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Ungdomars intresse och kunskap om Försvarsmakten 
En undersökande studie om framtidens rekryteringsunderlag. 

 

Kunskap är en förutsättning för intresse och vice versa och ny kunskap föder oftast förnyat 

och fördjupat intresse. Kunskap och/eller intresse krävs för att söka en anställning. Dagens 

gymnasieungdomar har låg kunskap om och bristande intresse för Försvarsmakten, vilket 

leder till många utmaningar för Försvarsmakten gällande rekrytering till det nya personalför-

sörjningssystemet med frivilligt anställd personal istället för värnpliktiga. All personal måste 

rekryteras i konkurrens med civila arbetsgivare på marknaden, något som inte är så lätt. Spe-

ciellt när intresset för soldatyrket inte finns hos ungdomarna.  

 

Försvarsmakten strävar efter att vara en myndighet som representerar hela den svenska be-

folkningen, men fortfarande är majoriteten av de sökande unga män med nordiskt ursprung. 

En mångfald bland personalen innebär fördelar både för verksamheten i Sverige och utom-

lands. Kunskapen och intresset bland personer med annan etniskt härkomst än svensk är 

lägre än för personer med svensk bakgrund. 

 

Många Europeiska länder har på senare år genomfört samma förändring i personalsystemet 

som Sveriges försvarsmakt gör idag. I dessa länder finns erfarenheter och lärdomar som För-

svarsmakten bör utnyttja. Åtgärder har i dessa länder vidtagits för att bättre lyckas med re-

kryteringen, åtgärder som haft varierande resultat. 
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1. Inledning 
Från att under 109 år haft en kontinuerlig tillströmning av personal i form av värnpliktiga har 

nu personalförsörjningssystemet i Försvarsmakten ändrats. Riksdagen beslutade i juni 2009 

att Försvarsmakten från och med den 1:a juli 2010 skall försörja sin organisation med frivillig 

personal som gruppbefäl, soldater och sjömän.  

Den säkra personaltillförseln finns därför inte längre och Försvarsmakten måste första gången 

i modern tid rekrytera frivilliga till dessa tjänster. Försvarsmaktens rekrytering av soldater har 

sedan beslutet inte motsvarat regeringens förväntningar. Det har visat sig att det är svårare än 

förväntat att rekrytera soldater. Regeringen ansåg vid beslutstillfället att det inte borde finnas 

några problem att rekrytera personal till dessa tjänster då de trodde att intresset skulle vara 

stort och att Försvarsmakten borde vara en attraktiv arbetsgivare. Till en början såg det också 

ut att vara så. Det första året fanns det många sökande till varje plats på GMU. Men redan år 

två kunde man se en minskning av antalet sökande. Hur kom det sig? Fanns inte intresset kvar 

längre? Varför sökte inte ungdomarna till dessa tjänster? Dessa är intressanta frågeställningar 

då personalrekrytering visar sig vara en av Försvarsmaktens största utmaningar sedan värn-

plikten lades till vila. 

Gruppbefäl, soldater och sjöman är främst tänkta att bestå av yngre män och kvinnor. Därför 

är det intressant att ta reda på vilket intresse det finns för Försvarsmakten hos denna mål-

grupp. Därför är det väl motiverat att undersöka vad ungdomar som studerar på gymnasiesko-

lan kan om Försvarsmakten och dess roll som arbetsgivare. Vet ungdomar vad ett arbete som 

soldat eller sjöman innebär? Har de den kunskap och det intresse som krävs för att vilja söka 

anställning? Vet de ens om att yrket existerar? 

Den omställning, från invasionsförsvar till insatsförsvar, som den svenska försvarsmakten 

genomgått har lett till ett ökat behov av personal med kunskap om andra kulturer. På grund av 

de internationella åtaganden Försvarsmakten idag har är anställda med annan etnisk härkomst 

än nordisk och ur andra minoriteter i landet önskvärda i organisationen.  Samtidigt lockar För-

svarsmakten främst unga män med nordisk härkomst. Vad beror detta på? Finns mindre in-

tresse för försvaret hos minoritetsgrupperna och vad kan Försvarsmakten göra för att öka 

detta?  

Den svenska försvarsmakten är inte unik med att genomföra denna förändring i personalför-

sörjningssystemet. Samma förändring har genomförts i många andra länder och olika åtgärder 

har implementerats för att öka intresset för ländernas försvarsmakter. Åtgärder som givit vari-

erande resultat. Kan Sveriges försvarsmakt lära något från dessa länders erfarenheter? Vilka 

fällor ska Försvarsmakten undvika och vilka är de åtgärder som ger störst positiv effekt på 

rekryteringen? 

Bakgrund och problemformulering 
Under detta avsnitt kommer först en redogörelse om den svenska försvarsviljan och svenskar-

nas syn på Försvarsmakten från mitten av 1900-talet fram till idag. Hur den förändrade hot-

bilden och värnpliktens storleksminskning bidragit till svenskarnas inställning till försvaret. 
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Vidare avhandlas i korthet statistik från det nya personalförsörjningssystemet där betydelsen 

av en god attraktionskraft till Försvarsmakten varit viktig en längre tid. 

