som individen befinner sig i. 41

                                                
38 Abrahamsson,  och Aarum Andersen, s. 147
39 Ibid s. 154
40 Ibid s. 154 -155
41 Maslow s. 19-33.
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Maslow indelar behoven i fem olika grupper i sin motivationsteori, vilket

redovisas i figur 3.1: 42

5.    Behov av självförverkligande

4. Behov av status och prestige

3 Sociala behov

2. Trygghetsbehov

1. Fysiologiska behov

Figur 3.1: Visar indelningen av människans grundläggandebehov enligt Maslows motivationsteori

3.3.1 Fysiologiska behoven

Motivationsteorin brukar utgå ifrån de så kallade fysiologiska drifterna. Det vill

säga kroppens fysiologiska behov för att kunna fungera, vilka är exempelvis mat,

sömn, vätska och sexualdrift. De fysiologiska behoven är de starkaste av alla

behoven. 43

3.3.2 Trygghetsbehovet

Trygghetsbehovet kan innebära stabilitet, säkerhet, beroende, skydd, frihet, frihet

från rädsla, behov av struktur, ordning, lagar etc. Tillfredsställelsen av detta behov

sker på liknande sätt som föregående. Individens beteende präglas helt av att

uppfylla trygghets och säkerhetsbehovet. Kroppens alla sinnen och funktioner

mobiliseras för att uppnå tillfredsställelse. Detta behov är oftast tillfredsställt i vår

kultur. Det kan dock uppstå fenomen ifrån detta behov i form av försäkringar.44

3.3.3 Sociala behovet (Tillhörighet- och kärleksbehov)

Nästa steg är att uppfylla det sociala behovet som innebär att individen söker efter

tillgivna relationer med andra människor i allmänhet exempelvis för att få en plats

i sin grupp eller familj.45

                                                
42 Abrahamsson,  och Aarum Andersen s. 143.
43 Maslow s. 35-38
44 Ibid s. 39-43
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3.3.4 Behov av status och prestige (uppskattning eller aktning)

Dessa behov kanske skall vara uppdelade i två olika underordnade delar där ett

behov är kopplat till det inre och det andra till en yttre relation. Det förstnämnda

handlar om en längtan efter styrka, prestationer, tillräcklighet, skicklighet och

kompetens, förtroende från omvärlden och för oberoende samt frihet. Det andra

handlar mer om längtan efter rykte och prestige (definierat såsom respekt och

uppskattning från andra människor), status, berömmelse och ära, dominans,

erkännande, uppmärksamhet, betydelse, värdighet eller uppskattning. 46

3.3.5 Behov av självförverkligande

Behov av självförverkligande innebär att individen försöker att uppnå eller

realisera sin yttersta målsättning av vad han anser att man är född till och har

möjlighet att förverkliga. Exempelvis vill någon bli en god mor, en annan vill bli

konstnär etc.47

3.3.6 Övrigt

Enligt Abrahamsson finns det de som kritiserar Maslows teorier på grund av att

han inte själv utvecklade denna med hänsyn till arbetslivet utan mot bakgrund av

sina erfarenheter vilka han fått genom klinisk psykologi. Det anses vara svårt att

pröva de teorier som han presenterade, dock finns det vissa studier som ger stöd

för Maslows tankar. Senare forskning anser inte att behoven uppstår en i taget,

utan att flera förefaller existera samtidigt, dock i varierande grad.48

3.4 Herzbergs motivationsteori

Den studie som ligger till grund för Herzbergs ”Tvåfaktorsteori eller Motivations-

och hygienteori”, var avsedd att studera människans dubbla natur. Enligt Herzberg

har människan två typer av behov. Det ena är precis som ett djur, att undvika

smärta och det andra att växa psykologiskt som människa. Hans studie

genomfördes i arbetslivet och syftade till att ta reda på faktorer som skapade

arbetstillfredsställelse repektive otillfredsställelse. Herzberg anser att de faktorer

                                                                                                                                     
45 Ibid, s. 43-45
46 Ibid, s. 45-46
47 Ibid, s. 46-47
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som skapar arbetstillfredsställelse är separata och distinkta från de faktorer som

skapar otillfredsställelse. Dessutom anser han att dessa faktorer inte är motsatser

till varandra utan är två dimensioner som kan beskrivas såsom två av våra sinnen,

synen och hörsel. Synen stimuleras av ljuset men har ingen påverkan på hörseln.

Hörseln får sin stimulus från ljudet och påverkar inte synen om det ändras i

styrka. Enligt Herzberg kan detta visas genom två parallella pilar som riktas åt

olika håll varav den ena skall ge symbol åt den djuriska i människan Adam och

den andra människan Abraham, vilket redovisas i bilaga 1 figur 1. Den ”djuriska

Adam” undviker smärtan som kommer ifrån den fysiskt omgivande miljön och

den ”mänskliga Abraham” undviker smärtan från den psykologiska miljön. Den

andra representerar ”människan Abrahams” natur vilken strävar efter

självuppfyllelse eller psykologisk växt genom fullbordandet eller utförandet av

uppgifter.49 Enligt Herzberg finns det sex faktorer som påverkar

arbetstillfredsställelse,motivationsfaktorer samt åtta faktorer som påverkade

otillfredsställelsen, hygienfaktorer.

Enligt Abrahamsson tillhör Herzbergs forskning den behovsteoretiska traditionen

där man ser trivseln i arbetslivet som en funktion av i vilken grad en individ får

sina behov uppfyllda av sitt arbete. Detta innebär att trivsel uppfattas som

tillfredsställelse av behov. 50

3.4.1 Motivationsfaktorerna

Enligt Abrahamsson anser Herzberg att motivationsfaktorerna är detsamma som

konkreta behov av en högre ordning vilken man har behov av eller önskan att

tillfredsställa. Om behoven är otillfredsställda leder detta till en motivation för att

uppfylla dem, vilket i sin tur leder till en handling. När ett av behoven eller

motivationsfaktorerna är uppfyllda så leder det till att individen vill ha mer av

samma sort.

                                                                                                                                     
48 Abrahamsson och Aarum Andersen, s. 143-144.
49 Herzberg, s.75-76
50 Abrahamsson och Aarum Andersen, s. 148-149
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Motivationsfaktorerna är:51

1. Prestationer det vill säga tillfredsställelse att utföra ett arbete, lösa problem

eller att se resultatet av sitt arbete.

2. Erkännande innebär att någon får tydlig uppskattning för utfört arbetet istället

för att ha en allmän känsla av att vara prissatt.

3. Arbetet i sig, det vill säga intressant, varierat etc.

4. Ansvar, det vill säga man har kontroll över sin egen arbetssituation eller tar

ansvar för andra utför ett arbete.

5. Befordran vilket innebär att man vid konkreta tillfällen blivit tilldelad högre

formell status i organisationen.

6. Växt innebär att man lär sig nya färdigheter med större befordringsmöjligheter

och möjligheter för vidare växt.

3.4.2 Hygienfaktorerna

Hygienfaktorerna eller underhållsfaktorerna, som de även kallas, är det samma

som behov av lägre ordning. Hygienfaktorerna har ingen direkt motiverande

verkan på arbetslivet men om de saknas skapar de vantrivsel.  Hygienfaktorerna

är:52

1. Organisationens politik och administration i dess helhet.

2. Ledaren, det vill säga om dennes sätt att leda m.a.o. ledarkompetensen.

3. Arbetsförhållanden såsom den fysiska arbetsmiljön.

4. Förhållandet mellan andra människor såsom kolleger emellan och med chefer

samt med underordnade.

5. Ekonomisk ersättning såsom lön och andra ekonomiska belöningar.

6. Status, vilket främst gäller statussymboler och inte främst formell sådan.

7. Trygghet i arbetet såsom arbetstider, bra företag eller organisation mm.

8. Privatlivet, det vill säga trivseln i arbetet påverkas av privata problem.

3.4.3 Herzbergs motivationsteori är en tvåfaktorsteori

Då Herzbergs motivationsteori är tvådimensionell och att faktorerna inte är

varandras ytterligheter utan oberoende av varandra vilket skapar en

                                                
51 Ibid  s. 149
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tvåfaktorsteorin. Det innebär att om motivationsfaktorerna finns vid arbetsplatsen

så leder de till trivsel och om de saknas så leder det inte till vantrivsel. Däremot

skapar hygienfaktorerna vantrivsel om de saknas men de kan inte skapa trivsel.

Om man vill skapa motivation i arbetet så skall man satsa på att förbättra

motivationsfaktorerna vilka är knutna till arbetets innehåll och påverkar

arbetstillfredsställelsen. Förbättras hygienfaktorerna så kommer detta att skapa en

icke vantrivsel men det kommer inte att höja motivationen. Det finns dock ett litet

undantag och det är lönen. En chef kan motivera sina underställda på kort sikt

genom att exempelvis höja lönen. I och med att motivations- och hygienfaktorerna

är oberoende av varandra så kan man enligt Abrahamsson i Herzbergs teori få fyra

olika kombinationer, vilka visas i figur 3.2:53

Tillfredsställelse i arbetet (trivsel) Vantrivsel i arbetet

Hög Låg

Låg Hög

Hög Hög

Låg Låg

Figur 3.2: Visar olika kombinationer av tillfredsställelse inom hygien- och motivationsfaktorerna.

3.4.4 Övrigt

Vissa faktorer har klassificerats både som motivations- och hygienfaktorer vilket

kritiserats. Främst gäller detta lönen. 54

3.5 McClellands motivationsteori

McClelland har i sin forskning studerat de bestående och underliggande

dimensioner av personligheten som motiverar (ger energi, leder och väljer)

individens olika beteenden och upplevelser. McClelland definierar motivation

som ett ”uppväckt motiv”.55 Det i  sin tur definieras som är ett återkommande

intresse att uppnå ett önskat slutmål av ett tillstånd baserat på en naturlig

stimulans – ett intresse som ger energi, ”vägleder” (orients) samt väljer ett

                                                                                                                                     
52 Ibid, s. 150
53 Ibid, s. 150-151.
54 Ibid, s.153
55 McClelland s. 173



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
CHP 99/ 01 C-UPPSATS 19 100:1038
Mj Mats Ekström 2001-06-19 Sida 28 (85)

beteende.56 Enligt McClelland så finns det tre fundamentala motivsystem med

olika ”yttersta måltillstånd”, vilka redovisas i figur 3.3.57

Motivsystemen ”Yttersta måltillstånd”

Prestation (”achievement”), Framgång (success)

Makt (”power”) Påverkan eller inflytande (impact)

Tillhörighet  (”affiliation”) Närhet (intimacy)

Figur 3.3: Visar motivationssystemen och dess yttersta måltillstånd.

Motivationssystemen beskriver egentligen individens läggning, det vill säga vilket

yttersta måltillstånd han eller hon innerst inne egentligen eftersträvar. För att

avgöra vilken s.k. motivationsläggning olika individer har, avgörs det enligt

McClelland på individens tanke om det yttersta måltillståndet. Intresset för att

uppnå måltillståndet är återkommande. Måltillståndet kan definieras såsom

”resultatet av en viss handling.58

McClelland har visat att många av de identifierade motiven inte nödvändigtvis är

en del av individens medvetna självbild utan vissa motiv är omedvetna, andra inte.

Slutsatserna, som McClelland dragit, är att det medvetna värdet med prestationer,

tillhörighet och makt inte är jämförbart med associationsförsöken vilka mätt det

omedvetna motivet i form av ”Prestation”,  ”Tillhörighet” samt ”Makt”. Enligt

McClelland är det viktigt att skilja mellan ett värde, som är en del av självbilden,

och motiv, som inte är det. Enligt McClellands modell är människors åsikt om vad

som är viktigt i livet eller för dem personligen avgörande för beteenden som

väsentligen är oberoende av motivsystemen. Detta innebär att många val, särskilt

där man intellektuellt är införstådd av betydelsen av de olika alternativen, bestäms

huvudsakligen av värden. Motiv spelar där en underordnad roll i avgörandet i

sådana situationer.59

                                                
56 McClelland, s. 590.
57 Ibid, ”Foreword”, punkt 4.
58 Ibid
59 Ibid s. 592
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Påverkan från värden, färdigheter och möjligheter vid medvetna val och

handlingar gör att det är svårt att värdera styrkan av motivet mellan vad

människor säger eller gör. En individ kan vid undersökningar svara medvetet på

olika frågor, exempelvis vill prestera något, men i själva verket är det så att denne

endast är ute efter ett värde som han eller hans kultur anser vara en prestation. 60

Det enda motiverande intresset som kan bedömas med tillräcklig giltighet från

medvetna val är där negativ stimulans är involverad En förklaring till detta kan

vara att källan för den negativa stimulansen ofta finns, i förhållande till individen,

externt till skillnad från den positiva stimulansen såsom att prestera bättre eller

kunna påverka, vilket endast återfinns internt. Sålunda utvecklas rädslan för

misslyckande ur hot från externa auktoriteter såsom lärare, föräldrar vilka

individer lätt och snabbt kan identifiera.

I definitionen av motiv finns ordet intresse vilket betecknar att ett motiv är mer

allmänt än en avsikt.

Det finns många olika element i en sekvens av motivation som leder till en

handling. Inledningsvis kan det i miljön vara något som påverkar eller kräver

individens uppmärksamhet och väcker ett behov. Kravet leder till en reaktion i

individen som kopplat till situationen får en stimulans. Stimulansen i sin tur

påverkar individens inre motivationsfaktorer. Hur stimulansen tas emot av

individen beror på dennes motivationsläggning (”Prestation”, ”Makt” samt

”Tillhörighet”) som leder och förstärker individens upptäckta motivation.

Dessutom beror individens beteende på vilka värden som står på spel samt vilka

vanor eller färdigheter som individen besitter. Sist men inte minst måste individen

uppfatta vilka möjligheter som finns i den aktuella situationen för att denne skall

kunna handla. I figur 3.4 visas de element som en handling påverkas av. 61

                                                
60 Ibid, s. 592
61 Ibid s. 173-175 samt Abrahamsson och Aarum Andersen, s. 141.
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Figur 3.4: Visar vad som påverkar en handling enligt McClelland

3.5.1 Prestationsmotivet

 Enligt McClelland borde ”Prestationsmotivet” egentligen ha kallats för

effektivitetsmotivet, vilket beror på att det representerar ett återkommande

intresse av att uppnå ett måltillstånd där det gäller att prestera någonting bättre.

Göra något bättre innebär att man presterar ett resultat som kan jämföras, endera

internt eller externt. Begreppet anses bäst kunna förstås genom att använda termer

såsom effektivitet eller skillnaden mellan insats och verkan. Människor vars

beteende styrs av ”Prestationsmotivet”, är mer benägna att söka sig huvudsakligen

till sådana situationer, där det finns möjligheter till att kunna prestera

förbättringar. De  gillar inte och arbetar inte bättre i situationer där det inte finns

möjligheter till förbättring. Dessutom ogillas sådana situationer där uppgifterna är

för lätta, alternativt för svåra, eller där externa belöningar som pengar eller

uppmärksamhet förutsätts. För att få veta om de förbättrat sig, föredrar individer

med högt ”Prestationsmotiv” situationer där de har personligt ansvar för resultatet

i vilket de får feedback  på hur bra de presterat.62

                                                
62 McClelland s. 595-596

A. Krav D. Uppväckt behov

B. Stimulans C. Motivationsläggning

§ Prestation

§ Makt

§ Tillhörighet

Externt i miljön Internt i individen
Lärdom

(värden)

Vanor,

färdigheter

Handling

Möjligheter
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 I senare studier har resultat visat att motiverande angelägenheter kan formas

mycket tidigt i livet, innan exempelvis ett spädbarn har utvecklat sin

självmedvetenhet eller intellektuell kapacitet eller kan värdera sitt eget

uppträdande. Det är även en del av förklaringen till varför medvetna värden, som

bildas mycket senare i livet, kan te sig helt annorlunda från motiverande

angelägenheter, vilka baseras på mycket tidig inlärning.

3.5.2 Maktmotivet

Människor, som drivs av ”Maktmotivet”, vill kunna påverka eller ha inflytande

särskilt över människor och kanske på saker. Det senare har inte undersökts så väl

men det har dock  visat sig att människor, vars beteende styrs av ”Maktmotivet”,

kommer ihåg ”toppupplevelser” (peak experience) som har innehållit känslor av

fysisk och psykisk styrka. Signifikant för någon som är stark i ”Maktmotivet” är

förenat med många tävlingsinriktade och särskilda aktiviteter eller intressen för att

uppnå och bibehålla prestige och rykte. ”Maktmotivets” uttryck skiljer sig mellan

individer och de olika könen. Den individuella skillnaden beror på individens

enskilda normer och vad denne anser är ett acceptabelt beteende. ”Maktmotiv”

visas mer öppet tävlingsinriktat och är tydligare bland män än kvinnor.63

Även mognaden har en betydelse för beteendet som styrs av ”Maktmotivet”.

Enligt McClelland får man vid en översiktlig granskning av ”Maktmotivet” att det

är ett flerhövdat monster som visar olika ansikten beroende på olika variabler.

Då en människa har en kombination av en hög grad av ”Maktmotiv” och en låg

grad av inre hämning så tenderar de att tänka i termer som att personligen

dominera andra. Detta kan resultera i beteende såsom att dricka för mycket,

försöka förföra så många kvinnor som möjligt, luras och vara beslutsamma och de

anses vara socialt sett oansvariga. Det motsatta förhållandet är då man har hög

grad av ”Maktmotiv” och hög grad av inre hämning. Människor som har denna

kombination tänker i termer att de utför sin makt på uppdrag av andra.

Karaktäristiskt för dessa är att de engagerar sig i mindre impulsiva självtillåtande

beteenden, de antar ledarbefattningar i frivilliga organisationer och tror på

                                                
63 Ibid, s. 596-597
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centraliserad auktoritet. Dessutom tror de på hårt arbete, självuppoffring och

välgörenhet. Kort sagt kan dessa benämnas som ansvarstagande medborgare.

Kännedomen om ”Maktmotivets” utveckling är mindre känt än

prestationsmotivets, dock beror utvecklingen till viss del på föräldrarnas

beteenden.

3.5.3 Tillhörighetsmotivet

Enligt McClelland är kännedomen om ”Tillhörighetsmotivet” mindre känt än de

två övriga motiven. Det kan även vara så, enligt McClelland, att måltillståndet för

”Tillhörighetsmotivet” är kopplat till ”goda vibrationer” vilka karaktäriseras som

uppfyllt genom harmoniska relationer mellan två personer. Dock finns det två

typer av tillhörighetsmotiv, där den ena mer handlar om rädsla för att bli

övergiven eller avvisad och att man därför mer aktivt strävar efter att vara

tillsammans med andra så att man inte blir lämnad ensam. Den andra handlar mer

om att upprätta relationer till andra individer, där ensamheten inte utgör något hot.

Personer som har denna läggning är intresserade av att upprätta och vårda

relationer till andra människor ”Tillhörighetsmotivet” har en central betydelse för

mental och fysisk hälsa och en känsla av välbefinnande.64

3.5.4 Övrigt

Enligt Abrahamsson så finns det en generell kritik av McClellands

motivationsteori som beror på att en för stor vikt läggs vid de inre faktorer och

mindre vad avser de yttre faktorerna då han förklarar motivationen.

3.6 Val av teori

Att välja en teori för att försöka förklara och förstå varför en individ väljer att

försätta sig i en speciell situation, såsom internationell tjänst, är inte gångbart, då

inflytelserna för detta beslut är komplexa. För att kunna lyckas med detta så tror

jag att teorierna måste komplettera varandra i och med att problemet rör sig inom

ett brett spektrum av olika områden. De motivationsteorier, som tidigare

redovisats beskriver motivationen utifrån olika förutsättningar eller olika

                                                
64 Ibid, s. 597-598.
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sammanhang. Jag anser att de skulle kunna komplettera varandra i en ansats till att

försöka förstå och förklara individers val till internationell tjänst. Jag anser att

Maslows teori är lite för generell. Därför väljer jag att utveckla en egen modell

som främst grundar sig på Herzbergs motivationsteori och tillviss del McClellands

motivationsteori samt egna erfarenheter.

3.6.1 Utveckling av en motivationsmodell:

Undersökningsgruppen är mitt i ett specifikt skede i livet, det vill säga i slutet av

ungdomen. Nu är de i en brytpunkt i livet då de håller på att bli mer

självständiga.65 Grundutbildningen är slutet på det som mer eller mindre varit

tvång och nu har individen möjlighet att själv välja sin framtid. En av

möjligheterna är att söka ett tillfälligt arbete, i exempelvis utlandsstyrkan, under

en begränsad tid.  Med hänsyn till denna specifika situation är det komplicerat att

använda enbart en motivationsteori för att försöka förklara och förstå varför en

individ söker eller inte söker internationell tjänst.  Det är ett komplex situation

med många bidragande faktorer. Därför har jag skapat en egen motivationsmodell.

Modellen har byggts upp med stöd från tidigare redovisade teorier, vissa

empiriska fakta som jag funnit i olika källor samt egna erfarenheter från

grundutbildning av värnpliktiga och egen genomförd internationell tjänst. I figur

3.5 redovisas den teorimodell som jag utvecklat för att försöka förklara processen

för den värnpliktigas val att söka eller inte söka internationell tjänst. Modellen har

främst utvecklats utifrån Herzbergs motivationsteori men även till viss del utifrån

McClellands motivationsteori samt egna erfarenheter.

                                                
65 Cullberg, s. 81-84 .
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Vad är det som får en värnpliktig att söka internationell tjänst eller ej? För det

första måste en individ få information om att det finns möjlighet66 att söka

internationell tjänst. Informationen kommer från olika källor såsom media,

kamrater eller anhöriga och Försvarsmakten. I vissa fall, beroende på vem är

källan av informationen och vilket syfte den har så kan den skrämma den enskilde

från att söka internationell tjänst. Strävan är att den information som exempelvis

Försvarsmakten borde eller skall ge, skall inledningsvis väcka ett medvetet eller

omedvetet behov. Individen får ett behov eller motiv till att söka utlandsstyrkan.

Utifrån den information eller kunskap som individen har är detta en källa till

individens ’inre bild’ om hur situationen ser ut i den miljö som utlandsstyrkan

                                                
66 McClelland s. 173-175
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Figur 3.5: Visar en teorimodell som utvecklats och  baseras främst på Herzbergs motivationsteori och

till viss del McClellands motivationsteori samt egna erfarenheter.
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verkar.67 Bilden kan vara positiv eller negativ vilket påverkar individens vilja till

att söka internationell tjänst eller ej.

En annan stor och bidragande orsak som kan påverka individens intresset att söka

internationell tjänst är hur väl individen anser att motivations- och

hygienfaktorerna är tillfredsställda i den miljö som denne vistas i under

grundutbildningen. En individ som anser att behoven är tillfredställda borde vara

mer benägen och intresserad av att förlänga sin tjänstgöring i Försvarsmakten

genom internationell tjänst än den som känner sig otillfredsställd.

Tillfredsställelsen eller otillfredsställelsen av de olika faktorerna bidrar,

tillsammans med kunskapen om internationell tjänst, till en ’inre bild’ som

individen skapar. Bilden som ”skapas” syftar till att försöka värdera om individen

kan se sig själv i den aktuella situation samt hur väl uppgifterna tillfredställer

individens behov och om arbetsmiljön är acceptabel eller ej.

Då individen skapat en subjektiv ’inre bild’ om hur individen kommer att ”passa”

i denna situation så är denne endera positiv eller negativ. Den som har en negativ

bild kommer förmodligen inte att söka utan anser att ”möjligheten” är ointressant.

Har individen en positiv bild av internationell tjänst så ökar förmodligen intresset

för att söka och individen överväger fördelar och nackdelar jämfört med de övriga

möjligheter (exempelvis studier, andra arbeten) som individen anser att han har

efter genomförd grundutbildning. Övervägandet sker förmodligen med hänsyn till

individens ”kortsiktiga och/eller långsiktiga mål med ”livet”, i vissa fall kanske

det sker omedvetet utan känns mer som en slump.68 Anses nackdelarna vara

övervägande så är intresset mindre eller försvinner helt. Om fördelarna överväger

så kommer intresset att fortleva och individen går vidare.

Slutligen så överväger individen medvetet eller omedvetet om det finns några

interna eller externa hinder, exempelvis familjeangelägenheter, eller vågar ej på

grund av risker etc.69  Finns det inga hinder så kommer individen troligtvis att

söka internationell tjänst.

                                                
67 Johansson, (1996), s. 57ff
68 Cullberg,  s. 83.
69 McClelland s.193
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3.7 Forskningsfronten

3.7.1 FHS undersökning

Försvarshögskolan har bedrivit en forskning inom det område som behandlas i

denna uppsats. Den tryckta redovisningen av undersökningen heter ”Villighet att

medverka i framtida internationella insatsstyrkor”.  Studien ingick i en större

studie inom Försvarsmaktens ram. Syftet med studien var att få ett underlag som

visade villigheten bland yrkesofficerare och övrig personal till att delta i

internationella insatser. Undersökningen genomfördes under vintern 1999/2000. I

undersökningen deltog 1 947 individer. Urvalsgruppen bestod av 811 yrkes- eller

reservofficerare samt 1 136 värnpliktiga från samtliga försvarsgrenar. Av de

värnpliktiga hade huvuddelen genomfört sin värnpliktsutbildningen under 1990-

talet och 152 individer genomförde sin grundutbildning då undersökningen

genomfördes. Resultatet av undersökningen visade att 50 % kunde tänka sig att

genomföra internationell tjänst om individen själv får välja tidpunkt, typ av

uppdrag samt geografisk plats. I undersökningen framkommer det att då risk för

fysiskt hot eller om uppgiften är oklar eller komplex påverkas villigheten att delta

negativt. Det framkommer att insatsen skall ha ett övervägande humanitärt inslag

och ett mindre militärt. Av de som var villiga att delta i internationella insatser

kunde många tänka sig att delta runt om i världen, även om Europa föredrogs.70

3.7.2 Södermanlandsbrigadens utbildningsförsök

Utbildningsåret 1998/1999 genomförde MekB 10 (P 10) ett försök i syfte att ta

reda på om inslag av utbildning mot internationella insatser hade någon effekt för

rekryteringen mot internationell tjänst. En enkätundersökning gjordes före och

efter att utbildningen genomförts. Efter att utbildningen genomförts var det 22 %

som kunde tänka sig att söka eller hade sökt internationell tjänst mot tidigare

16 %. Samtidigt hade den tveksamma gruppen minskat (35 % till 20 %) och den

negativa gruppen hade ökat (49 % till 58 %).71

                                                
70 SWEDINT, Skrivelse 21 120:506 86, underbilaga 2
71 MekB 10, Slutrapport, Skrivelse 19 200:10585
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4. METOD

4.1 Val av arbetsmetod

Inom metodläran skiljer man bland annat mellan två metoder, den kvalitativa och

kvantitativa. I den kvantitativa metoden är utgångspunkten det som skall studeras

det vill säga det skall göras mätbart och undersökningsresultatet skall kunna

presenteras numeriskt.72 De som förespråkar den kvalitativa metoden anser att allt

inte är mätbart utan hävdar att det är en principiell skillnad på det som skall

studeras inom olika vetenskaper, vilket gör att inte samma metoder kan användas.

Utgångspunkten i den kvalitativa metoden ligger i att varje fenomen består av

unika kombinationer av kvaliteter eller egenskaper som inte går att väga och

mäta.73 Enligt Andersen beror val av metod på följande:

§ undersökningsämnet

§ hur man uppfattar undersökningsämnet

§ undersökningens syfte.

Det innebär att forskaren inte kan använda sig av en metodik före någon annan

utan att tagit hänsyn till det studerade ämnet.74

För att kunna härleda teori och verklighet till varandra finns det i huvudsak två

vägar eller arbetssätt vilka benämns deduktion och induktion. I det deduktiva

arbetssättet använder sig forskaren av ”bevisandets väg”, vilket innebär att utifrån

allmänna principer och teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Med andra

ord innebär det att hypoteser härleds ur redan kända teorier, vilka empiriskt

prövas i det aktuella fallet. Induktivt arbetssätt innebär att forskaren använder sig

av ”upptäcktens väg”. ”Upptäcktens väg” betyder att forskaren inte har förankrat

en tidigare vedertagen teori utan kan, utifrån insamlade informationen, empirin,

formulera en egen teori.75

                                                
72 Andersen (red), s. 70.
73 Ibid, s. 70-71.
74 Ibid,.s. 71.
75 Patel och Davidson s. 20-21.
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Inom forskningen finns det bland annat två vetenskapliga förhållningssätt eller

skolbildningar om hur ett objekt skall studeras, positivismen och hermeneutiken.

Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition.

Hermeneutiken är positivismens raka motsats och betyder ungefär tolkningslära.

Inom hermeneutiken studerar, tolkar och försöker man förstå grundbetingelser för

den mänskliga existensen. 76

Med hänsyn till att syftet med uppsatsen är att kunna kvantifiera resultatet och få

en uppfattning om hur de värnpliktiga ställer sig till att genomföra

internationelltjänst så kommer en kvantitativstudie med ett positivistiskt

förhållningssätt att genomföras. Dessutom kommer undersökningen att försöka

förklara de värnpliktigas inställning till internationell tjänst utifrån resultatet och

med stöd av motivationsteorier vilket innebär att ett deduktivt arbetssätt kommer

att användas.

4.2 Verktyg för insamling av empiri

Det finns i tre huvudtyper av faktainsamlingsmetoder såsom,

observationsmetoder, dokumentstudier samt frågemetoder. Frågemetoderna är

uppdelade i två former som intervjuer och frågeformulär eller enkäter.77

Den metod som i huvudsak använts för att inhämta empiri till uppsatsen har varit

genom enkät. (Enkät kommer från franskan och om det ordagrant översätts till

svenska betyder rundfråga, vilket innebär att även intervjuer är en typ av enkät).

Genom åren har det svenska språkbruket gjort att begreppet enkät betyder ”frågor

som besvaras med den svarandes egen hand.”78 Enligt Trost skiljer man på

postenkäter och gruppenkäter. Postenkäter sänds via post till den svarande (via

internpost eller genom postverket). Gruppenkäter genomförs där flera är samlade

och genomför enkäten samtidigt utlämning och inlämning genomförs av en och

samma person. 79 Genom enkäter kan man samtidigt nå många personer och

underlaget är lättare att bearbeta. Dessutom vet man att alla (eller ett stort antal)

personer får samma frågor vilket innebär att det är lättare att jämföra svaren.

                                                
76 Patel och Davidsson,  s. 23-28
77 Andersen (red), s. 73.
78 Trost, s. 8
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Intervjuerna lämpar sig bäst när experter skall utfrågas och strikta fakta efterlyses.

Enkäten passar bäst när ’vanligt folk’ skall utfrågas och det gäller att få fram

bland annat attityder.80

I undersökningen valde jag att genomföra gruppenkäter. Fördelarna med

gruppenkäter är att många personer kan undersökas samtidigt, det är billigt och

snabbt och ger litet bortfall på grund av vägran. Nackdelarna är risk för påverkan

från gruppledaren, anonymiteten kan ej alltid skyddas, risk för mätfel och

variabelbortfall och att ingen förnyad kontakt för granskning av oklara svar är

möjlig.81

Oavsett vilken utfrågningsmetod som används kan frågetekniken vara av olika

grad av standardisering och strukturering. Med standardisering menas i vilken

grad frågorna och situationen är desamma för samtliga respondenter. Strävan är

att intervjuerna skall äga rum under liknande förutsättningar, oavsett när de

genomförs. De flesta kvantitativa studier använder sig i hög grad av

standardiserade datainsamlingar.

Struktureringen däremot menas i huvudsak två vitt skilda företeelser. Enligt Trost

använder många metodläroböcker termen strukturerad då frågorna i en intervju

eller i ett formulär har fasta svarsalternativ. Om svarsmöjligheterna är öppna är

frågan ostrukturerad. I många andra sammanhang har struktur eller strukturering

en helt annan betydelse och användning. En intervju eller ett frågeformulär är

högt strukturerat om det har en struktur det vill säga för att ha en hög grad av

strukturering om man vet vad man frågar efter.82

Ett frågeformulär kan bestå av olika typer av frågor som kan indelas i

”undersökningsfrågor (skall ge upplysningar om det som undersöks),

”bakgrundsfrågor” (syfte att dela upp de intervjuade personerna i olika

huvudgrupper vilka är relevanta för undersökningens problemställning ex. ålder,

                                                                                                                                     
79 Ibid, s. 9-10.
80 Ejvegård, s.50-51.
81 Dahmström, s.55-56.
82 Trost, s.53-57
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hemvist etc.) samt ”identifieringsfrågor” (syfte att säkra att man identifierat varje

intervjuad och kan förvissa sig om att rätt person som valts ut svarar på

frågorna).83

Tekniken för att få in ett empiriskt underlag utformades som en enkät, vilken

bifogas i bilaga 3, bestående av fyrtiosex frågor (fyrtiotre huvudfrågor).

Huvuddelen av frågorna är av sluten karaktär, dock finns fyra frågor som är av

öppen karaktär. Dessutom har respondenten givits utrymme att kommentera varje

avgivet svar.

Frågorna är i huvudsak inriktade mot att mäta viljan samt vilka faktorer som kan

påverka densamme positivt eller negativt till att genomföra internationell tjänst.

Undersökningsfrågorna har sitt ursprung eller kopplingar till de olika

motivationsteorier som tidigare redovisats och flera av frågorna  har hämtats ur

Johansson och Larssons enkätundersökning.84

4.3 Val av urvalsgrupp

Urval kan delas upp i slumpmässiga och icke slumpmässiga urval. Ett annat namn

på slumpmässiga urval är sannolikhetsurval. De olika urvalsmetoderna betecknar

på vilket sätt den representativa gruppen för undersökningen tagits ut för

studien. 85 Den icke slumpmässiga metoden kan delas upp i kvot-, bekvämlighets-

samt strategiska urval. Kvoturval innebär ett urval av exempelvis enheter som är

representativa för populationen i bestämda avseenden.

Strävan var att genomföra studien bland de värnpliktiga som genomför sin

grundutbildning under 2000/2001 vid några av våra sex stridande brigader.

Dessutom var strävan att det skulle vara en geografisk spridning över riket. Nästa

kriterium var att samtliga värnpliktskategorier skulle vara representerade och att

ett skyttekompani och ett specialkompani skulle vara representerat från varje

                                                
83 Andersen, s. 87
84 SWEDINT, Slutrapportstudie INT99507S, Underbilaga 2
85 Trost, s. 28.
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förband. Genom att genomföra studien med geografisk spridning erhålls ett

representativt värde som inte är påverkat av de regionala förutsättningarna.

Dessutom kan en jämförelse göras mellan de olika förbanden för att se om det

finns några skillnader.

4.4 Genomförandet

Då utkastet till enkäten var klart skickades det på remiss till ett mindre antal

personer som har eller inte har någon erfarenhet av kvantitativa studier. Då

remissen återkom inarbetades synpunkterna i enkäten. Därefter genomfördes en

pilotstudie bland tolv värnpliktiga vid A 9, 2000-12-04. Syftet med studien var att

kontrollera genomförbarheten av enkäten och studiens utformning. Då

respondenterna i pilotstudien genomfört enkäten, avdelades tid för feedback.

Respondenterna återgav en konstruktiv feedback vilket resulterade i att ytterligare

fyra frågor inarbetades i enkäten.

Enkätundersökningen var avsedd att genomföras som en gruppenkät där jag skulle

vara närvarande vid genomförandet. Avsikten med gruppenkäten var att minimera

det externa bortfallet och att ha uppsikt på reliabiliteten eller med andra ord

tillförlitligheten. 86 Även om vissa slumpmässiga inflytelser kan komma att

påverka undersökningen finns det möjligheter att dokumentera dem och få

förståelse för utfallet av resultatet.

Under hösten 2000 har jag valt ut och tagit kontakt med en brigad i respektive

militärdistrikt. Första kontakten med respektive förband har skett via förbandets

stabschef som i sin tur hänvisat till en kontaktperson. Enkätundersökningen

genomfördes under perioden v. (49) 50–51. Personligen genomförde jag

enkäterna vid två av förbanden, P 7 vid Revingehed samt I 5 i Östersund, under

vardera en dag. Vid det tredje förbandet, P 10, fanns ingen möjlighet att samla

kompanierna och genomföra enkäten under en dag, då de var såväl geografiskt

som tidsmässigt utspridda i sin utbildning. Undersökningen vid P 10 har därför

genomförts av förbandets egna befäl. Före genomförandet har befälet fått ett

                                                
86 Trost,  s. 28.
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skriftligt ”PM för genomförande av enkät”, vilken bifogas i bilaga 2. Vid

undersökningen vid I 5 och P 7 har respondenterna haft cirka 30 minuter till

förfogande för att fylla i enkäterna. Innan enkäterna delats ut har jag haft en

kortare genomgång avseende syftet med undersökningen, enkätens ifyllande,

förtydligande av vissa frågor samt hur individens kodnummer skall fyllas i

respektive enkät. Insamlingen av enkäterna har vid I 5 och P 7 skett omedelbart

efter att ifyllandet var gjort. Vid P 10 har respektive ansvarigt befäl delat ut samt

samlat in underlaget och veckan efter genomförandet hämtades enkäterna.

4.5 Bearbetning

För att underlätta bearbetningen av enkäterna har huvuddelen av svarsalternativen

kodats. Dock finns det undantag då jag har begärt att respondenten skall

rangordna olika svarsalternativ så har kodningen utelämnats för att undvika en

indirekt påverkan respondenten genom enkätens utformning.

Enkäternas data har därefter stansats, av personal vid ett databehandlingsföretag,

och förts in i  Excel. Bearbetningen av data har skett i  statistikprogrammet, SPSS

för Windows 10.1. Vid bearbetningen har frekvenstabeller samt korstabeller

dragits ut ur underlaget. Därefter har en översiktlig studie genomförts av

resultatet. Efter denna studie har vissa variabler med femgraders ordinalskalor

omarbetats till en treställig för att göra resultatet mer hanterligt. Jag har försökt att

skapa en modell av individens omvärld där frågor som berör samma område har

fått bilda klusters (se bilaga 4). De olika områdena har sedan fått olika

benämningar såsom bakgrund, information/kunskap (om internationell tjänst), den

värnpliktiges nuvarande arbetsmiljö, anhöriga och kamraters attityder till

internationell tjänst, uppdragets utformning (positiv eller negativ påverkan) samt

den värnpliktiges framtidsplaner. Den struktur av de frågor som bildat klusters

eller områden har sedan presenterats i resultat- och analysdelen. Modell av den

värnpliktiges omvärld framgår av figur 4.1.
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Det finns dock frågor som jag tvingats välja bort och som jag anser har en mindre

betydelse för uppsatsens syfte och frågeställningar. Resultatet skulle dock kunna

användas i fortsatta studier.

I analysen har en omkodning av tre frågor skett, vilka jag anser är kärnan i

enkätunderlaget, och som berör respondentens vilja till att delta i en internationell

tjänst. De tre frågorna har bildat en variabel som kallas för ’kärnfrågan’ eller

’viljan’. Utformningen framgår av bilaga 4.

Information/

Kunskap

Värnpliktigs

arbetsmiljö

VILJAN

Anhörig/

kamratpåverkan

Faktorer med

Positiv påverkan

Faktorer med

Negativ påverkan

Framtid

Kunskap

Nuet/
dagliga
miljön

Mål

Utbytet

Uppoffring

Social

Bakgrund

Uppdraget

Förutsättningar

Figur 4.1: Visar en modell av den omvärld som påverkar en individens vilja till internationell tjänst.
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5. RESULTAT

5.1 Urvalsgrupp

Innan huvudstudien genomfördes föregicks den av en pilotstudie som

genomfördes måndag v. 49 vid en utbildningsavdelning på Artilleriregementet i

Kristinehamn. Urvalet var ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval.87

För huvudstudien valdes tre förband ut med en geografisk spridning, I 5 i

Östersund, P 10 i Strängnäs samt i P 7 i Revingehed. Samtliga brigader har i

närtid varit ansvariga för att organisera och utbilda en bataljon för internationell

insats i Kosovo. I 5 har fram till och med hösten 2000 ansvarat för utbildning och

bemanning av en bataljon, KS 02, som tjänstgjort i Kosovo. P 10 var tidigt, i

början av 1990-talet, ”ledande” i det internationella engagemanget då förbandet

svarade för den första bataljonen som skickades till Bosnien (Nordbat 2/BA 01).

Dessutom var brigaden ansvarig för upprättandet av SWERAP det vill säga den

första svenska snabbinsatsbataljonen för internationella insatser. Därutöver har

P 10 utbildat och bemannat flertalet av de kompanier som ingått i olika förband

för internationell insats. Även P 7 har en längre tids erfarenhet av internationella

insatser. Brigaden har under 1990 talet ansvarat för BA 04 samt den bataljonen,

KS 03, som tjänstgjorde i Kosovo då undersökningen genomfördes. Därutöver har

P 7 precis som P 10 utbildat och bemannat många av de kompanier som ingått i

internationella förband.

Vid respektive förband deltog ett skyttekompani samt ett specialkompani.

Specialkompanierna utgjordes vid P 7 av en underhållskompani, vid P 10 av ett

pionjärkompani samt vid I 5 av ett brigadledningskompani. Av de totalt 752

värnpliktiga som deltar i undersökningen så kan urvalsgruppens bakgrund

beskrivas enligt figur 5.1.

                                                
87 Trost, s. 30
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Figur 5.1: Beskriver urvalsgruppen

Skyttekompanierna består av 120 till 140 värnpliktiga fördelade på fyra

avdelningar. Specialkompanierna består av 90 till 160 värnpliktiga med ett

Kön

Man 98, 7  %

Kvinna 1, 3  %

Förband

I 5 (Norra) 38, 4  %

P 10 (Mellersta)27, 4  %

P 7 (Södra) 34, 4  %

Kompani:

Skytte 48, 3  %

Special 51, 7  %

Värnpliktskategori:

KB (15 mån) 8, 1 %

PB (11 mån) 3, 2  %

GB (10,5 mån) 36, 5 %

Sold (7,5/ 52, 1 %

10,5 mån)

Geografiskt ursprung:

Norrland 35, 1  %

Svealand 25, 1  %

Götaland 39, 8  %

Utbildningsnivå:

Grundskola 2, 9  %

Gymnasial 94, 5  %

Universitet/ 2, 0  %

Högskola

Annan 0, 5  %

Tjänstgöringstid:

< 7 månader 89, 7  %

> 7 månader 10, 2  %

Specialutbildning under grundutbildning:

Ledning/ Stabstj 18, 1  %

Underhållstjänst   7, 2  %

Strid 41, 6  %

Fältarbeten   6, 2  %

Sjukvårdstjänst   5, 8  %

Fordonstjänst 14, 8  %

Annan tjänst    6, 2  %
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varierat antal avdelningar. Inom respektive kompani finns det olika kategorier av

värnpliktiga som har olika specialbefattningar som dels varierar i

utbildningsinriktning samt tid för tjänstgöring.

De värnpliktiga som deltar i studien har påbörjat sin grundutbildning under

perioden januari-augusti år 2000 och samtliga, oavsett kategori, kommer att

slutföra denna i april 2001. Samtliga värnpliktskategorier är representerade vid de

olika förbanden utom vid P 10 där PB saknas. Fram till och med att

undersökningen genomfördes har de värnpliktiga specialutbildats för sina

specifika befattningar. Nästa steg var att sätta samman individuella befattningar

eller grupper till större enheter.

5.2 Presentation av resultat

Resultatet presenteras i procent avrundat till närmaste heltal. Resultatet redovisas

under rubriker som motsvarar de områden som angetts i figur 4.1 och kommer att

redovisas i fyra olika skärningar såsom totalt, förband, kompanityp och

värnpliktskategori. Det interna bortfallet har i huvudsak varit mindre än 5 % utom

i vissa frågor där respondenten tvingats besvara öppna frågor eller flera alternativ

skulle anges i enkäten. Bortfallet presenteras i detalj i bilaga 4.

5.2.1 Viljan till internationell tjänst

Viljan till att delta i internationell tjänst har i huvudsak mätts genom tre frågor.

Frågorna syftade till att gradvis tvinga den värnpliktige att ta ställning till att vilja

delta eller ej i en internationell insats. Den första frågan var att ta reda på om den

värnpliktige  funderat på att söka internationell tjänst och hur ofta. Den andra var

om den värnpliktige kunde tänka sig att genomföra internationell tjänst. I den

tredje frågan fick den värnpliktige ta ställning till om han kommer att söka

internationell tjänst efter genomförd grundutbildning. Signifikant är att

respondentens intresse för att söka internationell tjänst svalnar allteftersom

frågorna tillspetsas.

I allmänhet visar det sig att intresset för internationell tjänst är högst bland KB

värnpliktiga och därefter i fallande skala ned till och med de meniga som visar sig
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ha det lägsta intresset. Vid en jämförelse mellan de olika förbanden kan man

konstatera att vid P 7 finns det största intresset och det minsta är vid P 10.

Den första frågan syftade till att ta reda på hur ofta respondenten funderade på att

söka internationell tjänst. Av de 749 som svarat anser 27 % att de ofta tänker på

att söka internationell tjänst, 37 % att det någon gång funderat att söka medan

36 % anger att de aldrig eller sällan funderat på att söka internationell tjänst.

Då de svarande tvingades ta ställning till om de skulle kunna tänka sig göra

internationell tjänst liknande den i Kosovo så kan 36 %, av de 750 som svarat

tänka sig genomföra denna, medan 24 %  anger ”kanske”. En grupp bestående av

40 % kan inte tänka sig att genomföra internationell tjänst i Kosovo.

Den tredje frågan var tänkt att den värnpliktige verkligen skulle ta ställning till om

han skulle söka internationell tjänst eller ej efter grundutbildningen.

Förutsättningen var enligt de som idag finns vid dagens utlandsstyrka i Kosovo.

Resultatet visar att antalet positiva till internationell tjänst minskar jämfört med

föregående fråga. Av de 737 som svarat, är det endast 22 % som svarar ”Ja” och,

29 % är anser sig ’osäkra’ och 49 % har svarat ’nej’.

5.2.2 Den värnpliktiges arbetsmiljö

Under denna rubrik kommer jag att redovisa resultat som beskriver den

värnpliktiges trivsel och attityder till sin dagliga arbetsmiljö under

grundutbildningen. De frågor som skall besvaras är hur den värnpliktige trivs,

attityder till befäl samt regler och bestämmelser. En av punkterna som måste

uppfyllas för att kunna uppnå 30 % rekrytering är att ”Grundutbildningen skall

uppfattas som positivt och utvecklande av de värnpliktiga”.88

En av frågorna syftar till att ta reda på vilken faktor som anses vara det mest

positiva för att genomföra värnplikt. Av de 716 respondenterna som svarat anger

huvuddelen fyra av nio faktorer och dessa är ”personlig utveckling”(26 %),

”kamratskap” (25 %), ”meritvärde” (19 %) samt ”utmaning/ äventyr” (16 %). De

                                                
88 Försvarsmakten, Försvarsmaktsidé och målbild, s.153
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fyra olika faktorerna är desamma då förbanden jämförs om än med vissa

skiljaktigheter. Den personliga utvecklingen anses vara mer ”viktig” vid P 10

(30 %)  och P 7 (28 %) än vid I 5 där mindre än en fjärdedel (22 %) anser denna

vara viktigast. Vid P 7 är det färre (21 %) som angett ”kamratskap” än de båda

andra förbanden (I 5 27 % samt P 10 (26 %). ”Meriter” anses vara mer viktiga vid

I 5 (22 %) än P 7 (19 %) samt P 10 (17 %). Slutligen anser P 7 en någon större del

att det är mer en ”utmaning/äventyr” (19 %) än vad I 5 (15 %) samt P 10 (14 %)

anger.

 Även bland värnpliktskategorierna framkommer skillnader där närmare hälften

av KB (49 %) och mindre än en femtedel (19 %) av de meniga anser att det är den

personliga utvecklingen som är viktigast. De övriga kategorierna hamnar i en

fallande skala mellan dessa ytterligheter. Den motsatta skalan finns inom

”kamratskap” där över en fjärdedel (27 %) av de meniga anger detta som viktigast

och endast en mindre del (15 %) bland KB eleverna anger det. ”Meritvärdet” är

något mindre viktigt bland KB (17 %) än övriga kategorier (GB 22 %, PB 21 %,

meniga 20 %).

Resultaten visar av de 750 som svarade var 72 % positiva, 6 % var negativa samt

22 % var varken negativa eller positiva till värnplikten vid mönstringen.

Resultatet visar att den största andelen positiva till värnplikt vid mönstringen finns

vid P 7 och minst vid I 5. Vid P 7 anser sig 81 % ha varit positiva till värnplikt,

27 % var neutrala samt 4  % negativa. Vid P 10 är det 75 % som anser att de var

positiva till värnplikt, 23 % anser att deras inställning var varken eller och 3 %

säger att de var negativa. Vid I 5 anser 63 % av respondenterna att de var positiva,

27 % var neutrala samt 9 % anser att de var negativa till värnplikten.

Vid mättillfället anger 60 % att de trivs bra under sin värnplikt samtidigt som

14 % trivs sämre och 25 % är neutrala. Vid I 5 anger 64 % att de trivs bra under

sin grundutbildning, 20 % anser att det är varken eller och 16 % anger att de trivs

mindre bra. Motsvarande resultat för P 7 är att 60 % anser att de trivs bra, 28 %

varken eller och 13 % säger att de trivs mindre bra. Till sist P 10:s svarande anger

57 % att de trivs bra, 29 % anger varken eller samt 14 % trivs mindre bra. I
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diagram 5.1 redovisas de värnpliktigas trivsel fördelat på de undersökta

förbanden.

Vad anser de värnpliktiga om sina/sitt befäls uppträdande som förebild och ledare

och vilken erfarenhet och attityd har befälen till internationell tjänst? Det visar sig

att av 748 respondenter anser 66 % att befälen uppträder bra som ledare och

förebilder, 26 % anser att det är tillräckligt bra samt 8 % anser att de uppträder

sämre. I diagram 5.2 redovisas de värnpliktigas uppfattning om de närmsta

befälens uppträdande som ledare och förebilder.

En fråga syftade till att ta reda på om de värnpliktiga kände till om deras befäl

genomfört internationell tjänst eller ej. Av de 748 respondenter som svarat anger

76 % att deras närmsta befäl har genomfört internationell tjänst, 18 % känner inte

till detta och 6 % anger att deras befäl inte genomfört detta.

Vad gäller regler och bestämmelser så har huvuddelen en förståelse för eller anser

att det är bra att reglerna finns. Av 748 respondenter anser 61 % att det finns ett

syfte med de flesta reglerna, 8 % anser att det är bra, 5 % har ingen åsikt och
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Diagram 5.2: Värnpliktigas uppfattning om de närmsta befälens upprträdande som ledare

och förebilder (procent)
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Diagram 5.1: Visar, i procent, hur de värnpliktiga anser att de trivs vid de olika

förbanden.
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slutligen anser 26 % att det är för många regler. 17 % anser att det går att påverka

regler och bestämmelser (gäller dock ej säkerhetsbestämmelser), 48 % anser att

det går att påverka dessa ibland samt 35 % anser att det inte går att påverka dessa

alls.

5.2.3 Information och kunskap om internationell tjänst

Enligt FMI 2020 rapport 4 så krävs det bland annat för att uppnå en 30 %

rekrytering att ”förbandscheferna ser detta som en huvuduppgift samt vikten av

internationella insatser tydliggörs under grundutbildningen”.89

Med hänsyn till ovanstående så infann sig en naturlig fråga det vill säga hur ofta

har man fått information om internationell tjänst. Enligt resultatet visar det sig att

32 % har fått information två– tre gånger om vilka möjligheter det finns att söka

internationell tjänst, 51 % en gång samt hela 16 % av de 746 svarande

respondenter säger sig aldrig ha fått denna information. Vid en vidare studie av

resultaten finner man en markant skillnad mellan de olika förbanden. De

värnpliktiga vid I 5 har fått mest information om internationell tjänst och P 10

minst. Vid I 5 anser 55 % att de fått information minst två till tre gånger, 41 %

anser att de fått det minst en gång samt 3 % säger sig aldrig fått någon

information. I diagram 5.3 redovisas hur ofta den värnpliktige fått information om

internationell tjänst fördelat på de olika förbanden.

Motsvarande resultat vid P 7 är att 24 % anser sig fått information två till tre

gånger, 72 % har fått det minst en gång samt 4 % anser att de aldrig fått någon.

Vid P 10 visar det sig att endast 10 % anser att det fått information två till tre

                                                
89 Försvarsmakten, Försvarsmaktsidé och målbild, s.153
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Diagram 5.3: Visar,  i procent,  hur ofta den värnpliktige anser att de  fått

information om möjligheten till att söka internationelltjänst fördelat på förbanden.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
CHP 99/ 01 C-UPPSATS 19 100:1038
Mj Mats Ekström 2001-06-19 Sida 51 (85)

gånger samt 40 % säger sig ha fått information en gång och 50 % anser att de

aldrig blivit informerade. Resultatet visar att det inte är någon större skillnad

mellan skytte- och specialkompanierna. När det gäller värnpliktskategorin så visar

resultatet att de som fått mest information, det vill säga en gång eller mer, är KB

eleverna. Därefter är det en fallande skala alltefter tjänstgöringstid. Bland KB

eleverna anser 13 % att de aldrig fått någon information, PB endast 4,2 %, GB

11 % och bland de meniga anser 22 % att de aldrig fått någon information.

Det kan även vara intressant att se varifrån informationen kommer med hänsyn till

att olika källor kan ha skilda syften med sitt budskap. Därför fick de värnpliktiga

ange varifrån han anser att den bästa informationen om internationell tjänst

kommer. Av de 750 som svarat, anser 44 % att det är Försvarsmakten som är den

främsta källan, 45 % anser att kunskapen kommer från massmedia, 10 % anger

kamrat/anhörig och 2 % säger att det är något ”annat” som bidragit till deras

kunskap.

Vid studien av det förbandsvisa resultatet framkommer ett tydligt samband mellan

hur ofta information givits avseende internationell tjänst och vem som anges vara

den kanal som givit mest kunskaper i ämnet. Vid I 5 anser 61 % av

respondenterna att försvaret har bidragit mest till deras kunskaper om

internationell tjänst, 34 % anser att det är massmedia, 4 % att det är kamrater eller

anhöriga och 2 % anser att det är något annat. Resultatet vid P 7 är något

annorlunda, där anser 39 % att Försvarsmakten är den viktigaste kunskapkällan,

48 % anser att det är massmedia, 11 % anger kamrater eller anhöriga och 2 %

anger annat. Vid P 10 anser endast 27 % att försvaret bidragit till den mesta

kunskapen, 55 % anger massmedia, 17 % kamrater och anhöriga och 1 % anger

annnat.

En av frågorna syftade till att ta reda på attityden till att Sverige bidrar med

förband till internationella insatser. Huvuddelen, 78 %, av de 748 som svarat

anser att det är rätt att Sverige deltar med förband i internationella insatser, 17 %

anser sig vara mer eller mindre ’osäkra’ samt 5 % anser att vi inte skall delta. I

resultatet finns en viss skillnad mellan förbanden. Vid P 7 anser 82 % att det är

rätt att Sverige deltar med förband i internationella insatser medan 4 % säger ’nej’
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och övriga är har ej tagit ställning eller ”Vet ej”. Vid I 5 anser 78 % att det är rätt

att delta samtidigt säger 6 % ’nej’. Motsvarande resultat vid P 10 anger att 73 %

är positiva till svenskt deltagande samt 6 % säger ’nej’. Bland de olika

värnpliktskategorierna finns det en viss skillnad då 92 % av PB eleverna är

positiva, 87 % av KB, 80 % av GB samt 75 % av de meniga. Det är ingen av PB

eleverna som säger ’nej’ till svenskt deltagande. Bland KB är det 5 %, GB 4 %

och i gruppen meniga är det 6 % som anser att Sverige inte skall delta med

militära förband i internationella insatser.

5.2.4 Anhörigas och kamraters påverkan

De värnpliktiga befinner sig i ett åldersläge där de håller på att frigöra sig från

sina föräldrar samtidigt som kamrater eller annan partner har en stor eller en

ökande påverkan på individen. Men hur stort inflytande har anhöriga och kamrater

på ett beslut om att söka internationell tjänst?

Av 738 svarande respondenter anser 26 % att deras anhöriga skulle vara positiva

till att den värnpliktige genomför internationell tjänst, 27 % neutrala och 47 %

anser de skulle vara negativa. Det finns en viss skillnad mellan de olika förbanden

då respondenterna från P 7 anser att 32 % av de anhöriga skulle vara positiva till

att de sökte internationell tjänst medan 44 % anser att de skulle vara negativa samt

övriga 29 % skulle vara varken eller. De två övriga förbanden skiljer sig något

från P 7 men är i huvudsak sinsemellan likvärdiga i sin uppfattning. Vid I 5 och

P 10 visar motsvarande resultat att 24 % respektive 23 % anser att deras anhöriga

skulle vara positiva. Det är 30 % respektive 28 % som anser att deras anhöriga

skulle vara neutralt inställda samt 47 % respektive 49 % anger att de skulle vara

negativa till en ansökan till internationell tjänst. I diagram 5.4 redovisas hur de

värnpliktiga anser att deras anhöriga skulle reagera om de sökte internationell

tjänst.
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Resultatet för kompanierna är ganska lika dock anser respondenterna vid

skyttekompaniet att deras anhöriga skulle vara, med några procents övervikt, mer

positiva än specialkompaniets, vilket kan studeras i bilaga 4. Även bland

värnpliktskategorierna kan man finna att resultatet skiljer sig. Den grupp som

anser att deras anhöriga är mest positiva är PB med 38 % och den mest negativa är

KB med 53 %. I övrigt så anser 30 % av KB, 25 % av GB samt 26 % av de

meniga att deras anhöriga skulle vara positiva till en ansökan. Då det gäller de

som är negativa, förutom KB som tidigare redovisades, så anser 47 % av de

meniga, 46 % av PB samt 45 % av GB att deras anhöriga skulle vara negativa.

Men hur stor inverkan har då de anhörigas attityd till att de söker internationell

tjänst? Av 744 svaranden anser 40 % att deras anhöriga har stor inverkan, 24 %

svarar att de varken liten eller stor inverkan samt 36 % anser att de har en liten

eller ingen inverkan alls. Vid en studie och jämförelse mellan förbanden

respektive kompanierna finns ingen större skillnad (se bilaga 4).

En av frågorna gick ut på att ta reda på om respondenterna har någon bekant som

genomfört internationell tjänst och vilken attityd denne i så fall har till sin egen

tjänstgöring. Det visar sig att 55 % av undersökningsgruppen har en bekant som

genomfört internationell tjänst varav 69 % anser att attityden är positiv, 29 % har

blandad attityd och 3 % är negativ. Resultaten mellan de olika förbanden är

jämförelsevis lika dock visar det sig att de värnpliktiga på P 7 har flest bekanta
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Diagram 5:4:  Visar, i procent, uppdelat på förband, de värnpliktigas uppfattning om

hur deras anhöriga skulle reagera  om de sökte internationell tjänst.
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som genomfört internationell tjänst medan I 5 anger att det är något färre. P 7

anger 57 %, P 10 55 % samt I 5 53 %. Vid en granskning av resultatet mellan

kompanierna visar det sig att de värnpliktiga vid specialkompanierna anger att de

har flest bekanta med  58 %, samtidigt som skyttekompanierna anger något färre

med 51 %. Bland värnpliktskategorierna är det 63 % av PB, 57 % av de meniga,

56 % av GB och endast 30 % av KB som har en bekant som genomfört

internationell tjänst.

5.2.5 Uppdragets utformning

En av frågorna syftade till att den värnpliktige skulle ange, i prioriteringsordning,

de tre viktigaste motiven till att genomföra internationell tjänst. I enkäten finns det

femton alternativ att välja mellan, men, svarsalternativen har omarbetats då de har

liknande innebörd. Jag  redovisar endast det viktigaste motivet och de fyra

faktorer som de flesta har angivit, övriga resultat går att läsa i bilaga 4. Det visade

sig att 37 % angav ett ”altruistiskt” motiv såsom att ”ställa upp för svensk

säkerhet”, ”ställa upp för andra” etc. Därefter kom ”att tjäna pengar” med 26 %.

20 % anger att det är en utmaning/prestation, 10 % anger att det är en merit. En

jämförelse mellan de olika förbanden visar att de fyra viktigaste motiven för att

genomföra internationell tjänst är desamma dock med olika andelar. I diagram 5.5

redovisas de fyra motivationsfaktorerna som angivits som viktigast för att söka

internationell tjänst fördelat på förbanden.

Det ”altruistiska motivet” anges vara det viktigaste bland förbanden. Vid P 10

anger 47 % av respondenterna det ”altruistiska motivet”, 38 % vid I 5 samt endast

28 % vid P 7. Därefter kommer ”att tjäna pengar” där 30 % av I 5 personal anger

detta som viktigaste motivet, 26 % vid P 7 samt 23 % vid P 10. ”Utmaning/
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Diagram 5.5: Visar i procent, uppdelat på förband, det viktigaste motivationsfaktorerna

(endast fyra av åtta faktorer) till att genomföra internationell tjänst.
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prestationsmotivet” kommer på tredje plats här utmärker sig P 7 med 24 % följt av

I 5 och P 10 med 17 % respektive 17 %. När det gäller meriter som ett motiv så

anser 11 % av I 5:s respondenter detta som det viktigaste, 10 % vid P 7 samt

endast 7 % vid P 10. Vad gäller värnpliktskategorierna så får rangordningen en

någon annan ordning. Inom KB gruppen är det 32 % som anger ”altruismen”,

28 % ”utmaning/prestation”, 15 % ”meritvärdet” samt 12 % ”att tjäna pengar”.

Bland PB är motsvarande resultat 46 % för ”altruism”, 21 % anger ”utmaning/

prestation”, 13 % anger kamratskap samt 13 % ”meritvärdet”. I GB gruppen är det

34 % som anger ”altruism”, 30 % ”att tjäna pengar”, 19 % anger utmaning/

prestation samt 11 % ”meritvärdet” som det viktigaste motivet. Bland de meniga

är det 39 % som anger ”altruismen”, 28 %,  ”att tjäna pengar”, 19 % ”utmaning/

prestation samt 8 % meritvärdet. Vid en granskning av kompanierna så kan jag

konstatera att rangordningen mellan de olika faktorerna skiljer sig åt. Det

”altruistiska motivet” är det som största andelen anser viktigast, om än med viss

skillnad. Vid skyttekompaniet anger 40 %  samt 35 % av specialkompaniets

respondenter denna som viktigast. Därefter skiljer sig rangordningen mellan

kompanierna och de olika motiven. Vid skyttekompaniet anger 24 %  ”utmaning/

prestation” som det viktigaste, 19 % ”att tjäna pengar” medan endast 8 % anger

”meritvärdet” som viktigast. Vid specialkompaniet är det efter det ”altruistiska

motivet”,  33 % som anger ”att tjäna pengar”, 16 % anger ”utmaning/prestation”

och 12 % ”meritvärdet”.

En av frågorna var av öppen karaktär och var kopplad till en av ”viljefrågorna”,

om man kunde tänka sig att genomföra en tjänstgöring såsom i Kosovo. Svaren

delades in i tre grupper såsom ’ja’, ’nej’ samt de mer tveksamma, ’kanske’.

Därefter fick den värnpliktige ange tre faktorer som skulle kunna ändra det

ställningstagande som gjorts i föregående fråga. Det visade sig att det är 607 som

angivit en faktor och allt färre som anger ytterligare faktorer. Detta kan endera

bero på att respondenterna ej förstått frågan eller att det är svårt att ta ställning till

något som skulle kunna ändra en redan intagen uppfattning. Jag kategoriserade de

olika svarsalternativen till kategorier och jag kommer endast att redovisa de fyra

viktigaste kategorierna kopplat till svarsalternativen ’ja’, ’nej’ och ’kanske’.
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Inom ”’ja-gruppen’” anger 28 % att ”ett förändrat läge i missionsområdet”

(kopplat till ökade risker), 16 % anger ”familjen eller de närmaste (sjukdomar,

olyckor etc.)”, 16 % anger ”försämrade löner eller förmåner”, 11 % anger att

”andra mer intressanta möjligheter (drömyrket, drömutbildningen etc.)” skulle

förändra inställningen till ett deltagande i internationell tjänst.

I den ”Tveksamma gruppen” blir rangordningen något annorlunda, då det är 26 %

som anger ”lönen och förmåner (bättre lön, oftare hemresor etc.)”, 12 % anger

”förändrat läge i missionsområdet” (i positiv riktning, det vill säga minskad risk)

och 12 % anger ”familjen eller den sociala situationen (om de inte hade

förhållanden, om de anhöriga var mer positiva etc.)”, 11 % anger ”andra

möjligheter (det vill säga om det fanns möjlighet att få anstånd vid studier, eller

om de inte blev antagna för studier etc.)”.

I ’nej-gruppen’ anger 26 % ”lönen eller förmåner (mer lön, bättre förmåner såsom

ledigheter, tjänstgöringsförhållanden etc.)”, 11 % anser att ”ingenting kan påverka

deras beslut” och 10 % anger att det ”beror på familjen (se den tveksamma

gruppen)”. Övriga faktorer redovisas i bilaga 4.

För att ta reda på hur uppdragets utformning påverkar intresset angavs ett antal

olika förutsättningar samt respondenten fick ange om intresset ökade, minskade

eller var oförändrat. På denna fråga är det mellan 730 till 733 stycken som svarat.

Om uppdraget skulle innebära främst humanitära insatser så anger 47 % att

intresset skulle öka, 6 % att det minskar och 47 % varken eller.

Är förutsättningen att det gäller främst militära uppgifter är det 22 % som säger att

intresset ökar medan 25 % anger att det minskar och 52 % anger varken eller. Om

det är risk för fysiskt våld och skada så anger 8 % att intresset ökar, 60 % säger att

det minskar och 31 % anger varken eller. Slutligen, om uppgiften är ”svår och

komplex” så anger 20 % att intresset ökar, 31 % att det minskar samt 48 % så är

det ingen påverkan.

Hur påverkar då andra inflytelser såsom geografisk plats, tjänstgöringslängd, när

uppdraget genomförs etc? För att få reda på om de svarande kunde tänka sig att

tjänstgöra i olika delar av världen fick de i en av frågorna ta ställning till om man

var villig eller ej att genomföra internationell tjänst i angivna geografiska
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områden. Här varierar svarsfrekvensen mellan 700-732 svar, vilket kan bero på att

vissa har missförstått frågan och endast fyllt i ett alternativ (för detaljer, se bilaga

4). Över 70 % kan tänka sig att tjänstgöra i Europa (79 %), Australien (75 %),

samt Nordamerika (74 %). De områden som mer än hälften av respondenterna kan

tänka sig att tjänstgöra i är Sydamerika (56 %), Asien (54 %) samt Norra Afrika

(51 %). Södra Afrika (49 %) och Mellanöstern (45 %) är minst intressant.

En annan faktor som brukar vara viktig (enligt det material som studerats) i detta

sammanhang är under vilken årstid uppdraget genomförs. Det är 735 respondenter

som svarat på frågan varav 42 % föredrar sommarhalvåret, 15 % vinterhalvåret

och 43 % säger att det inte har någon betydelse. Resultatet visar att det är en viss

skillnad mellan förbanden då 50 % vid I 5, 41 % vid P 7 samt 34 % vid P 10

föredrar sommaren. När det gäller vinterhalvåret så är det 13 % vid I 5, 16 % vid

P 10 samt 17 % vid P 7 som föredrar denna. De som minst bryr sig om årstiden är

P 10 där 51 % anser att det inte spelar någon roll, vid P 7 är jämförbara resultatet

42 % och vid I 5 38 %. Övriga resultat redovisas i bilaga 4.

Idag rycker huvuddelen av våra förband ut under våren. Samtidigt ersätter Sverige

den internationella bataljonen två gånger per år, det vill säga en gång på våren och

en gång på hösten, vilket borde ge konsekvenser för möjligheten att rekrytera, då

de värnpliktiga erbjuds andra möjligheter (studier, arbete, resor etc.) allteftersom

tiden går. Därför ville jag ha reda på när respondenterna, efter genomförd

grundutbildning, föredrar att genomföra en eventuell internationell tjänst. Svaren

har omarbetats från att ha varit fler svarsalternativ än vad som redovisas. Här

redovisas endast tre olika svarsalternativ i syfte att göra svaren mer hanterliga.

Detta har en koppling till hur länge en bataljon tjänstgör utomlands och när den

värnpliktige rycker ut ifrån sin grundutbildning. Av 727 som svarat är det 59 %

som föredrar att tjänstgöringen börjar inom sex månader, 18 % anger att det inte

har någon betydelse och 23 % föredrar att påbörja tjänsten efter sex månader.

Oavsett om man studerar resultaten utifrån förband, kompani eller

värnpliktskategori är det tydligt att huvuddelen av de som svarade föredrar att åka

inom sex månader efter genomförd grundutbildning.  Samtidigt är det mellan en

fjärdedel och en femtedel som anger att de vill åka efter sex månader. De största
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avvikelserna är PB där 83 % vill åka inom sex månader vilket även 62 % av de

värnpliktiga vid P 7 föredrar. Vid P 10 anser 24 % att det inte har någon betydelse

när den internationella tjänsten påbörjas.

Idag är tjänstgöringstiden för en bataljon cirka sex till sju månader. I en av

frågorna ville jag få fram de värnpliktigas åsikt i denna fråga. Svarsalternativen

har omarbetats då det i enkätunderlaget förekom kortare uppdelning av

tjänstgöringstiden. Resultatet visas i det omarbetade underlaget med tre olika

alternativ kopplat till dagens tjänstgöringstid, det vill säga sex månader. Av

resultatet kan man utläsa att 64 % föredrar att tjänstgöringstiden är kortare än sex

månader, för 9 % av respondenterna spelar det ingen roll samt 27 % föredrar en

längre period än sex månader. Jämförs resultaten uppdelade på förband framgår

det att vid I 5 föredrar 67 % att tjänstgöra kortare än sex månader och 22 %

föredrar längre tid. Vid både P 7 och P 10 föredrar 62 % att tjänstgöra en kortare

tid och andelen av dem som vill tjänstgöra en längre tid är vid P 7 33 % samt

28 % vid P 10.

I en av frågorna fick de värnpliktiga prioritera fem olika faktorer och ange hur

viktiga dessa var för ett eventuellt beslut att delta i internationell tjänst.

”Tjänstgöringstidpunkten” anger 30 % av respondenterna som den viktigaste

inflytelsen för att fatta beslut om att söka internationell tjänst. Det är två faktorer,

”ersättning/lön” samt ”tjänstgöringens längd”, som 30 % av respondenterna

prioriterar som viktigast. Det är endast 11 % som anger ”försäkringsskyddet” som

viktigast och slutligen är det endast 4 % som anger tjänstgöringens början efter

genomförd grundutbildning. Slår man sedan ihop prioritering ett med prioritering

två finner man att rangordningen i följande ordning blir: tjänstgöringstidens längd,

ersättning/lön, tjänstgöringstidpunkt, försäkringsskydd samt när efter genomförd

grundutbildning tjänsten börjar.

Det framgår av FMI, rapport 4, ”för att kunna rekrytera 30 % årligen så erfordras

bland annat att samhället premierar de som ställer upp i internationella
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insatser”.90 Vilket bland annat borde omfatta meritvärdet, varför två av frågorna

berörde detta område. Den ena frågan syftade till att ta reda på om individen tror

att ett internationellt deltagande skulle ha ett värde för hans/hennes fortsatta

yrkeskarriär och om det har ett personligt värde. Även i denna fråga har

svarsalternativen sammanförts till större grupperingar. Totalt sett är det 36 % som

anser att ett internationellt deltagande ”absolut” har ett meritvärde för en fortsatt

yrkeskarriär medan 51 % anser att det har ett ”visst” eller ”kanske” har ett värde.

14 % anser att det troligtvis inte eller att det tvärtom är en nackdel. Bland de olika

förbanden är det de värnpliktiga vid I 5 som anser att det har störst värde med

42 %. Vid P 10 är det 26 % och vid P 7 är det 38 % som anser att det ”absolut”

har ett värde.  Andelen som anser att det har ”ett visst värde” är störts vid  P 10

med 59 % följt av I 5 med 48 % samt P 7 med 47 %. Resultaten är jämförbara

mellan de två typerna av kompanierna. När det gäller de olika

värnpliktskategorierna så är det KB 95 % (60 % respektive 35 %) som tror att det

har ett visst eller stort värde, tätt följt av PB med 92 % (29 % respektive 63 %).

Bland GB är motsvarande resultat 88 % (37 % respektive 50 %) och bland de

meniga 84 % (32 % respektive 52 %).

Den andra frågan syftade till att få reda på om en internationell tjänstgöring skulle

ha ett personligt värde. Frågan besvarades av 741 respondenter utom bland

värnpliktskategorin där var svarsfrekvensen 735. Resultatet visar att det är 44 %

som anser att den har ett ”stort värde” medan 41 % anser att den har ett ”visst

värde” och slutligen så är det 14 % som anser att den inte har något värde. I

resultatet finner man en avvikelse i resultatet mellan de olika förbanden. Vid I 5 är

anser 46 % och 40 % av respondenterna att tjänstgöringen skulle ha ett stort

respektive ett visst värde. Resultatet vid I 5 är jämförbart med P 7 där är resultatet

48 % respektive 40 %. Resultatet vid P 10 är klart avvikande då 37 % samt 44 %

anser att det har ett stort eller visst personligt värde.

                                                
90 Försvarsmakten, Försvarsmaktsidé och målbild, s.153
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5.2.6 Framtidsplaner

En annan faktor som kan vara avgörande för att söka internationell tjänst är

förmodligen vilka mål eller planer den enskilde har, på såväl kort som lång sikt,

efter genomförd grundutbildning. Av de 744 respondenter som besvarat frågan

avser 46 % att studera, 23 % kommer att söka arbete, 12 % har arbete, 5 %

kommer att resa, 5 % söker utbildning till yrkes- eller reservofficer samt 7 %

anger att de kommer att söka internationell tjänst slutligen så anger 3 % annat.

Vid en jämförelse mellan förbanden finner man ett liknande mönster såsom

redovisats i det totala resultatet. Det kan skilja något mellan förbanden,

exempelvis är det något fler som tänker studera vid P 7, 49 %, vid de två andra

förbanden anger cirka 44 % att de tänker studera. Vid P 10 och I 5 är det cirka

25 % och cirka 20 % vid P 7 som tänker söka arbete. Vid P 7 är det 15 % som

anger att de har arbete, följt av P 10 med 14 % och I 5 med 8 %. Vid en

jämförelse mellan de två typkompanierna så finner man att de resultatmässigt

följer varandra. Bland värnpliktskategorierna skiljer det sig mest bland de som

tänker studera. Drygt 54 – 70 % av befälsuttagna anger att de kommer att studera,

medan endast 35 % av de meniga har samma uppfattning. Bland de meniga är det

32 % som tänker söka arbete eller 17 % som har arbete och bland de befälsuttagna

är det endast färre än 18 % som kommer att söka arbete och 2-8 % som anger att

de har ett arbete.
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6. ANALYS OCH SLUTSATSER

6.1 Hur stor är viljan till internationell tjänst?

För att få en mer sammanvägd information avseende respondentens vilja att

genomföra internationell tjänst så lades resultatet från de tre kärnfrågorna

samman till en variabel, ”viljefrågan”, vilket framgår i bilaga 4. Resultatet av

”viljefrågan” visar att andelen positiva till att genomföra internationell tjänst

minskar. Av de 732 som svarat har 20 % svarat ’ja’, det vill säga är ”positiva” till

internationell tjänst, gruppen ’osäkra’ har ökat (i förhållande till vad som

redovisats i resultatdelen) till 39 % samt gruppen som svarat ’nej’ utgörs av

41 %. I diagram 6.1 redovisas den totala viljan till att genomföra internationell

tjänst.

Vid en jämförelse mellan de olika förbanden kan man se en viss skillnad i

resultatet även om denna är marginell. Vid P 7 har 24 % svarat positivt medan

motsvarande resultat vid I 5 är 19 % och P 10 17 %. Resultatet visar att den

’osäkra gruppen’ är ungefär lika stor vid P 7, 40 % och I 5, 39 %. Vid P 10 är den

något mindre med 37 %. I diagram 6.2 redovisas viljan till att genomföra

internationell tjänst fördelat på de förband som ingår i undersökningen.
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Diagram 6.1: Visar i procent  hur stor viljan är bland dagens värnpliktiga  till att genomföra

internationell tjänst.
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Diagram 6.2: Visar, i procent,  viljan till att genomföra internationell tjänst

fördelat på  förbanden.
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Det är även skillnad mellan de olika värnpliktskategorierna. Det verkar som om

att ju längre tjänstgöringstid som den värnpliktige gör desto mer intresserad är

individen till att genomföra internationell tjänst. Bland kompanibefälseleverna

(KB) är en större andel intresserad av att genomföra internationell tjänst. I denna

kategori har 43 % svarat ’ja’, 42 % är ’osäkra’ samt 15 % har svarat ’nej’.  Inom

plutonbefälskategorin (PB) så har 25 % svarat ’ja’, 38 % är ’osäkra’ samt 38 %

svarat ’nej’. I gruppbefälskategorin (GB) så är 22 % positiva, 39 % ’osäkra’ och

39 % ovilliga. Till sist så visar resultatet att bland meniga är endast 16 %

intresserade av internationell tjänst, 37 % är ’osäkra’ och 47 % har svarat ’nej’. I

diagram 6.3 visas viljan till internationell tjänst fördelat på värnpliktskategorierna.

Viljan till att genomföra internationell tjänst skilde sig åt mellan

skyttekompanierna och specialkompanierna. Vid skyttekompanierna var det 25 %

som svarade ja’, 38 % var ’osäkra’ samt 37 % ville inte genomföra internationell

tjänst. Motsvarande resultat vid specialkompaniet visar att intresset är mindre då

16 % svarade ’ja’,  en större del, 39 %, var ’osäkra’ samt 44 % var ovilliga.

Även om resultatet visar att det är cirka 20 % av de värnpliktiga som anser sig

vara positiva till internationell tjänst så måste man tänka på att det är stor skillnad

mellan ord och handling. Vid mättillfället fanns det inga hinder som påverkade

individen att i ”tanken” göra ett val. Det kan bli ett annat resultat då individen

konfronteras med verklighetens hinder, det vill säga individens yttre eller inre

hinder såsom arbeten, familjer, andra möjligheter etc.

Om alla erfarenhetsvärden, som redovisats i modell 2.1, (10 % avbruten värnplikt,

66 % väl vitsordad grundutbildning, 20 % söker internationell tjänst) stämmer, så
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Diagram 6.3: Visar, i procent, viljan bland  värnpliktskategorierna  till att genomföra

internationell tjänst
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innebär det att av de 11 000 värnpliktiga (inom armén) som ryckte in under 2000

och som rycker ut våren 2001 så är det cirka 1300 som söker internationell tjänst.

Det finns en stor grupp, 39 % som anser sig vara osäker om de skall söka

internationell tjänst. En djupare studie av den ’osäkra gruppen’  borde göras för att

ta reda på vilka faktorer som gör att dessa inte tagit ställning. Bland de olika

värnpliktskategorierna så är KB betydligt mer intresserade av att genomföra

internationell tjänst än övrig grupper. Även Johanssons och Larssons  studie visar

att de befälsuttagna är mer villiga till att söka internationell tjänst jämfört med

meniga. I undersökningen visar det sig att i en av deras tillspetsade frågor

försvinner denna skillnad.91  I denna studie är skillnaden fortfarande påtaglig

mellan befälsuttagna, främst KB, och meniga. Vilket skulle kunna bero på

Pliktverkets mönstringsuttagning. En av förutsättningarna för att bli uttagen till

KB är att individen skall vara frivillig, vilket innebär att denna kategori borde vara

mer motiverad än övriga.92  Idag skriver Pliktverket in cirka 80 % av dem som har

en positiv attityd och cirka 25 % av dem som har en negativ attityd till värnplikt.93

6.1.1 Slutsats:

Idag är endast en femtedel av de värnpliktiga intresserade av söka internationell

tjänst. Detta medför att Försvarsmakten inte klarar att rekrytera 30 % av en

grundutbildad åldersklass värnpliktiga idag, utan att vidta andra

rekryteringsåtgärder än idag. Risken finns att framtida internationella

insatsförband måste sänka de personella kvalitetskraven för att uppfylla samtliga

befattningar kvantitativt.

Två femtedelar av de värnpliktiga anser sig inte kunna ta ställning för eller mot

internationell tjänst. Ur denna grupp borde ytterligare rekrytering kunna

genomföras förutsatt att dessa tar ställning. En fördjupad studie av denna grupp

borde genomföras för att se vilka åtgärder som bör vidtas för att öka deras intresse

för internationell tjänst.

                                                
91 Johansson och Larsson, s. 21-22
92 Pliktverket, (Dunghed), Telefonintervju, 2001-04-11.
93 SOU 2000:21 ”Pliktutredningen” s. 181
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Viljan till internationell tjänst skiljer sig mellan de olika förbanden och

kompanierna. Det är fler intresserade vid skyttekompaniet.

De som tas ut till längre utbildning verkar ha större motivation till värnplikt än de

som tas ut till kortare utbildning, vilket även speglas i en mer positiv attityd till

internationell tjänst.

6.2 Arbetsmiljöns påverkan på viljan till internationell tjänst

För att analysera och ta reda på hur olika faktorer, som tidigare redovisats i

resultatdelen,  påverkar viljan att delta i internationella insatser så har dessa

korstabulerats med variabeln ’viljan’.

Det visar sig att övervägande delen (93 %) av dem som anser sig vara positiva till

att genomföra internationell tjänst trivs bra under grundutbildningen. I den ’osäkra

gruppen’ är det drygt två tredjedelar (68 %) som trivs bra och endast lite drygt en

tredjedel (38 %) i den ’negativa gruppen’. I den ’negativa gruppen’ anser mer än

var fjärde (27 %) respondent att de trivs sämre. I den ’osäkra gruppen’ är det

endast en mindre del (8 %) och i den positiva gruppen endast en respondent som

anger att de trivs sämre. Jämför man de olika förbanden så visar det sig att det är

några fler som anger att de trivs vid I 5 (94 %) och P 7 (93 %) än vid P 10 (89 %).

Hur påverkar uppfattningen om befälet som förebild viljan att göra internationell

tjänst? Det visar sig att 80 % av gruppen ”positiva” anser att befälet uppträder bra,

detta sjunker i den ’osäkra gruppen’ till 72 % och i den ’negativa gruppen’ till

53 %. Då den internationella tjänsten baseras på frivillig grund så är en

förutsättning för att en individ skall söka vidare till fortsatt tjänstgöring förutsätter

troligtvis att den värnpliktige trivs i den miljö som han eller hon utbildas i. De

erfarenheter och upplevelser som den värnpliktige får under sin grundutbildning

”tas med” och blir troligtvis en del av den ’inre bild’ som individen ”skapar” för

att se om han eller hon passar in ett fortsatt kontrakt genom internationell tjänst.

Inom såväl ’ja’ (93 %), ’osäkra-’ (88 %) samt ’nej-gruppen’ (79 %) så anser

huvuddelen att befälets attityd till internationell tjänst är positiv. Även om det

sjunker något. Oavsett ställningstagande så är det endast en respondent i ’osäkra-’

(0,4 %) och ’nej-gruppen’ (0,4 %) som anser att befälet har en negativ inställning.

Resultatet enligt ovan skulle bland annat kunna bero på två orsaker, endera så
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påverkas individen av befälets attityd (positivt eller negativt). Den andra

förklaringen skulle kunna vara att befälets attityd, oavsett om denne är positiv, till

internationell tjänst så tilltalas inte en individ som i grunden inte är villig, utan

avskräcks istället.

När det gäller uppfattningen om regler och bestämmelser under grundutbildningen

kopplat till ’viljan’ så visar det sig att ’ja-gruppen’ har en mer positiv attityd till

dessa än ’nej-gruppen’. Inom ’ja-gruppen’ anser huvuddelen (78 respektive 9 %)

att ”reglerna har ett syfte eller är bra” medan motsvarande resultat inom ”den

’osäkra gruppen’ sjunker något (67 respektive 9 %) samt inom ’nej-gruppen’

sjunker detta ytterligare (48 respektive 7 %). De som är mest negativa till regler

och bestämmelser finns i ’nej-gruppen’ (38 %), följt av den ’osäkra gruppen’

(22 %) samt en mindre andel (11 %) i ’ja-gruppen’. Regler och bestämmelser är

en del av hygienfaktorerna och kan vara grogrund till att en individs vantrivsel

ökar på grund av att individen inte har samma frihet som under skoltiden. En ökad

”vantrivsel” under en obligatorisk grundutbildning begränsar förmodligen viljan

att frivilligt förlänga kontraktet med Försvarsmakten genom att söka internationell

tjänst.

6.2.1 Slutsats:

Förutsättningen för att en värnpliktig kan tänka sig söka internationell tjänst

verkar öka ju mer individen uppfattar att motivations- och hygienfaktorerna är

tillfredställda under grundutbildningen. Det vill säga trivseln verkar ha ett

samband med viljan till internationell tjänst. Erfarenheter under grundutbildning

är den utgångspunkt som individen har att relatera till då denne ”ser sig själv” i en

ny miljö (internationell tjänst).

Befälets attityd till internationell tjänst har förmodligen ingen direkt påvisbar

inverkan på individens ställningstagande till viljan att söka internationell tjänst.
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6.3 Information och kunskapens påverkan på viljan

För att kunna väcka ett intresse för internationell tjänst krävs det att den

värnpliktige tidigt och återkommande får information om vilka möjligheter som

finns att för att kunna göra internationell tjänst. Resultatet av undersökningen

visar att information och kunskap är en viktig del för att en individ skall kunna

bilda sig en uppfattning och skapa sig en rättvis samt nyanserad bild av

verkligheten. Då en individ saknar information eller kunskap skapas en bild

utifrån de informativa inflytelser som finns till hands. Enligt resultatet

framkommer det att media och Försvarsmakten är ungefär lika stora källor för

kunskapsuppbyggnaden kring Sveriges internationella insatser. Analys av

resultatet visar att av gruppen som svarat ”Ja” säger närmare hälften (49 %) att det

fått sin information från försvaret och endast en knapp tredjedel (30 %) anger

media. I den ’osäkra gruppen’ anger lika stora grupper både media (42 %) och

Försvarsmakten (45 %). I den negativa gruppen så anger mer än hälften (53 %) att

massmedia är den främsta kunskapskällan och en stor grupp (41 %) anger

Försvarsmakten.

När det gäller frekvensen av information om internationell tjänst så går det inte att

utläsa av studien om detta har någon påverkan på viljan till internationell tjänst.

Vid en jämförelse mellan de olika grupperna (’ja’, ’osäker’ och ’nej’) så visar det

sig att oavsett om man fått information en eller flera gånger så är grupperingarna i

stort sett lika stora.

I en tidigare utredning som av Försvarshögskolan, antyds att det finns en risk att

media förmedlar alltför stereotypa bilder om internationella insatser. Risken är att

medias bild avskräcker många individer från att söka tjänst i utlandsstyrkan. 94

Under utbildningsförsöket vid P 10 (se forskningsfronten) genomfördes en

enkätundersökning före och efter utbildningsåret i syfte att ta reda på om

utbildningen av internationella insatser hade påverkat de värnpliktigas attityd till

internationella insatser.95 En av frågorna syftade till att ta reda på om de

                                                
94 Johansson och Larsson s. 25-26
95 MekB 10, Skrivelsenr. 19200:10585
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värnpliktiga kunde tänka sig att genomföra internationell tjänst eller ej. De

grupper som svarat ’ja’ respektive ’nej’ hade ökat samtidigt som den ’osäkra

gruppen’ hade minskat radikalt. Resultatet kan bero på att de värnpliktiga har fått

en nyanserad och tydligare bild om vad internationell tjänst innebär. Det kanske är

brist på information och insikt om vad en internationell tjänst innebär som gör att

så många, ibland upp till 50 %, av de sökande till utlandsstyrkan brukar avstå från

möjligheten till anställning.

6.3.1 Slutsats:

Försvarsmakten måste ge en kontinuerligt återkommande utbildning/information

under grundutbildningen för att ge en nyanserad och rättvis bild av den

internationella verksamheten. Genom att förbättra informationen och utbildningen

avseende internationella insatser under grundutbildning skulle den värnpliktige få

bättre insikt i vad internationell tjänst innebär och därmed tidigt kunna ta ställning

för eller emot en tjänstgöring. Kanske skulle en större del av den ’osäkra gruppen’

kunna ta ställning till att söka internationell tjänst eller ej och den grupp som visat

sig intresserade verkligen vara motiverade att söka. Vilket skulle kunna öka

rekryteringsförmågan.

6.4 Anhöriga och kamraters påverkan på viljan

Inom ’nej-gruppen’ anger mer än hälften (56 %) att de anhöriga skulle vara

negativa till en  eventuell internationell tjänstgöring. Endast en mindre del (14 %)

av de anhöriga är positiva till en utlandstjänstgöring. I ’ja-gruppen’ anser mindre

än hälften av respondenterna att de anhöriga skulle vara mer positiva (45 %) och

en tredjedel anser att de skulle vara negativa (38 %). I den ’osäkra gruppen’ anses

de  den största delen (41 %) av de anhöriga vara negativa och drygt en fjärdedel

(28 %) anser att de skulle vara positiva till internationell tjänst.

Den grupp som anhöriga har störst inverkan på är den ’osäkra gruppen’ (45 %)

tätt följt av ’nej-gruppen’ (40 %) i ’ja-gruppen’ har endast mindre än en tredjedel

(32 %) stor inverkan på beslutet. Minst inverkan återfinns i ’ja-gruppen’ (43 %)

som är följt av de båda övriga grupperna med lite drygt en tredjedel (’nej’ 34 samt

’osäker’ 34 %).
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Det är ungefär var tionde värnpliktig anger att en kamrat/anhöriga bidrar till den

bästa kunskapsuppbyggnaden kring internationella insatser. I gruppen som angett

att kamrater/anhöriga varit bästa källan för kunskapsuppbyggnaden så ökar

andelen från ’nej-gruppen’ (6 %), över den ’osäkra’ (11 %) t.o.m. ’ja-gruppen’

(16 %). Av resultatet framgår vidare att över hälften av respondenterna har en

bekant som har genomfört internationell tjänst. Anmärkningsvärt är att det i

’ja-gruppen’ är närmare två tredjedelar (65 %) som inte har någon bekant som

gjort internationell tjänst. Inom de övriga grupperna så är det i den ’osäkra

gruppen’ mer än hälften (53 %) och inom ’nej-gruppen’ mer än en tredjedel

(67 %) har en bekant som gjort internationell tjänst. Den attityd som de bekanta

har till sin tjänstgöring har av tvåtredjedelar (68 %) uppfattats som positiv. Medan

mindre än en tredjedel (29 %) uppfattar vänners attityd som både positivt och

negativt. Det är få som uppfattar den bekantes attityd som negativ.

Såväl anhörigas som bekantas attityder till internationell tjänst påverkar den bild

som individen skapar för att få en uppfattning vad en internationell tjänst innebär

och om detta passar denne. Är en anhörig negativt inställd till en eventuell

tjänstgöring så fokuserar denne på negativa faktorer som syftar till att få individen

att avstå från att söka till utlandsstyrkan. Även kamraters ”historier” kan sprida en

negativ effekt på intresset att söka då människan har en viss förmåga att fokusera

och berätta om vissa ”specifika händelser”, där kanske fara eller risk har varit

inblandat. Bilden som skapas blir en del av den information som bygger upp

individens uppfattning om att tjänstgöra i internationella insatser.

6.4.1 Slutsats

De anhörigas attityd verkar ha en viss påverkan på de värnpliktigas

ställningstagande för eller mot internationell tjänst. Inom den ’osäkra-’ och

’nej-gruppen’ så  verkar de anhöriga ha störst inverkan på beslutet.

Risken finns att en bekant som gjort internationell tjänst ger, precis som media, en

stereotyp bild av internationell tjänst vilket kan avskräcka vissa att söka

internationell tjänst eller också förskönas bilden.
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6.5 Uppdragets utformning/motivationsfaktorers och övriga faktorers

inverkan på viljan

Inom gruppen som svarat ’ja’ till internationell tjänst har huvuddelen angivit

”motivationsfaktorer” som viktigaste motivet till internationell tjänst. Närmare

hälften anger ”altruistiskt motiv” (47 %) (ex. ”att ställa upp för freden, svensk

säkerhet” etc), närmare en tredjedel (28 %) anger ”utmaning/prestation” dessutom

är det två mindre grupper med lika stor andel (8 % vardera) som anger ”merit”

och ”lön”. Lön tillhör för övrigt hygienfaktorerna enligt Herzberg men denna kan

vara motiverande under en kortare tid i en arbetssituation.

Även i den ’osäkra gruppen’ anger huvuddelen av respondenterna

motivationsfaktorer som det viktigaste motivet till att söka internationell tjänst.

Här har dock det ”altruistiska” motivet minskat till drygt en tredjedel (35 %), även

”utmaning/prestation” har minskat till knappt en fjärdedel (22 %). ”Merit” (11 %)

och ”lön” (22 %) har ökat i omfattning i jämförelse med den positiva gruppen.

Lönens betydelse bekräftar egentligen att denna rekryteringsgrupp kan vara

påverkbar i viss omfattning genom att det skapas tillräckligt bra förmåner. Även

löneökning mellan KS 04 och KS 05 visade att löneökningen förmodligen har

effekt på rekryteringsförmågan. Även i ’nej-gruppen’ anger en tredjedel (33 %)

”altruistiskt motiv” för att kunna genomföra internationell tjänst. Detta kanske

också kan vara en grupp som kan ha externa hinder som gör att de inte kan söka

och genomföra internationell tjänst. I övrigt har den största delen (41 %) angivit

lön som en motiv till att genomföra internationell tjänst. Det är färre (13 %) som

anger ”utmaning och prestation”  men ungefär lika många (8 %) som anger

”merit”.

De övriga faktorernas påverkan på viljan:

En av frågorna var av öppen karaktär, som syftade till att få reda på vad som

skulle kunna ändra ett ställningstagande som respondenten tidigare gjort i en av

kärnfrågorna. Då frågan korstabuleras med ”viljefrågan” så visar det sig att en

tredjedel av ’ja-gruppen’ (31 %) anger familjen och anhöriga, en tredjedel (31 %)

anger ett förändrat läge i missionsområdet (ökad risk eller förändrad möjlighet att

lösa uppgiften). En tiondel (11 %) säger att försämrad lön eller förmåner och en

mindre grupp (8 %) anger att andra möjligheter (bra arbete, studieplats) skulle
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kunna påverka beslutet. En fjärdedel (25 %) av den ’osäkra gruppen’ skulle kunna

tänka sig att ändra sitt ställningstagande om förmåner eller löner skulle förbättras.

Därefter kommer ”förändrat läge i missionsområdet” med nästan en femtedel

(18 %) samt en grupp anger familj och anhöriga (14 %). I ’nej-gruppen’ så anger

ungefär en tredjedel (32 %) att förmåner och löner kan ändra ställningstagandet.

Ungefär en tiondel anger familjen och anhöriga, förändrat läge i missionsområdet

samt ”inget kan ändra ställningstagandet (11 %).

Det finns även andra faktorer som påverkar motivationen eller viljan att söka till

utlandsstyrkan. En utlandstjänstgöring är, som jag tidigare sagt, något som görs

under en begränsad tid och denna tid måste passa med individens övriga

målsättning på kort och lång sikt. Det är två tredjedelar (66 %) av ’ja-gruppen’

som föredrar att åka inom sexmånader efter slutförd grundutbildning. En knapp

fjärdedel (23 %) fördrar att åka efter sex månader samt en mindre del (11 %)

anser att det inte har någon betydelse. Inom den ’säkra gruppen’ föredrar

huvuddelen (58 %) att åka på internationell tjänst inom sex månader medan en

fjärdedel (26 %) föredrar att åka efter sex månader och en mindre del (17 %)

anser att det inte har någon betydelse.  I ’nej-gruppen’ är det mindre än två

tredjedelar (58 %) som anger tiden inom sex månader och en knapp femtedel

(18 %) anger att de föredrar att åka efter sex månader. Förmodligen är det lättare

att rekrytera personal i direkt anslutning till att grundutbildningen slutförts vilket

skulle kunna bero på att utlandstjänsten endast pågår under en begränsad tid och

inte är ett långsiktigtmål att uppnå i livet.

Tjänstgöringstiden är också en väsentlig faktor. Många kanske drar sig för att

söka då de kommer att vara borta från sin familj, vänner och annan social

verksamhet under en längre tid. Det visar sig att en större del (52 %) inom

’ja-gruppen’ föredrar en tjänstgöring som är längre än sex månader och drygt en

tredjedel (36 %) kortare tjänstgöring än sex månader. Närmare två tredjedelar

(66 %) inom den ’osäkra gruppen’ föredrar mindre än sex månader samt drygt en

fjärdedel (27 %) fördrar längre tid än sex månader. Inom ’nej-gruppen’ så föredrar

mer än tre fjärdedelar (77 %) en tjänstgöring som är kortare än sex månader samt

en mindre del (15 %) kan tänka sig att tjänstgöra längre än sex månader.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
CHP 99/ 01 C-UPPSATS 19 100:1038
Mj Mats Ekström 2001-06-19 Sida 71 (85)

Årstiden verkar ha en viss inverkan på viljan att söka internationell tjänst. Inom

’ja-gruppen’ anser mer än drygt hälften (56 %) att årstiden inte har någon

betydelse, en dryg tredjedel (37 %) föredrar sommarhalvåret men samtidigt väljer

en mindre del (7 %) att tjänstgöra under vintern. Inom den ’osäkra gruppen’

fördrar ungefär lika stora grupper, två femtedelar vardera, sommarhalvåret (42 %)

respektive att inte årstiden inte har någon betydelse (41 %). Även inom

’nej-gruppen’ så föredrar närmare hälften (47 %) sommaren medan mer än två

tredjedelar (37 %) anser att det inte har någon betydelse.

Då de tre olika viljegrupperna skall prioritera och ta ställning till vilka faktorer

som är viktigast av tjänstgöringens längd, tidpunkt, när efter genomförd

grundutbildning, ekonomiska förutsättningar, försäkringsskydd eller annan faktor

så är det tre faktorer som särskiljer sig. Om man räknar samman första och andra

val bland prioriteringarna av de olika faktorerna, finner man att det är tre faktorer

som får en särställning i förhållande till övriga. ’Ja-gruppen’ har prioriterat

följande faktorer som viktigast, ”ekonomi” (27 respektive 32 %),

”tjänstgöringstidpunkt” (27 respektive 30 %) samt ”tjänstgöringstidens längd” (23

respektive 29 %). I den ’osäkra gruppen’ har huvuddelen prioriterat

tjänstgöringstidens längd (24 respektive 38 %), ekonomiska ersättningen (28

respektive 31 %) samt tjänstgöringstidpunkten (31 respektive 19 %). Inom

’nej-gruppen’ har flest respondenter lagt tyngdpunkten vid tjänstgöringstiden där

närmare fyra av fem prioriterar denna som ett eller två (27 respektive 53 %) följt

av ekonomisk ersättning (32 respektive 27 %) samt tjänstgöringstidpunkten (31

respektive 14 %).

Den geografiska platsen verkar ha en viss betydelse på viljan. Det visar sig att

’ja-’, ’osäkra-’ och ’nej-gruppen’ uppvisar samma mönster då olika geografisk

platser nämns. Europa, Australien och Nordamerika verkar vara nästintill

huvuddelen av valen hos ’ja-gruppen’ (ca 95-98 %) och ’osäkra gruppen’ (91-

96 %) kan tänka sig att tjänstgöra inom dessa områden. Samtidigt anser ungefär

hälften av ’nej-gruppen’ att de kan tänka sig tjänstgöra i dessa områden. Orsaken

till att huvuddelen kan tänka sig tjänstgöra inom dessa områden kan bero på att

deras kulturer är lätta att identifiera sig med då de tillhör det västerländska
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kulturområdet och att det inte är några konflikter i Nordamerika samt Australien.

Nästa grupp av geografiska områden visar ett liknande resultat mellan de olika

”viljegrupperna”. Lite drygt trefjärdedelar av ’ja-gruppen’ (cirka 73-78 %) och

ungefär mindre än tre fjärdedelar ned till två tredjedelar (62-72 %) av ’osäkra

gruppen’ samt lite drygt en fjärdedel (23-28 %) av ’nej-gruppen’ kan tänka sig att

tjänstgöra i Sydamerika, Asien, Nordafrika samt Södra Afrika. Det skulle kunna

bero på att kunskapen om dessa områden kan vara begränsad och att de

geografiska områdena representerar andra kulturer kanske främmande och svårare

för individen att identifiera sig med.  Beträffande det sista geografiska området,

Mellanöstern, så kan närmare fyra femtedelar (80 %) av ’ja-gruppen’, drygt

hälften (55 %) av den ’osäkra gruppen’ samt knappt en femtedel (18 %)

’nej-gruppen’. Orsaken till att den ’osäkra gruppens’ och ’nej-gruppens’ intresse

sjunker skulle, förutom det som angivits tidigare avseende kulturer, kunna bero på

att platsen anger ett specifikt område som varit konfliktfyllt under flera decennier,

samtidigt som massmedia fokuserat på detta område under det senaste året. Det

kan vara lättare för dessa grupper att skapa en inre bild av situationen i området

baserad på massmedias spegling av denna konflikt vilket, påverkar intresset

negativt.

Det visar sig att då uppdraget innebär att det är stor risk för fysiskt våld eller

skada så minskar intresset inom de tre grupperna med närmare hälften (46 %)

inom ’ja-gruppen’ samt närmare tvåtredjedelar inom den ’osäkra gruppen’ (62 %)

och ’nej-gruppen’ (65 %).  Orsaken till att intresset minskar kan bero på att

individen anser att det finns för stora risker för att en tjänstgöring skulle få

konsekvenser för framtiden. Intresset ökar mest bland samtliga grupper om det

internationella uppdraget i huvudsak innebär humanitära insatser. Förmodligen

anser respondenterna att en humanitär insats är mer påtaglig och mer positiv som

insats då det är tydligare att man hjälper människor i nöd än vid en i huvudsak

militär insats. Samtidigt kan det vara så  att den värnpliktige antar att det är

minskad risk för eget liv och hälsa i en humanitär insats.
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6.5.1 Slutsats:

Den ’osäkra gruppen’ skulle kunna utöka rekryteringsbasen förutsatt att gruppen

tar ställning i frågan. En fördjupad studie som kompletterade denna studie skulle

vara på sin plats. Syftande till att finna möjligheter till att utöka rekryteringen.

Resultaten visar att lönen eller den ekonomiska ersättningen kan vara en

motiverande faktor med hänsyn till att internationell tjänst genomförs under en

begränsad tid och inte är ett livslångt yrke.

Det torde vara lättare att rekrytera värnpliktig personal inom sex månader efter att

grundutbildningen slutförts. Då de värnpliktiga ännu inte hunnit få ’andra

möjligheter’ såsom studier etc.

Ett internationellt förband som rekryterar i anslutning till de värnpliktigas

utryckning och som skall tjänstgöra i missionsområdet under sommarhalvåret har

bättre förutsättningar att lyckas med rekryteringen.

Dagens tjänstgöringstid på upp till sju–åtta månader (inklusive utbildning) har

troligtvis en hämmande effekt på viljan främst bland de ’osäkra’ eller bland dem

som inte vill söka och genomföra internationell tjänst. Troligtvis skulle fler kunna

tänka sig att söka utlandsstyrkan om tjänstgöringsperioden var mer flexibel och

kunde genomföras under kortare tid.

De värnpliktiga har en större benägenhet att tänka sig tjänstgöra i västerländska

kulturer vilket skulle kunna bero på att individen kan ha lättare att identifiera sig

med denna. Uppdrag i ”främmande kulturer” reducerar viljan till att delta

samtidigt verkar det som om viljan minskar ytterligare då massmedia har

fokuserat på ett område med en aktuell konflikt (Mellanöstern).

Graden av risktagning för att individen skall bli utsatt för våld eller skada har en

inverkan på individens vilja. Då risktagningen ökar minskar intresset till att delta i

internationell tjänst.
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6.6 Hur påverkas viljan av individens framtidsplaner

Inom ”’ja-gruppen’ har huvuddelen tänkt sig att söka internationell tjänst (30 %),

studera (29 %), söka arbete (16 %) samt söka till yrkes- eller

reservofficersutbildning (15 %). I den ’osäkra gruppen’ har huvuddelen tänkt

studera (47 %), söka arbete (25 %) samt vissa har arbete (13 %).  Även i

’nej-gruppen’ har huvuddelen liknande planer som den ’osäkra gruppen’ (studera

52 %, söka arbete 25 % samt har arbete 15 %). Varför det är färre som anger att

de skall söka internationell tjänst efter grundutbildningen kan ha olika orsaker. En

förklaring kan vara att den värnpliktige anger det önskemål som står högst på

prioriteringslistan efter slutförd grundutbildning. Det kan även vara så att

huvuddelen inte anser att en internationell tjänst utgör en framtidsmål, varken på

kort eller lång sikt, utan endast är en metod för att möjliggöra eller uppnå

”verkliga framtidsplaner” såsom att studera. Den grupp som anger att de tänker

söka internationell tjänst kan kanske tillhöra en grupp av ungdomar som enligt

Cullberg, efter att ha studerat under större delen av sina liv, vill ha en slags vilo-

eller eftertänksamhetsperiod utan redovisningskrav till eller för någon annan.

Under denna period får individen möjlighet att finna ut vad de innerst inne vill.96

Huvuddelen av respondenterna anser att en internationell tjänst har ett meritvärde

för framtida arbetskarriär. Inom ’ja-gruppen’ anser drygt fyra femtedelar att det

absolut (60 %) eller i viss mån har en betydelse (29 %) för fortsatt arbetskarriär. I

den ’osäkra gruppen’ minskade denna övertygelse något, då knappt trefjärdedelar

(41 respektive 32 %) ansåg att det hade någon merit. I ’nej-gruppen’ sjönk denna

uppfattning ytterligare, då lite drygt hälften (19 respektive 32 %) ansåg att en

internationell tjänstgöring har ett meritvärde. Uppfattningen om meritvärdet kan

ha ett samband med vilka eller vilken målsättning man har med framtiden.

Inom ’ja-gruppen’ anser den övervägande delen (90 %) att det har ett stort

personligt värde av att ha genomfört internationell tjänst, i den ’osäkra gruppen’

har endast drygt hälften (52 %) likadan uppfattning och den är marginell inom

’nej-gruppen’ (15 %). Det är tydligt att ett ”externt meritvärde” och ett personligt

                                                
96 Cullbergs, s. 82-83.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
CHP 99/ 01 C-UPPSATS 19 100:1038
Mj Mats Ekström 2001-06-19 Sida 75 (85)

värde kan vara en motivationsfaktor för att söka och genomföra internationell

tjänst.

6.6.1 Slutsats

Huvuddelen av gruppen som kan tänka sig genomföra internationell tjänst verkar

ha en kortsiktig aspekt på sina framtidsplaner, exempelvis de som tänker söka

internationell tjänst. En grupp kan kanske se den internationella tjänsten som en

metod för att nå vissa mål såsom ekonomiska fördelar eller meriter för framtida

bruk, t.ex. de som tänker studera, söka arbete eller söka yrkes- eller

reservofficersutbildning.  Inom de två andra grupperna det vill säga i den ’osäkra-

’ och ’nej-gruppen’ så verkar framtidsplanerna vara mer långsiktiga.

Uppfattningen om meritvärdet av internationell tjänst beror på i vilket

sammanhang detta kommer att användas i framtiden det vill säga hur uppfattar

den blivande arbetskulturen, eller motsvarande, värdet av internationell tjänst?

Det skulle kunna innebära att meritvärdet höjde motivationen för flera om

omgivningen har en positiv syn det vill säga ökad premiering från samhället.
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7. DISKUSSION

7.1 Reflektion på reliabiliteten

Jag genomförde personligen enkätundersökningen vid två av de tre förbanden.

Vid  P 10 fick befäl en skriftlig instruktion om hur undersökningen skulle

genomföras vilket innebär att det skulle kunna vara yttre inflytelser som har

påverkat resultatet vid detta förband. Jag har inte klart för mig om någon eller

några plutoner inte fick genomföra enkäten, ej heller vilka instruktioner som gavs

innan genomförandet av enkäten. Det andra är under hur lång tid de värnpliktiga

fick fylla i enkäten. Därför är det svårt att säga hur detta kan ha påverkat

resultatet.

Vid P 7 genomfördes gruppenkäterna samma dag som SWEDINT  och blivande

chefen för  KS 05 informerade de värnpliktiga om möjligheten att söka

internationell tjänst. Detta kan ha fått en inverkan på P 7:s resultat så tillvida att

fler skulle kunna tänka sig att genomföra internationell tjänst. Dessutom har

givetvis fler värnpliktiga kunnat ange att de fått information under

grundutbildningen. Undersökningen vid I 5 är den som jag bedömer haft minst

yttre inflytelser som påverkat resultatet.

Under hösten 2000 har ett skyttekompani utbildats vid P 18 på Gotland som skall

ingå i en beredskapsstyrka inom ramen för PARP. Under slutet av december

skulle personalen skriva under ett beredskapskontrakt. Personalen vägrade dock

att acceptera avtalet utan gick ut i medierna och hävdade i första hand sitt

missnöje med säkerheten vad avser bland annat utrustningens bristfällighet.

Dessutom var personalen missnöjd med de ekonomiska förutsättningarna som

gavs.97 Massmedia rapporterade om detta veckorna innan undersökningen

genomfördes vilket kan ha resulterat i att den personal som inte fått en objektiv

information om internationell tjänst kan ha fått en felaktig bild om en bristande

säkerhet samt dålig ekonomisk ersättning vid internationell tjänst. Detta skulle i

                                                
97 Peterson, Försvarets Forum, s. 37
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sin tur fått till följd att färre var intresserade eller blev osäkra till att söka tjänst vid

utlandsstyrkan.

I vissa frågor verkar det som om den värnpliktige har missuppfattat frågorna eller

tycker att det har varit svårt att svara, vilket  visar sig i ett ökat bortfall. Bortfallet

har ökat då respondenten skall ange fler svar eller alternativ än ett samt vid öppna

frågor.

7.2 Reflektion på validiteten

Det är svårt att försöka tränga in i individens inre med hjälp av enkäter. Dock kan

man få en uppfattningen om värnpliktigas attityder till internationell tjänst och

tendenser på hur dessa förändras över tiden, förutsatt att undersökningen

genomförs återkommande från år till år. I det här fallet och i denna studie skulle,

om mer tid funnes, en kvalitativ studie vara intressant att genomföra som

komplement. Då skulle man kunna göra en djupare analys av de olika grupperna

(’ja’, ’nej’, ’osäker’) för att på så vis få ett bättre och säkrare underlag om hur

olika faktorer påverkar motivationen till att söka internationell tjänst. Dessutom

har det varit svårt att använda enskilda motivationsteorier för att försöka förklara

och förstå varför en värnpliktig söker eller inte söker internationell tjänst.

Huvuddelen av motivationsteorierna avhandlar mer eller mindre om de

omedvetna val som sker i olika situationer. Med hänsyn till att ett val att göra

internationell tjänst är mer eller mindre medvetet så har det varit svårt att använda

endast en av motivationsteorierna. Under senaste decenniet har studier genomförts

runt medvetna val, där teorier om viljan har tagits fram. Dessa teorier skulle

kanske ha passat bättre i denna studie. På grund av tidsbrist har jag ej hunnit att

studera dessa mer ingående.

7.3 Reflektion på resultatet

I undersökningen framkommer att ungefär var femte värnpliktig kan tänka sig att

genomföra internationell tjänst. Resultatet visar att det är fler som är intresserade

av att åka än vad Försvarsmaktens erfarenhetsvärde (cirka 10 % av en ålderskull

värnpliktiga söker internationell tjänst) anger. Samtidigt skall man komma ihåg att

det är lätt att säga att man skall göra en sak då man slipper ta konsekvenserna av
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sitt ställningstagande. Då undersökningen genomfördes så behövde inte den

värnpliktige att konfronteras med de inre eller yttre hindren som denne annars

skulle göra. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att underökningen

genomfördes på samtliga värnpliktiga oavsett vilket vitsord dessa har eller

kommer att få vid utryckning. Trots detta så anser jag att man kan se tendenser till

hur stor viljan är bland dagens värnpliktiga till att söka internationell tjänstgöring.

Huvuddelen av de värnpliktiga trivs under grundutbildningen vilket förmodligen

beror på den uttagning som sker vid mönstringen det vill säga de flesta var

positiva till att genomföra grundutbildningen. Det är därför viktigt att vi tar hand

om dem som skrivits in för militär grundutbildning och ser till att de får en så

motiverande tid som möjligt under sin utbildning. Trivseln är en viktig del för att

en värnpliktig skall kunna tänka sig att gå från en obligatorisk värnplikt till en

frivillig internationell tjänst. Om en värnpliktig inte trivs så kommer han/hon

aldrig att vilja förlänga ett kontrakt med Försvarsmakten genom internationell

tjänst.

En annan sak som var förvånande var att P 10:s vilja till internationell tjänst var

lägre än övriga förband. P 10 har en lång tradition av internationell tjänst vilket

jag trodde skulle ha en positiv påverkan på de värnpliktigas vilja. Frågan är vad

detta beror på? P 7:s ”vilja” att genomföra internationell tjänst var större än de

övriga förbanden. Till viss del kan detta säkert förklaras av den information som

gavs av SWEDINT vilket i sin tur tyder på att information är viktigt för att få

individer intresserade för internationell tjänst. Informationen har, som jag ser det,

två viktiga funktioner såsom att ”väcka” ett intresse eller behov av att få

genomföra internationell tjänst. Dessutom bygger informationen upp kunskapen

kring internationell tjänst. Jag tror att Försvarsmakten måste bli mer aktiva under

grundutbildningen när det gäller att rekrytera personal till internationell tjänst. Det

är under grundutbildningen som Försvarsmakten verkligen har möjlighet att

”påverka” eller rättare sagt ge en mer korrekt bild av vad vår utlandsstyrka

uträttar. Försvarsmakten kan inte låta massmedia eller andra informationskällor

påverka en presumtiv rekryteringsbas utan att själv ge sin del av informationen.

Trots att utlandstjänstgöringen skall ske på frivillig grund så får vi inte ha en
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passiv rekrytering. Det är inte acceptabelt att endast en tredjedel av de

värnpliktiga har fått information om internationell tjänst vid två till tre tillfällen

medan övriga endast har fått det en gång eller inte alls. Om det är så att

internationell tjänst är prioriterat då borde Försvarsmakten ta ett större ansvar och

en mer aktiv roll i rekryteringen än vad som gjorts hitintills.

Ett sätt att påverka i positiv riktning vore att ge SWEDINT resurser så att de kan

bli mer aktiva ute på förbanden för att därigenom kunna ge aktuell information. I

vissa fall så tror jag att befälen vid förbanden inte tänker på att detta är en del av

vår uppgift, nämligen att se till att de värnpliktiga får en riktig information om

internationell tjänst, så att de blir intresserade. Det kan även vara så att det är brist

på resurser som gör att detta inte hinns med.

Möjligheterna för att skapa en god rekryteringsbas bland de värnpliktiga är bland

annat att se till att de trivs i den militära miljön, det vill säga tillfredställer

hygienfaktorerna samt ger dem en god utbildningen som tillfredställer deras

motivationsfaktorer. Genom dessa åtgärder så kommer fler av de värnpliktiga att

kunna ta ställning till om de är villiga eller ej. Dessutom skulle man kunna

genomföra information för anhöriga under exempelvis ”Förbandets besöksdag”

eller motsvarande.

De två förstnämnda, den värnpliktiges arbetsmiljö och information/utbildning, är

områden eller faktorer som Försvarsmakten mer eller mindre kan råda direkt över.

I anhörigas och kamraters påverkan kan man endast indirekt påverka attityder.

Även här, precis som med de värnpliktiga, så tror jag att de anhöriga har en

kunskap om internationell tjänst som i huvudsak kommer från massmedia.

Massmedia ger genom sin fokusering ofta en bild som är begränsad av händelser

som kan verka rekryteringshämmande. Det är klart att inte någon förälder eller

nära anhörig till en värnpliktig vill att han/hon skall utsättas för stora risker, vilket

ofta kan leda till att en negativ bild utmålas. I det åldersläge de värnpliktiga

befinner sig i så har föräldrar eller nära anhöriga en stor påverkan på dem.

Försvarsmakten skulle även här kunna vara mer aktiv genom en
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informationsspridning vid till exempel förbandens besöksdag ge information om

internationell tjänst.

Uppdragets utformningen är ju svårt att påverka för Försvarsmakten då den i

huvudsak är beroende på yttre faktorer. Det gäller emellertid att den politiska

viljan inte är överambitiös då löften om en insats ges på de politiska arenorna om

Sveriges internationella trovärdighet skall överleva i framtiden.

Jag tror att det inte endast finns ett motiv till varför en individ söker internationell

tjänst utan det är flera behov eller faktorer som i en kombination påverkar detta

ställningstagande. Det var förvånande att så många angav ”altruistiska” motiv

(såsom att ställa upp för svensk säkerhet eller ställa upp för freden) för att

genomföra internationell tjänst framför exempelvis lön, som jag trodde skulle vara

mer viktigt. Det skulle kunna vara så att de värnpliktiga tycker att det känns

omoraliskt att å ena sidan hjälpa en ’utsatt medmänniska’ för att samtidigt tjäna

pengar på detta. Det har visat sig vid olika bataljoner att den ekonomiska

ersättningen betyder en hel del för dem som söker internationell tjänst. Då

personalen ansett att ersättningen varit för låg eller försämrats så har detta visat

sig genom olika aktioner bland de olika bataljonerna som rekryterats till såväl

Bosnien (BA 06) som Kosovo (KS 05).

Tiden, både vad gäller när som hur länge internationell tjänst genomförs, är en

annan faktor som påverkar intresset. Det är fler som vill genomföra tjänstgöringen

under sommartid eller i nära anslutning till utryckning från grundutbildningen.

Orsaken till detta kanske är ganska självklar då en internationell tjänstgöring inte

är ett livslångt yrke utan sker under en kortare period i sitt arbetsliv. Förmodligen

ser många tjänstgöringen som ett avstamp eller som en parantes inför det fortsatta

yrkeslivet och vill få det gjort snarast efter grundutbildningen.

 Tjänstgöringens längd är förmodligen en starkt bidragande orsak till att så många

drar sig för att söka till utlandsstyrkan. En stor del anser att sex månader är en

lång tid att vara från sina familjer, anhöriga och/eller kamrater. Det vore intressant

att försöka pröva kortare tjänstgöringen och se om intresset för internationell

tjänst skulle öka eller ej. Det skulle visserligen få konsekvenser för kontinuiteten

och förbandets förmåga till att lösa uppgifter om personalen byttes ut med kortare
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intervaller. Kanske skulle detta vara lösningen för att uppfylla behovet av vissa

svårrekryterade befattningar för att kunna undvika kravunderskridanden.

De olika grundläggande uppgifter som ett uppdrag är utformat från, har en

koppling till  risker, det vill säga ett fredframtvingande uppdrag kan innebära

större risker än vad ett humanitärt uppdrag innebär. Graden av risker och vilka

konsekvenser detta kan få för framtiden har förmodligen en stor och avgörande

roll för individen då han fattar sitt beslut för att söka internationell tjänst. Även i

Johanssons och Larssons utredning framkommer att de som inte har tidigare

erfarenhet av internationell tjänst har förmåga att mer noga överväga riskerna med

de olika uppgifterna innan ett beslut fattas. Det har även visat sig att de som har

erfarenhet är mer villiga till att delta i alla typer av insatser.

Det kan vara svårt för en individ att passa in en internationell tjänstgöring i de

framtidsplaner som den enskilde har. Ofta är den värnpliktige ett år efter sina

kamrater, som inte gjort värnplikten, bland annat i studier och i övriga arbetslivet.

Detta kan innebära att individen vill komma igång med sin ”framtida målsättning”

det vill säga studera och/eller påbörja en längre karriär i arbetslivet. Detta innebär

att en internationell tjänstgöring ligger fel i tiden om det inte är så att individen

kan tjäna på denna. Det är av största vikt att samhället visar att en tjänstgöring i

utlandsstyrkan är meriterande genom att exempelvis ge den som tjänstgjort några

extra poäng för ansökan till skolor eller andra förmåner.

7.4 Övriga reflektioner

Det har varit svårt att komma åt dokumenterad statistik vid SWEDINT. Det borde

finnas möjligheter att komma åt empiriskt materiel för att kunna genomföra

studier samt för att SWEDINT själv skall kunna följa upp eller studera trender. Nu

baseras mycket av studiens bakgrundsmaterialet på arbetshandlingar.

Ämnet har varit ganska övergripande varvid jag inte kunnat gå in i detaljer,

kanske skulle jag valt att kraftsamla min undersökning på ett mindre område

såsom information och den värnpliktiges arbetsmiljö och sett hur detta påverkar

viljan.
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Presentationen av resultatet är omfattande och svårt att få grepp om, vilket delvis

beror på de olika skärningarna som jag använt. Även här talar det för att jag borde

ha begränsat mitt undersökningsområde. Samtidigt anser jag att studien har

skummat på ytan och givit möjlighet till ytterligare studier.

7.5 Fortsatt forskning/undersökning

För att skapa en god rekryteringsgrund så borde det ske en studie av hur olika

förbandskulturer påverkar trivseln och vilka effekter de har på rekryteringen till

såväl internationell tjänst som yrkes- och reservofficerare. Studie skulle kunna

genomföras på olika förband inom samtliga försvarsgrenar under ett utbildningsår.

Syftet skulle vara att försöka finna en ”kultur” som skapar förutsättningar för en

god rekrytering. Studien skulle inledas med att studera och ta fram  den specifika

förbandskulturen. Därefter skulle kvantitativmetod användas kompletterat med

kvalitativmetod för att mäta den värnpliktigas vilja till internationell tjänst vid tre

tillfällen för att se hur den utvecklas. Vid inryckning, under utbildningen samt vid

utryckningen. Dessutom skulle studien avlutas med en uppföljning av hur många

som verkligen sökte internationell tjänst.

En fördjupad studie borde genomföras av den grupp som är positiv och den grupp

som är osäker till att genomföra internationell tjänst. Även denna studie skulle

inledas av en kvantitativ studie som kompletteras med en kvalitativ. Syftet med

metoden är dels att få reda på hur eller vilka åtgärder som måste vidtas för att de

som är positiva till internationell tjänst verkligen söker. Det andra syftet är att få

svar på vilka möjligheter det finns att få den ’osäkra gruppen’ att ta ställning och

söka internationell tjänst.

Liknande undersökning som redovisas i denna uppsatts borde genomföras

återkommande för att kunna finna tendenser om och hur den värnpliktiges

attityder till internationell tjänst förändras över tiden. Dessutom borde den

genomföras vid samtliga försvarsgrenar.
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Herzbergs tvåfaktorsteori:

Figuren enligt nedan är en sammanställning av Herzbergs motivationsteori:

v Företagets politik och
administrationen,

v Ledaren,

v Arbetsförhållanden

v Kontakten med andra

v Ekonomisk ersättning

v Status

v Trygghet i arbetet

v Privatlivet

v Prestation

v Erkännande

v Arbetet i sig självt

v Ansvar

v Befordran

v Växt

Motivationsfaktorer

”Mänskliga Abraham söker  växt genom
uppgifter”- Motivationsfaktorer

Tillfredsställd
(Trivsel)

Icke
tillfredsställd

”Djuriska Adam undvikande av smärta från
miljön” - HygienfaktorVantrivsel Icke vantrivsel

Figur 3: Visar Herzbergs tvåfaktorsteori.

Hygienfaktorer
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PM Genomförande av enkät:

Bakgrund:
Jag heter Mats Ekström och genomför mitt andra år vid Chefsprogrammet på
Försvarshögskolan. Under det andra året genomförs ett examensarbete som skall redovisas i
form av en C-uppsats. Ämnet jag valt har arbetsrubriken  ”De värnpliktigas attityd till att
genomföra internationell tjänst”.

Varför valde jag detta ämne?
Jag har själv gjort två missioner under 90-talet och funnit att det har varit brist på vissa special
befattningar bland värnpliktiga.

Fram till idag har man räknat med att cirka 10% av en nyutbildad åldersklass värnpliktiga
söker internationell tjänst. I framtiden, inom något/ några år, är målsättningen att
försvarsmakten skall kunna rekrytera cirka 30% av varje åldersklass värnpliktiga. Samtidigt
skall man komma ihåg att tidigare, i början på 90-talet,  genomförde drygt 30 000 värnplikt
idag är vi nere i cirka 16 000.

Ofta har man hört talas om att det är svårt att rekrytera officerare men hur är det med de
värnpliktiga och vad är det som påverkar valet att söka internationell tjänst? Det är detta som
jag skall föröka få svar på i min undersökning.

Varför Enkät?
Syftet med enkäten är att försöka mäta värnpliktigas vilja att delta i militär internationell
tjänst  efter genomförd värnplikt samt få fram faktorer som eventuellt påverkar den
värnpliktiges motivation till att delta eller inte.

Enkäten är en del av den faktainsamling som skall ligga som en grund för mitt examensarbete.
Undersökningen genomförs vid tre olika arméförband (I 5, P 7, P 10) under v. 49 tom 51.
Det kommer att vara cirka 900 soldater som omfattas av denna enkät vilket är nästan 9% av
arméns vpl.

Faktaunderlaget kommer jag att analysera och bearbeta. Förhoppningsvis, utifrån de svar och
kommentarer ni angivit, går det att dra några kloka slutsatser. För att kunna analysera
underlaget krävs det att jag för in all fakta på ett data program ( för att underlätta införandet
av fakta i ett data program kommer siffrorna som står till höger om, de flesta, rutorna att
användas som koder).

Uppsatsen kommer att redovisas v. 117.

Anonymitet:
Du som svarar på dessa frågor kommer att vara anonym och dina individuella svar kommer
inte att delges någon annan än mig själv och möjligtvis de som skall examinera mitt arbete.

Hur tilldelas kodnummer? Varför kontroll?
För att godkänna och möjliggöra kontroll av mitt arbete krävs det att det finns ett kodnummer
på varje enkät (Framsidans övre högra hörn). Kodnumret är individuellt för varje vpl.
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Kodnumret skall bestå av åtta siffror och vara  utformat enligt följande:

• Förband:
P10= 10
P 7= 07
I 5= 05

• Komp:
Skyttekomp = 01 (samma tilldelning av nummer görs på övriga förband och dess kompanier.
På så sätt går det att jämföra olika förbands skytte- respektive specialkomp)

Specialkomp (Trosskomp, Ukomp, Understödskomp etc.) = 02       -----     ”     -----

• Pluton/Avdelning= enligt ordinarie tilldelning dock tvåställigt ex. 1 skplut = 01.

Om en avdelning saknar naturligt nummer i organisationen, tilldelas denna ett
tvåställigtnummer av kompanichefen. Avdelnings-/ plutonsnumren skall inom
kompaniet vara i numerisk följd.

• Individnummer= Platsnummer på medföljande plutonslista dock tvåställigt tex.
Platsnummer 1 på listan= individnummer 01 och platsnummer 31=individnummer 31 etc.

Med risk för att vara mycket övertydlig, följer två exempel:

Exempel 1:
Individ nummer 1, på 1 skplut plutonslista, skyttekomp, P 10 får kodnummer:10 01 01 01

Förband Komp Plut/ avd Individ
10 01 01 01

Exempel 2:
Individ nummer 31 på 2 skplut, Specialkomp, P 7 får kodnummer: 07 01 02 31

Förband Komp Plut/ avd Individ
07 02 02 31

Hur svara på frågorna:
Försök att ta ställning till samtliga frågor och svara så ärligt du kan. Lämna gärna
kommentarer. Kommentarerna ger en förståelse till varför ni svarat som ni gjort.

I huvudsak skall du markera dina svar med ett kryss i en av rutorna. Det finns några undantag
där man skall rangordna olika påståenden.

Siffrorna i anslutning till rutorna är endast till för att underlätta bearbetningen av formuläret.

OBS! Mycket viktigt att samma individuella

kodnummer fylls i såväl på plutonslista som

frågeformuläret!!!!
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Genomförande:
1. Tid:
Enkätens genomförande bedöms ta högst cirka 30 minuter. Låt de vpl, om möjligt ta den tid
som krävs för att fylla i enkäten. Bör ej fyllas i under stress då resultatet kommer att bli
felaktigt.

2. Plats:
För att resultatet av enkäten skall kunna jämföras mellan de olika förbanden som ingår i
undersökningen krävs det att förutsättningarna är likartade.

Enkätens ifyllande bör därför ske i lektionssal motsvarande.

3. Utrustning:
Penna samt en enkät/ soldat

4. Ansvarig officer genomför enkäten med samlad avdelning/ pluton.
- Fyll i kodnummer samt individnummer på plutonslista som medföljer plutonens/

avdelningens frågeformulär.
- Anteckna de vpl (inom plutonen) som är frånvarande vid enkätens genomförande.
- Stryk de värnpliktiga på plutonslistan som avbrutit tjänstgöringen eller som genomför

enkäten på annan avdelning och redovisas vid denna.
- Kontrollera att ingen vpl gjort enkäten vid annan utbildningsavdelning.
- Påminn de vpl om att enkäten är dubbelsidig!

5. Gå igenom bakgrunden till uppsatsen och vad den syftar till (enligt ovan).

6. Inlämning av Enkät
- När den värnpliktige är klar lämnas frågeformuläret in enskilt till medföljande officer som

fyller i/ kontrollerar kodnumret på såväl svarsblankett som plutonslistan så att dessa
överensstämmer. Detta är mycket viktigt!! Annars är det tyvärr ogjort arbete! Nästan värre
än det amerikanska valet??!!

7. Sortering av enkäter.
- Lägg frågeformulären plutonsvis/avdelningsvis ( plutonslistan överst i varje

”plutonsbunt”) samt därefter i kompani högar (kompanierna åtskilda från varandra).

8. Kompaniet lämnar därefter ”högen” till ………….Enligt batchefen.

9. Jag hämtar buntarna vid ”bataljonsstaben” innan jul, enligt överenskommelse med
Batch.

Tack för hjälpen!

Mats Ekström/ Elev vid FHS ChP 99/ 01

Jag kan nås på:
08/ 66 66 131
0740/ 404 905 (psök)
054/ 21 62 30
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Bakgrundsfrågor:

1. Är du:
Man………………………………………………………….       (1)

Kvinna……………………………………………………….       (2)

2. I vilket län bor du?_______________________________

3. Var bor du:

Mindre tätortort <50 000………………………………………    (1) 

Större tätort > 50 000………………………………………..       (2)

Annat………………………………………………………..        (3)

4. Ange den högsta utbildningen du genomfört innan värnpliktstjänstgöringen?

Grundskola…………………………………………………..       (1)

Gymnasieskola………………………………………………       (2)

Högskola/ Universitet……………………………………….        (3)

Annan utbildning……………………………………………        (4)Vilken?_______________

Kommentar:_________________________________________

Varför? Enkäten som du nu fått i din hand är en del av en faktainsamling som genomförs
vid tre olika förband. Faktaunderlaget kommer att använda i mitt examensarbete vid
Försvarshögskolans Chefsprogram. Examensarbetet redovisas i form av en uppsats.

Syftet med enkäten är att mäta värnpliktigas vilja att delta i militär internationell tjänst
efter genomförd värnplikt samt få fram faktorer som eventuellt påverkar den
värnpliktiges motivation till att delta eller inte.

Du som svarar på dessa frågor kommer att vara anonym och dina individuella svar
kommer inte att delges någon annan. Kodnumret ovan är till för att bevisa
tillförlitligheten. Dvs det går att kontrollera att enkäten genomförs.

Försök att ta ställning till samtliga frågor och svara så ärligt du kan. Lämna gärna
kommentarer.
I huvudsak skall du markera dina svar med ett kryss i en av rutorna        förutom vissa
frågor där det anges att du skall rangordna dina svar.
Siffrorna i anslutning till rutorna är endast till för att underlätta bearbetningen.

Lycka till!

Mats Ekström/ Elev vid FHS ChP 99/ 01

Förband   Komp    Plut   Individ

Kod nummer

OBS! Se till att ditt personliga
kodnummer fylls i uppe i det högra hörnet
på enkätens framsida samt på
plutonslistan!!
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5. Ange vilket förband/ avdelning du tillhör:

Brigad/ Regemente________  Kompani__________  Pluton____________ Grupp_________

Kommentar________________________________________

6. Hur lång tid har du gjort värnplikt?

Mindre än en månad…………………………………………       (1)

Mer än en månad men mindre än fyra månader…………….        (2)

Mer än fyra månader men mindre än sju månader………….        (3)

Mer än sju månader men mindre än tio månader……………       (4)

Mer än tio månader men mindre än tretton månader………..       (5)

Mer än tretton månader….…………………………………..       (6)

7. Vilken Värnpliktskategori tillhör du?

KB……………………………………………………………………….        (1)

PB……………………………………………………………………….        (2)

GB………………………………………………………………………        (3)

    
Soldat……………………………………………………………………       (4)

8. Vilken ”huvudtjänst” utbildas du främst i?

Ledning/ stabstjänst………………………………………………….       (1)

Underhållstjänst………………………………………………………       (2)

Strid……………………………………………………………………..       (3)

Fältarbetstjänst………………………………………………………..       (4)

Sjukvårdstjänst………………………………………………………..       (5)

Fordonstjänst………………………………………………………….       (6)

Mekaniker……………………………………………………... …….       (7) Inriktning?_____________

Annan tjänst…………………………………………………………..        (8) Vilken?_______________

Kommentar:_______________________________________

Nedan kommer ett antal frågor som rör din värnpliktstjänstgöring försök att ta
ställning till dessa.
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9. Vid mönstringen var min inställning till att göra värnplikten:

Mycket positiv             Positiv              Varken eller              Negativ           Mycket negativ

Kommentar:_______________________________________

10. Hur trivs du med att göra värnplikt?

Mycket bra                   Bra               Varken eller                  Inte så bra               Inte alls
    

Kommentar:_________________________________________

11. Vad är mest positivt med att få genomföra värnplikten? Ange endast de tre
viktigaste faktorerna i rangordning 1,2,3! Där 1 är viktigast och 3 mindre viktigt!

Få lön………………………………………………………..       (1)

Spänning/ Äventyr…………………………………………..       (2)

Ställa upp för svensk säkerhet………………………………        (3)

En merit……………………………………………………..        (4)

Befälen är bra………………………………………………..       (5)

Visa för mig själv att jag kan………………………………..       (6)

Kamratskap………………………………………………….       (7)

En utmaning…………………………………………………       (8)

Visa för andra att jag kan……………………………………       (9)

Känna ansvar………………………………………………..       (10)

En insats för freden………………………………………….      (11)

Trivs med militära arbetsuppgifter………………………….       (12)

Pröva min ledarförmåga……………………………………..      (13)

Utveckla mig själv…………………………………………..       (14)

Annat………………………………………………………..       (15) Vad?_______________

Kommentarer:___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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12. Vad anser du om de regler och bestämmelser som finns i den militära miljön?

De är för många……………………………………………..       (1)

Det finns ett syfte med de flesta……………………………..       (2)

Bra…………………………………………………………...       (3)

Ingen åsikt…………………………………………………...       (4)

Kommentar:________________________________________

13. Anser du att det finns möjlighet att påverka bestämmelser och regler i din
arbetsmiljö (Gäller ej säkerhetsbestämmelser)?

Ja…………………………………………………………….       (1)

Nej…………………………………………………………...       (2)

Ibland……………………………………………………… .. (1)    (3)

Kommentar:________________________________________

14. Hur anser du att dina befäl uppträder som ledare och förebilder?

Mycket bra                 Bra                  Tillräckligt bra                Mindre bra       Dåligt

Kommentarer:_______________________________________

15. Vilka planer har du för framtiden efter genomförd värnplikt?

Studera………………………………………………………       (1)

Söka jobb……………………………………………………       (2)

Har arbete……………………………………………………       (3)

Resa………………………………………………………….       (4)

Söka utbildning till Yrkes-/ Reservofficer..…………………       (5)

Söka internationell tjänst…………………………………….       (6)

Annat………………………………………………………..        (7) Vad?________________

Kommentar:________________________________________
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16. Har du under din värnpliktstjänstgöring deltagit i någon övning i form av
Partnerskap för fred?

Ja…………………………………………………………….       (1)När?_______Var?_______

Nej…………………………………………………………...       (2)

Jag skall göra det…………………………………………….       (3) När?_______Var?_______

Kommentar:________________________________________

17. Sedan 1996 har försvarsmakten fyra huvuduppgifter ( framgår enligt nedan), i
vilken ordning anser du, utifrån din utgångspunkt, att dessa är prioriterade i
förhållande till varandra? Rangordna från 1 tom 4 där 1 är viktigast och 4 minst
viktig!

• Försvara Sverige mot väpnat angrepp……………………….

• Stöd till samhället vid svåra påfrestningar…………………

• Delta i internationella fredsfrämjande insatser…………….

• Förhindra kränkningar av svensk territorium……………...

Kommentar:________________________________________

18. Har du under din värnpliktstjänstgöring fått information om möjligheten att söka
internationell tjänst?

Aldrig……………………………………………………………………       (1)

1 gång…………………………………………………………………..        (2)

2-3 gånger……………………………………………………………..        (3)  

> 3 gånger……………………………………………………       (4)

Kommentar:________________________________________

19. Varifrån kommer främst dina kunskaper om Sveriges internationella insatser?

Försvaret……………………………………………………………….        (1)

Massmedia…………………………………………………………….        (2)

Kamrater/ anhöriga…………………………………………………..        (3)

Annat………………………………………………………..         (4)  Var?_____________

Kommentar:________________________________________



FHS 00-12-04 Bilaga 3 till
 C-uppsats

Mats Ekström Chp 99/ 01 19100:1038

20. Har någon av dina närmaste befäl genomfört internationell tjänst?

Ja…………………………………………………………………………       (1)

Nej……………………………………………………………………….        (2)

Vet ej……………………………………………………………………       (3)

Kommentar:________________________________________

21. Vilken attityd anser du att dina närmsta befäl verkar ha till att genomföra
internationell tjänst? (Oavsett om de genomfört internationell tjänst eller ej).

Mycket positivt              Positivt  Varken eller            Negativt           Mycket negativt

Kommentar:________________________________________

22. Har du någon som du känner som genomfört militär internationell tjänst?

Nej: ………………………………………………………….       (1)

Ja:………….. ……………………………………………….        (2)

Kommentar:________________________________________

23. Endast om du svarat Ja på fråga 22. Vilken attityd har din/ dina bekanta till
internationell tjänst?

Mycket positiv              Positiv  Både och            Negativ           Mycket negativ

Kommentar:________________________________________

24. Tycker du att Sverige skall delta med militära förband i internationella insatser
andra delar av världen (exempelvis som i Kosovo, Bosnien)?

Ja…………………………………………………………….       (1)

Nej…………………………………………………………...       (2)

Kanske, förutsatt att…………………………………………        (3) Vad?__________

Vet ej…………………………………………………………..j    (4)

Kommentar: ________________________________________

25. Har du funderat på att söka internationelltjänst?

Mycket ofta             Ofta                 Någon gång             Sällan Aldrig

Kommentar:________________________________________



FHS 00-12-04 Bilaga 3 till
 C-uppsats

Mats Ekström Chp 99/ 01 19100:1038

26. Skulle du idag kunna tänka dig att genomföra internationell tjänst (exempelvis
såsom i Kosovo)?

Ja…………………………………………………………….       (1)

Nej…………………………………………………………...       (2)

Kanske……………………………………………………….       (3)

Kommentar:________________________________________

27. Vilka faktorer/ orsaker tror du skulle kunna påverka dig så att du ändrade din
uppfattning i förhållande till hur du svarade på fråga 26. Ange högst tre faktorer/
orsaker! Den viktigaste först!

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

28. Om du skulle söka internationell tjänst, hur viktiga anser du att följande faktorer är
för att du skulle var intresserad:

a) Ekonomisk ersättning:
Mycket viktigt         Viktigt           Varken eller          Ganska oviktigt          Oviktigt

b) En heltäckande försäkring:
Mycket viktigt         Viktigt           Varken eller          Ganska oviktigt          Oviktigt

c) En möjlighet att visa att jag vågar delta i internationell insats:
Mycket viktigt         Viktigt           Varken eller          Ganska oviktigt          Oviktigt

d) Göra något aktivt för medmänniskor som befinner sig i en svår situation:
Mycket viktigt         Viktigt           Varken eller          Ganska oviktigt           Oviktigt

e) Tjänstgöringstidens längd:
Mycket viktigt         Viktigt           spelar ingen roll          Ganska oviktigt      Oviktigt

Nedan följer ett antal frågor som rör militär internationell tjänst i Försvarsmaktens
regi. Denna del skall försöka få fram de faktorer som påverkar din motivation till att
söka eller inte söka internationell tjänst. Oavsett vad du svarat på fråga 26 så vill jag
be dig att fortsätta besvara övriga frågor.
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29. Om du skulle söka internationell tjänst, ange endast de tre viktigaste motiven varför
du skulle vara intresserad! Rangordna motiven 1, 2, 3. Den viktigaste är 1!

Tjäna pengar…………………………………………………………..       (1)

En insats för freden…………………………………………………..       (2)

Ställa upp för svensk säkerhet……………………………………..       (3)

Kamratskap…………………………………………………………….      (4)

Spänning/ Äventyr ……………………………………………………      (5)

Trivs i den militära miljön………………………………………….        (6)

En utmaning…………………………………………………………...       (7)

Känna ansvar ………………………………………………………..       (8)

Visa för mig själv att jag vågar……………………………………       (9)

En merit………………………………………………………………...       (10)

Visa andra att jag vågar……………………………………………..       (11)

Mina kamrater skall eller har deltagit.…………………………..        (12)

Trivs med militära arbetsuppgifter………………………………..       (13)

Ställa upp för andra människor……………………………………        (14)

Pröva min ledarförmåga…………………………………………….         (15)

Annat……………………………………………………………… …...       (16) Vad?________________

30. Tror du att dina närmast anhöriga skulle vara negativt eller positivt inställda om du
skulle söka och genomföra militär internationell tjänst?

Mycket positiva           Positiva           Varken eller         Negativa           Mycket negativa

Kommentera gärna varför:______________________________

31. Hur stor inverkan tror du att dina anhörigas attityd har gentemot ditt eventuella
beslut att söka eller avstå internationell tjänst?

Helt och hållet                   Stor           Varken eller               Liten                       Ingen alls

Kommentar:_______________________________________
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32. Skulle du kunna tänka dig att göra militär internationell tjänst i följande delar av
världen?

       Ja       Nej

- Europa…………………….       (1)……………….  (9)

- Norra Afrika………………       (2) ……………….  (10)

- Södra Afrika………………       (3) ……………….  (11)

- Asien………………………       (4) ……………….  (12)

( förutom Mellersta östern)

- Mellersta östern…………...       (5) ……………….  (13)

(ex. Israel, Libanon)

- Sydamerika……………….        (6) ……………….  (14)

- Nordamerika………………       (7) ……………….  (15)

- Australien…………………       (8) ……………….  (16)

33. Om du skulle söka internationell tjänst, under vilken årstid skulle du helst vilja
genomföra denna?

Sommarhalvåret……………………………………………..       (1)

Vinterhalvåret……………………………………………….        (2)

Har ingen betydelse………………………………………….       (3)

Kommentar:________________________________________

34. Om du skulle söka internationell tjänst, när efter genomförd värnpliktig skulle du
föredra att den påbörjades?

Inom en månad………………………………………………       (1)

Mer än en månad men mindre än fyra månader…………….        (2)

Mer än fyra månader men mindre än sex månader………….       (3)

Mer än sex månader men mindre än tolv månader..…………      (4)

Mer än ett år………………………………………..………..       (5)

Har ingen betydelse…..….…………………………………..       (6)

Kommentar:________________________________________

Kommentera
gärna:_______________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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35. Om du skulle söka internationell tjänst, hur lång anser du att tjänstgöringstiden
skulle vara?

Högst en månad…..…………………………………………       (1)

Mer än en månad men mindre än fyra månader……………….   (2)

Mer än fyra månader men mindre än sex månader………….      (3)

Mer än sex månader men högst ett år………….……………       (4)

Har ingen betydelse…………………………………………       (5)

36. Hur skulle ditt intresse för att söka internationell tjänst påverkas om uppdraget:
           Öka   Minska      Varken eller

Främst innebar humanitära insatser……………………………

Främst innebar militära insatser………………………………..

Innebar stor risk för fysiskt våld och skada……………………….

Situationen var svår och komplex…………………………………

Kommentar:_________________________________________

37. Hur viktiga är faktorerna som anges nedan, för ditt beslut att söka en militär
internationell tjänst (såsom i exempelvis i Kosovo, Bosnien etc.). Rangordna dessa
från mycket viktiga till mindre viktiga. Den viktigaste anges med 1, näst vikigaste
med en 2 etc.

Tjänstgöringstidens längd..…………………………………       (1)

Ekonomisk ersättning/ lön…………………………………….   (2)

Tjänstgöringstidpunkt (Årstid beroende)………...………….      (3)

Heltäckande försäkringsskydd……..………….……………       (4)

När tjänstgöringen påbörjas i anslutning till värnplikten..…        (5)

Annan faktor…………………………………………………      (6)  Vilken?_____________

Kommentar:_______________________________________
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38. Tror du att en eventuell internationell tjänstgöring har ett meritvärde för din
fortsatta yrkeskarriär?

Absolut      I viss mån                  Kanske Troligtvis inte         Tärtom, en nackdel

Kommentar:________________________________________

39. Skulle en internationell tjänstgöring ha ett värde för dig personligen?

Ja, ett stort värde…………………………………………….       (1)

Ja, ett visst värde………………………………………………..  (2)

Nej knappast något…...……………………………………...       (3)

Kommentar:________________________________________

40. Skulle du kunna tänka dig att utbildas och skriva kontrakt för att ingå i ett
beredskapsförband som snabbt skall kunna lösa uppgifter vid en konflikt någonstans
i omvärlden (exempelvis såsom i Kosovo).  Ersättningen  skulle vara 1 200 kr/ månad
samt ytterligare 1 000 kr/ månaden för den tid du haft beredskap i Sverige. (Skulle
förbandet sättas in i någon konflikt tillkommer annan ersättning och lön).

Ja…………………………………………………………….       (1)

Nej…………………………………………………………...       (2)

Vet ej………………………………………………………...       (3)

Kommentar:_______________________________________

41. Kommer du, med hänsyn till vad du idag vet, att lämna in en ansökan för att få
genomföra internationell tjänst efter värnpliktsutbildningen?

Ja…………………………………………………………….       (1)

Nej…………………………………………………………...       (2)

Osäkert………………………………………………………...      (3)

Kommentar:_______________________________________
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42. Om du haft möjlighet att genomföra värnplikten vid ett förband som i huvudsak
utbildas till att lösa uppgift i internationella insatser. Tror du att du då skulle varit
mer  intresserad av att söka internationell tjänst?

Ja…………………………………………………………….       (1)

Nej…………………………………………………………...       (2)

Vet ej………………………………………………………...       (3)

Kommentar:________________________________________

43. Är det något du skulle vilja lägga till i undersökningen eller ge feedback på den
enkät du fyllt i?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

TACK FÖR HJÄLPEN!

Lycka till med din fortsatta värnplikt samt dina planer för framtiden!



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS
Chp 99/ 01 Bilaga 4
Mats Ekström 2001-06-19 19 100:1038

Sida 1(12)

4. Resultat
Resultatet redovisas i de flesta fall i fyra olika skärningar såsom:

- sammanlagda resultatet (totalt)

- förbands vis (brigadvis)

- kompani (Skyttekompani samt specialkompani oavsett förbandstillhörighet)

- värnpliktskategori (Kompanibefäl (KB), Plutonsbefäl (PB), Gruppbefäl (GB)

samt meniga.

Resultatet redovisas i procent, antal respondenter samt hur stor del av respondent

gruppen som deltar. I vissa fall står inom parantes antalet respondenter.

 Vissa frågor i enkäten består svarsmöjligheten av femgradig ordinalskala. Skalan

har vid i resultat redovisningen omarbetats till en tregradig, för att kunna få fram

tydligare grupperingar.

Om svarsalternativen har omarbetats så redovisas detta enligt efterföljande

symbol*.  Frågorna återges inte ordagrant i denna bilaga. Enkäten bifogas som

bilaga 3.

4.1 Viljan

Viljan till att delta i internationell tjänst har i huvudsak mätts genom tre frågor.

Frågorna är tänkt att gradvis tvinga respondenten att ta ställning till att delta i en

internationell insats. Frågorna uttrycks enligt följande:

• Har du funderat på att söka internationell tjänst (fråga 25)?

f=749/ 99, 6 % Ofta Någon gång Sällan/ aldrig

Totalt: 26, 8 37, 4 35, 8

• Skulle du idag kunna tänka dig att genomföra internationell tjänst (exempelvis såsom i Kosovo) (fråga 26)?

f=750/ 99, 7 % Ja Nej Kanske

Totalt: 35, 9 39, 7 24, 4

• Kommer du, med hänsyn till vad du idag vet, att lämna in en ansökan för att få genomföra internationell
tjänst efter värnpliktsutbildningen (fråga 41)?

f=737/ 98, 0 % Ja Nej Osäkert

Totalt: 22,0 49, 1 28, 9
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För att få en mer sammanvägd information avseende respondentens vilja att

genomföra internationell tjänst så lades resultatet från de tre kärnfrågorna samman

till en variabel. Syftet var att få fram en variabel på vilja som tydligt indelade

respondenterna i tre olika kategorier såsom:

q en grupp som var ”extremt villig”,  (respondenter som svarat positivt på de två

sistnämnda frågorna samt minst någon gång funderat på att genomföra

internationell tjänst).

q en grupp som var ”extremt ovillig” (svarat negativt på samtliga frågor eller

svarat negativt på någon av de två sistnämnda frågorna) samt

q en ”tveksam (osäker) grupp” (i denna gruppering var de två sistnämnda

frågorna avgörande för respondentens placering. Om respondenten svarat

”osäkert” på någon eller båda de sistnämnda frågorna så placerades denne i

denna grupp).

Ø Tre sammanvägda frågor – vilje frågan (fråga 25, 26, 41):*
Ja Osäker Nej

Totalt:
 f=732/ 97, 3 %

20, 4 38, 7 41, 0

Förband:
I 5 (283) 19, 1 39, 2 41, 7
P 7 (248) 24, 2 39, 5 36, 3
P 10 (201) 17, 4 36, 8 45, 8
Kompani:
Skyttekomp(356) 24,2 38,5 37,4
Specialkomp (376) 16,8 38,8 44,4
Vpl Kategori:
f=725/ 96, 4
KB (60) 43, 3 41, 7 15, 0
PB (24) 25, 0 37, 5 37, 5
GB (264) 21, 6 39, 4 39, 0
Menig (377) 15, 9 37, 4 46, 7
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4.2 Den värnpliktiges arbetsmiljö

Ø Attityd till värnplikt vid mönstring (fråga 9)?*
Positiv Varken eller Negativ

Totalt:
f=750/ 99,7 %

72, 3 22, 1 5, 6

Förband:
I 5 (289) 63,3 27,3 9,3
P 7 (257) 80,5 15,6 3,9
P 10 (204) 74,5 23,0 2,5
Kompani:
Skyttekomp (363) 76,9 19,3 3,9
Specialkomp (387) 68,0 24,8 7,2
Vpl kategori:
f=743/ 98,8 %
KB (61) 91,8 3,3 4,9
PB (24) 83,3 16,7 0
GB (271) 73,8 22,9 3,3
Menig (387) 67,4 24,8 7,8

Ø Hur trivs den värnpliktige under sin grundutbildning (fråga 10)*?
Bra Varken eller Sämre

Totalt:
f=748/ 99, 5%

60, 4 25, 1 14, 4

Förband:
I 5 (287) 63,8 19,9 16,4
P 7 (257) 59,5 28,0 12,5
P 10 (204) 56,9 28,9 14,2
Kompani:
Skyttekomp (361) 63,4 25,2 11,4
Specialkomp (387) 57,6 25,1 17,3
Vplkategori:
f=741/ 98,5%
KB (61) 90,2 6,6 3,3
PB (24) 70,8 25,0 4,2
GB (269) 60,6 28,3 11,2
Menig (387) 55,0 25,8 19,2

Ø Vad är mest positivt (det främsta av tre möjliga) till att få genomföra värnplikt (fråga 11)?*
Främsta motivet
Totalt:
f=716/ 95, 2%
Lön 1,8
Utmaning/ äventyr 16,2
Altruism 8,0
Merit 19,3
Kamratskap 24,6
Ansvar 1,0
Personlig utveckling 26,1
Annat 1,7
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Ø Vad anser den vpl om regler och bestämmelser som finns i den militära miljön (fråga12)?

För många De flesta har ett
syfte

Bra Ingen åsikt

Totalt:
f=745/ 99,1 %

26, 2 61, 3 7, 9 4, 6

Förband:
I 5 (286) 29,4 60,5 5,2 4,9
P 7 (256) 23,8 59,4 11,7 5,1
P 10 (203) 24,6 65,0 6,9 3,4
Kompani:
Skyttekomp(359) 25,6 64,3 7,8 2,2
Spec.komp (386) 26,7 58,5 8,0 6,7
Vpl kategori:
f=738/ 98,1
KB (60) 11,7 80,0 8,3 0
PB (24) 33,3 58,3 8,3 0
GB (270) 25,6 63,7 6,7 4,1
Menig (384) 28,4 56,8 8,9 6,0

Ø Anser den vpl att det finns möjlighet att påverka regler och bestämmelser (fråga 13).
Ja Nej Ibland

Totalt:
f=750/ 99, 7 %

16, 5 35, 1 48,4

Förband:
I 5 (289) 18,3 32,9 48,8
P 7 (257) 19,8 30,4 49,8
P 10 (204) 9,8 44,1 46,1
Kompani:
Skyttekompani (361) 14,4 36,6 49,0
Spec.komp (389) 18,5 33,7 47,8
Vpl. Kategori:
KB (61) 26,2 13,1 60,7
PB (24) 29,2 29,2 21,7
GB (271) 18,1 28,4 53,5
Menig (387) 13,2 43,2 43,7

Ø Befälens uppträdande som ledare och förebilder (fråga 14)
Bra Tillräckligt bra Sämre

Totalt:
f=748/ 99, 5 %

66, 3 26, 2 7, 5

Förband :
I 5 (288) 61,5 29,9 8,7
P 7 (256) 66,0 26,6 7,4
P 10 (204) 73,5 20,6 5,9
Kompani:
Skyttekomp (360) 72,8 23,1 4,2
Specialkomp (388) 60,3 29,1 10,6
Vplkategori:
KB (60) 65,0 23,3 11,7
PB (24) 79,2 12,5 8,3
GB (271) 65,3 28,0 6,6
Menig (386) 66,3 26,2 7,5
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Ø Har någon av de värnpliktigas närmsta befäl genomfört internationell tjänst (fråga 20)?

Ja Nej Vet ej
Totalt:
f=748/ 99, 5  %

76, 2 5, 7 18, 0

Förband:
I 5 (288) 72,6 7,3 20,1
P 7 (254) 67,7 7,5 24,8
P 10 (206) 91,7 1,5 6,8
Kompani:
Skyttekomp (361) 76,5 6,6 16,9
Specialkomp (387) 76,0 4,9 19,1
Vpl kategori:
KB (61) 98,4 0 1,6
PB (24) 79,2 0 20,8
GB (270) 77,8 5,9 16,3
Menig (386) 71,2 6,7 22,0

Ø Vilken attityd anser den värnpliktige att befälen verkar ha till internationell tjänst (fråga 21)?
Positiv Varken eller Negativ

Totalt:
f=727/ 96,7 %

83, 4 16, 1 0, 5

Förband:
f=732/ 97,3%
I 5 (285) 88,8 11,2 0
P 7 (247) 78,5 20,6 0,8
P 10 (200) 87,5 11,5 1,0
Kompani:
Skyttekomp (359) 90,5 8,9 0,6
Specialkomp (373) 79,6 19,8 0,5
Vplkategori:
KB (60) 98,3 1,7 0
PB (24) 95,8 4,2 0
GB (270) 83,0 16,3 0,7
Menig (373) 83,4 16,1 0,5

4.3 Information och kunskap

Ø Hur ofta har den värnpliktige fått information om möjligheten att söka internationell tjänst (fråga 18)*?
Aldrig 1 gång 2-3gånger eller mer

Totalt:
f=746/ 99, 2 %

16, 4 51, 2 32, 4

Förband:
I 5 (289) 3,5 41,2 55,4
P 7 (255) 4,3 71,8 23,9
P 10 (202) 50 39,6 10,4
Kompani:
Skyttekomp (361) 17,2 50,1 32,7
Specialkomp (385) 15,6 52,2 32,2
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Vpl kategori:
f=739/ 98,3
KB (61) 13,1 45,9 41,0
PB (24) 4,2 62,5 33,3
GB (272) 10,7 48,5 40,8
Menig (382) 21,5 53,4 25,1

Ø Varifrån kommer främst kunskapen om Sveriges internationella insatser (fråga 19)?
Försvaret Massmedia Kamrat/ Anhörig Annat

Totalt:
f=750/ 99,7 %

44, 1 44, 5 9, 7 1, 6

Förband:
I 5 (289) 60,9 33,6 3,8 1,7
P 7 (256) 38,7 48,4 10,9 2,0
P 10 (205) 27,3 55,1 16,6 1,0
Kompani:
Skyttekomp (362) 42,8 43,9 12,2 1,1
Specialkomp (388) 45,4 45,1 7,5 2,1
Vpl kategorier:
f=743/ 98,8%
KB (61) 55,7 31,1 9,8 3,3
PB (24) 37,5 37,5 25 -
GB (272) 47,8 40,4 9,6 2,2
Menig (386) 40,2 49,7 9,1 1,0

Ø Tycker den värnpliktige att Sverige skall delta med militära förband i internationella insatser i andra delar
av världen (ex Kosovo, Bosnien) (fråga 24)? *

Ja Nej Osäker*

Totalt:
f= 748/ 99, 5  %

78, 1 5, 2 16,7

Förband:
I 5 (288) 78,1 5,9 16,0
P 7 (256) 82,0 3,9 14,1
P 10 (204) 73,0 5,9 21,1
Kompani
Skyttekomp (361) 80,1 4,2 15,8
Specialkomp (387) 76,2 6,2 17,6
Vpl. Kategori
KB (61) 86,9 4,9 8,2
PB (24) 91,7 - 8,3
GB (272) 80,1 4,0 15,9
Menig (384) 74,5 6,3 19,2
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4.4 Anhörigas och kamraterspåverkan

Ø Hur tror den värnpliktige att deras anhöriga ställer sig till att han/ hon genomför internationell tjänst (fråga
30)?*

Positiva Varken eller Negativa

Totalt:
 f=738 / 98,1 %

26, 2 27, 2 46, 6

Förband:
I 5 (285) 23,5 29,8 46,7
P 7 (250) 32,0 23,6 44,4
P 10 (203) 22,7 28,1 49,3
Kompani:
Skyttekomp (356) 27,2 27,5 45,2
Specialkomp (382) 25,1 27,0 47,9
Vpl kategori:
f=731/ 97,2 %
KB (61) 29,5 18,0 52,5
PB (24) 37,5 16,7 45,8
GB (265) 24,9 30,2 44,9
Menig (381) 26,0 27,3 46,7

Ø Hur stor inverkan tror du att dina anhörigas attityd har för ett beslut att söka eller avstå internationell tjänst
(fråga 31)?*

Stor inverkan Varken eller Liten inverkan

Totalt:
f=744/ 98,9 %

39,9 23,8 36,3

Förband:
I 5 (288) 38,9 23,6 37,5
P 7 (250) 40,0 22,8 37,2
P 10 (206) 41,3 25,2 33,5
Kompani:
Skyttekomp (361) 41,3 24,9 33,8
Specialkomp (383) 38,6 22,7 38,6
Vpl kategori:
KB (61) 42,6 18,0 39,3
PB (24) 37,5 25,0 37,5
GB (270) 38,1 26,3 35,6
Menig (382) 40,8 23,0 36,1

Ø Har den värnpliktige någon bekant som genomfört internationell tjänst (fråga 22)?
Ja Nej

Totalt:
f=750/ 99, 7 %

54, 9 45, 1

Förband:
I 5 (289) 52,9 47,1
P 7 (255) 56,9 43,1
P 10 (206) 55,3 44,7
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Kompani:
Skyttekomp (363) 51,5 48,5
Specialkomp (387) 58,1 41,9
Vplkategori
KB (61) 29,5 70,5
PB(24) 62,5 37,5
GB (272) 56,3 43,8
Menig (386) 57,0 43,0

Ø Bekants inställning till egen  internationell tjänst (fråga 23)?*
Positiv Både och Negativ

Totalt:
f=341/45,3  %

68,6 28,7 2,6

Förband:

I 5 (135) 68,9 28,9 2,2
P 7 (115) 70,4 25,2 4,3
P 10 (91) 65,9 33,0 1,1
Kompani:
Skyttekomp (178) 68,5 28,7 2,8
Specialkomp (163) 68,7 28,8 2,5

4.5 Uppdragets utformning¨

Ø Om du skulle söka internationell tjänst, ange endast de tre viktigaste motiven varför du skulle vara
intresserad! (fråga 29)?*

Främsta motivet Näst viktigaste Tredje viktigaste

f=718/ 95, 5% f=721/ 95,9 f=715/ 95,1
Tjäna pengar 26,3 16,0 16,2
Altruism1 37,0 33,6 24,9
Kamratskap 3,3 7,6 9,2
Utmaning/ Prestation 19,5 24,7 27,8
Trivs i militär miljö 1,4 2,1 1,5
Känna ansvar 0,7 1,5 1,4
Merit 9,6 13,6 18,2
Annat 2,1 1,0 0,7

Ø Vilka faktorer/orsaker skulle kunna ändra ställningstagande i fråga 26 (fråga 27)?*
Främsta motivet

Totalt: f=608/ 80,9%
Familje/sociala 15,8
Värdet av insatsen 3,1
Förmåner/löner 24,7
Utmaning/upplevelser 1,3
Förändrat läge i
Missionsområdet

18,1

Ändrat omvärldsläge 2,8
Andra möjligheter 8,2
Tiden 5,1

                                                
1 Ställa upp för freden, ställa upp för svensk säkerhet etc.
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Materielen 0,3
Geografi (var) 0,8
Mer information 5,9
Annat 2,3
Inget kan ändra

Ø Rangordna hur viktiga  följande faktorer anses vara för ett beslut att söka militär internationell tjänst (fråga
37)?

f=/  % Faktor Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Prio 6

724/ 96, 3 Tjänstgöringslängd 24, 9 42, 3 2, 1 23, 5 4, 1 3, 2
722/ 96, 0 Ersättning/ lön 29, 6 29, 5 5, 3 27, 3 7, 6 0, 7
682/ 90, 7 Tj.göringstidpunkt 29, 9 19, 2 14, 2 24, 5 11, 6 0, 6
508/ 67, 6 Försäkringsskydd 10, 6 7, 5 38, 0 14, 2 29, 5 0, 2
487/ 64, 8 Tid för påbörjan av

tjänst efter vpl
4, 3 2, 5 38, 6 8, 8 45, 4 0, 4

Ø Hur viktiga är följande faktorer för beslutet att söka internationell tjänst (fråga 28):*
Viktigt Varken eller Mindre viktigt

Ekonomiska (747/ 99,3%) 92,0 5,6 2,4
Försäkring (- ” -) 96,3 2,5 1,2
Visa att man vågar (- ” -) 33,7 36,0 30,3
Att göra något för andra (-”-) 87,1 10,4 2,4
Tjänstgöringens längd
(746/ 99,2%)

82,3 13,0 4,7

Ø Vilka delar av världen kan den värnpliktige tänka sig genomföra internationell tjänst (fråga 32)?
Geografisk plats f=   /  % Ja Nej

Europa 732/ 97, 3 76, 5 20, 9
Norra Afrika 713/ 94, 8 51,3 48, 7
Södra Afrika 710/ 94, 4 48, 9 51, 1
Asien 705/ 93, 8 53, 6 46, 4
Mellanöstern 700/ 93, 1 44, 9 55, 1
Sydamerika 716/ 95, 2 56, 0 44, 0
Nordamerika 719/ 95, 6 73, 7 26, 3
Australien 717/ 95, 3 74, 9 25, 1

Ø Vilken årtid föredras att få genomföra internationell tjänst (fråga 33)?
Sommar halvåret Vinter halvåret Ingen betydelse

Totalt:

f=735/ 97,7 %

42, 3 15, 0 42, 7

Förband:
I 5 (283) 49,5 13,1 37,5
P 7 (252) 41,3 16,7 42,1
P 10 (200) 33,5 15,5 51,0
Kompani:
Skyttekomp (355) 41,4 11,0 47,6
Specialkomp (380) 43,2 18,7 38,2
Vpl. Kategori:
f=728/ 96,8 %
KB (61) 41,0 16,4 42,6
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PB (24) 20,8 29,2 50,0
GB (268) 44,4 16,0 39,6
a (375) 42,9 12,5 44,5

Ø När efter grundutbildningen skulle den värnpliktige föredra att den internationella tjänsten påbörjades(
fråga 34)?*

Inom 6 månader Efter 6 månader Ingen betydelse

Totalt:
f=734/ 97,6 %

59, 1 22, 8 18, 1

Förband:
f=734/ 97,6 %
I 5 (282) 59,2 23,8 17,0
P 7 (251) 62,2 23,5 14,3
P 10 (201) 55,2 20,4 24,4
Kompani:
f=734/ 97,6 %
Skyttekomp (355) 62,3 18,0 19,7
Specialkomp (379) 56,2 27,2 16,6
Vpl. kategori:
f=727/
KB (61) 54,1 32,8 13,1
PB (24) 83,3 4,2 12,5
GB (269) 60,6 23,4 16,0
Menig (373) 57,6 21,4 20,9

Ø Hur lång tjänstöringstid föredras (fråga 35)?
Mindre än 6 mån. Mer än 6 mån. Ingen betydelse

Totalt: 64,0 27,3 8,8
Förband
f=741/ 98,5 %
I 5 (288) 67,4 21,5 11,1
P 7 (252) 61,9 33,3 4,8
P 10 (201) 61,7 27,9 10,4
Komp
f=741/ 98,5 %
Skyttekomp (357) 60,8 28,6 10,6
Specialkomp (384) 66,9 26,0 7,0
Vpl kategori:
f=734/ 97,6 %
KB (60) 60,0 36,7 3,3
PB (23) 52,2 34,8 13,0
GB (270) 66,7 25,9 7,4
Menig (381) 63,3 26,2 10,5

Ø Hur påverkas intresset för att söka internationell tjänst om uppdraget innebär ( fråga 36):
Ökar Minskar Varken eller

Främst Hum. Insatser 730/ 97,9 % 47,4 5,7 46,9
Främst mil. insatser 734/97,6 22,2 24,9 52,9
Stor risk för fys. våld och skada
(733/ 97,5 %

8,3 60,3 31,4

Uppgift komplex och svår
(733/97,5 %

20,3 31,4 48,3
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Ø Vad skulle kunna ändra respondentens svar på fråga 26 dvs skulle du kunna tänka dig att genomföra
internationell tjänst (exempelvis ssom i Kosovo) (fråga 27):

f=607/ Ja
(f=228)

Nej
(f=224)

Kanske
(f=155)

Förmåner/ löner 15,8 33,0 25,8
Förändrat läge i området
(Ja= ökade risker)

28,1 12,1 12,3

Familj/ Sociala 24,1 9,8 12,3
Andra möjligheter (studier, arbete etc.) 10,5 3,6 11,0
Mer information 3,9 6,3 8,4
Tiden (När?, Hur länge?) 3,5 6,3 5,8
Värdet av insatsen 3,1 3,6 2,6
Ändrat omvärldsläge 3,1 3,1 1,9
Inget kan ändra 1,3 11,2 3,2
Meritvärde 1,3 2,2 3,2
Utmaning/ Upplevelse 1,3 0,9 1,9
Dålig materiel 0,9 0 0
Trivsel i vpl 0,4 1,8 3,9
Kamrater (kamrater deltar, plutonen
deltar etc)

0,4 1,8 1,9

Geografi (var) 0,4 0,4 1,9
Fysiken/ Psyket (Hälsa, motivation) 0,4 0,9 1,3
Annat 1,3 3,1 2,6

Ø Anses en eventuell internationell tjänstgöring ha ett meritvärde för fortsatt yrkeskarriär (fråga 38)?*
f=741/ 98, 5 % Absolut I viss mån/ kanske* Troligtvis inte/

Tvärtom*
Totalt: 35, 9 50, 5 13, 6
Förband:
f=741/ 98,5%
I 5 (286) 42,0 47,6 10,5
P 7 (251) 37,5 47,0 15,5
P 10 (204) 25,5 58,8 15,7
Kompani:
Skyttekomp (359) 36,5 49,9 13,6
Specialkomp 35,5 51,0 13,6
Vpl kategori: (f=734/
97,6 %)
KB (60) 60,0 35,0 5,0
PB (24) 29,2 62,5 8,3
GB (268) 37,3 50,4 12,3
Menig (382) 32,2 51,6 16,2

Ø Skulle en internationell tjänstgöring ha ett personligt värde?
Ett stort värde Ett visst värde Nej knappast

Totalt:
 f=741/ 98, 5 %

44, 3 41, 3 14, 4

Förband:
(f=741/ 98,5%)
I 5 (287) 46,3 40,1 13,6
P 7 (250) 47,6 40,4 12,0
P 10 (204) 37,3 44, 1 18,6
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Kompani :
(741/ 98,5%)
Skyttekomp 48,1 37,2 14,7
Specialkomp 40,7 45,1 14,2
Vpl kategori: (f=735/
97,7 %)
KB (60) 71,7 26,7 1,7
PB (24) 45,8 50,0 4,2
GB (268) 50,0 40,7 9,3
Menig (383) 36,0 43,3 20,6

4.6 Framtidsplaner

Ø Vilka framtidsplaner har den värnpliktige efter genomförd grundutbildning?
Studera Söka

arbete
Har
arbete

Resa Söka till
Yo/ Ro

Söka int.
tjänst

Annat

Totalt:
f=744/ 98,9 %

45, 7 23, 4 12, 1 4, 8 4, 7 6, 7 2, 6

Förband:
I 5 (288) 44,1 24,7 8,3 5,6 5,9 7,6 3,8
P 7 (252) 49,2 20,2 14,7 3,2 4,8 6,3 1,6
P 10 (204) 43,6 25,5 14,2 5,9 2,9 5,9 2,0
Kompani:
Skyttekomp 45,0 24,0 11,7 3,9 6,1 7,5 1,7
Spec.komp 46,4 22,8 12,4 5,7 3,4 6,0 3,4
Vpl kat.
f=737/ 98,0 %
KB (61) 54,1 18,0 1,6 1,6 16,4 4,9 3,3
PB (23) 69,6 8,7 4,3 0 8,7 8,7 0
GB (272) 57,0 13,6 8,1 6,6 5,1 7,0 2,6
Menig (381) 34,9 32,0 16,8 4,5 2,4 6,8 2,6

4.7 Övrigt:

Ø Skulle den värnpliktige vilja öka genom att grundutbildas mot internationella insatser (fråga 42).
Ja Nej Vet ej

Totalt:
f=741/ 98, 5  %

46,2 24,0 29,8

Förband:
f=738/ 98,1%
I 5 (284) 46,5 21,1 32,4
P 7 (250) 47,6 25,6 26,8
P 10 (204) 44,1 26,0 29,9
Kompani:
Skyttekomp (357) 46,2 22,4 31,4
Specialkomp (381) 46,2 25,5 28,3
Vpl kategorier:
f=731/ 97,2
KB (60) 55,0 13,3 31,7
PB (24) 66,7 8,3 25,0
GB (267) 49,8 22,8 27,3
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Abstract

Today’s conscripts for future international missions!?

An investigation into attitudes amongst conscripts at three army
units regarding willingness and factors that can affect today’s

conscripts when applying for international duty.
During the last decade the Swedish Armed Forces has been reorganised and
fewer young people fulfil military service. At the same time, international
commitments for Sweden have increased and which have had repercussions on
the recruitment system and the possibility of supplying personnel to the units for
international missions. According to Vision 2010, 30 % of a year’s conscripts
will be recruited so as to manage the supply of personnel.

The investigation has been carried out using a quantitative method. The
methodology has been deductive wherever motivation theory has been used.
Based on Herzberg’s and McClelland’s motivation theories, a tool for analysis
has been created.

The investigation comprises 752 conscripts. The procurement of empiri has
taken place by using group questionnaires.

Today’s conscripts are divided into three separate groups where approx. 20% are
willing, 40% uncertain and 40% unwilling to do international duty after
completion of basic training. In order to increase the interest for international
duty it should be ensured that conscripts enjoy their basic training and that they
receive sound information/education in the subject. The main factors named by
all three groups, as reasons for doing international duty are ”altruistic”,
”challenge/ performance”, ”merit” and ”salary”. “Salary” takes on a more
obvious role as a motivation factor for the uncertain and unwilling groups. The
investigation shows that it is easier to recruit personnel for missions involving
smaller risks such as humanitarian ones. Furthermore, conscripts prefer the
mission to commence as soon as possible after demobilisation and with more
flexible times of duty. A majority would like to do duty during the period of
April-September.

An investigation ought to be carried out to establish the possibility of how to
retain the interest of the willing group and how to make the uncertain group form
an opinion about international duty.

Keywords: international duty, motivation, willingness, conscripts, questionnaire,
recruitment, supply of personnel