Inställning och intresse för Försvarsmakten bland ungdomar  

I Doktrin för gemensamma operationer beskriver Försvarsmakten att krigföringsförmågan 

bygger på tre pelare: de konceptuella-, de moraliska- och de, för detta arbete intressanta, fy-

siska faktorerna, dvs. personalen.
1
 Personalomsättning är en viktig del i varje organisation 

som verkar över en längre tidsperiod då personal lämnar organisationen och måste ersättas 

med ny. Rekryteringen av denna personal till Försvarsmakten sker främst bland yngre perso-

ner, ofta personer som precis lämnat gymnasieskolan. Men vilket intresse har dagens ungdo-

mar för ett arbete inom Försvarasmakten och vilken inställning har de till sin försvarsmakt 

och dess verksamhet?  

Traditionellt har försvarsviljan och synen på ett svenskt självständigt försvar varit hög. År 

1998 svarade 70 % av de ungdomar som tillfrågades att de tyckte att det var viktigt med ett 

svenskt försvar. Av de som blev inskrivna till värnpliktstjänstgöring det året var siffran så hög 

som 80 %.
2
 Detta kan härledas till arvet av neutralitetspolitik, att Sverige under mer än två 

århundraden varit förskonat från krig. Att Sverige under världskrigen och under det kalla kri-

get som följde förde en alliansfrihetspolitik och visade både för det egna folket och internat-

ionellt att Sverige hade vilja och i många fall även förmåga att hävda vårt territorium vid en 

eventuell konflikt. Hotet har under större delen av 1900-talet varit konkret och viljan att för-

svara Sverige och våra grundläggande värden hög.  

Men tiderna förändrades, Berlinmuren föll, Sovjetunionen kollapsade och helt plötsligt fanns 

inget överhängande invasionshot från öst. Där stod Sverige med en dyr försvarsmakt som till 

synes inte fyllde någon funktion. Förband lades ner, repetitionsövningar ställdes in och färre 

unga män genomförde värnplikten. Denna nedskärning skedde under hela 1990-talet och en 

bra bit in på 2000-talet för att kulminera där vi står idag. Nu finns endast ett fåtal armérege-

menten, marinbaser och flygflottiljer kvar, värnplikten är lagd i vila och det råder ett politiskt 

klimat som inte prioriterar frågor gällande Försvarsmakten. Försvaret har även fått en mindre 

framträdande roll hos allmänheten och ses inte som lika viktigt som det gjorde förr. En indi-

kation på detta är företaget Demoskops slutrapport för året 2012 som visar att bland ungdo-

mar mellan 15 och 25 år anser 51 % att det är viktigt eller mycket viktigt med ett självständigt 

svenskt väpnat försvar;
3
 vilket är en klar minskning jämfört med 1998 års 70 % som nämns i 

stycket ovan. 

Minskning av antalet sökande, en trend? 

Det frivilligbaserade försvaret har endast funnits i två år och det är svårt att utläsa trender ur 

statistik baserat endast på dessa år. Dock är det ändå noterbart att andelen sökande till GMU 

                                                 
1
 DGemO doktrin för gemensamma operationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, sid 59 

2
 1998 års pliktutredning, Totalförsvarsplikten: betänkande, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2000, s 

180 
3 
Demoskop, Slutrapport Årsanalys 2012 Försvarsmakten, mars 2013, s 20   



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-07 Sida 6 av 46 

OP 10-13 

 

har minskat mellan 2011 och 2012. Från 6,5 sökande per plats (totalt 15,180 sökande) 2011
4
 

mot 4,5 sökande per plats (totalt 13,809 sökande) 2012.
5
 En sänkning av det totala antalet 

sökande med 9 % på endast ett år. Konsekvenserna av detta kommer att avhandlas senare i 

arbetet.  

Intressant är att redan 1998, då inga planer fanns på att värnplikten skulle läggas till vila, me-

nade Försvarsmaktsidé 2020 att Försvarsmakten måste fokusera på rekrytering för framtiden.
6
 

Inte heller kommer vi att få medborgare att söka sig till Försvarsmakten om inte nya 

och individrelaterade trender, synsätt, önskemål och ambitioner kan förutses och hante-

ras på ett framsynt sätt. Individhantering och kompetensutveckling måste i sig inneha 

den mest uttalade anpassningsförmågan. En framtidsfokuserad rekryterings- och per-

sonalförsörjningsstrategi är av central betydelse.
7
 

Det måste ses som problematiskt om antalet sökande till en organisation minskar, en organi-

sation som redan nu lider av problem att rekrytera. Är antalet sökande i en nedåtgående trend? 

Om det är så, hur ska Försvarsmakten arbeta för att öka intresset för sin verksamhet? Fram-

förallt för det mest framstående rekryteringsunderlaget, ungdomarna. 

Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur stort intresse och kunskap det finns om Försvars-

makten bland gymnasieungdomar idag och jämföra om det förändrats jämfört med tidigare 

forskning. Detta för att visa vilka konsekvenser det kan få med det nya rekryteringssystemet 

om intresset och kunskapen inte finns hos rekryteringsunderlaget, då hypotesen att kunskap 

och/eller intresse krävs för att vilja söka anställning används. Vidare undersöks eventuella 

skillnader beroende på etnisk/kulturell bakgrund och vad detta får för konsekvenser i För-

svarsmaktens verksamhet och för folkförankringen i samhället. Ett tredje syfte är att visa på 

andra länders erfarenheter från omriktningen till frivillighet av soldatyrket, peka på de fällor 

som Försvarsmakten bör undvika och vilka åtgärder som i dessa länder visats vara effektiva 

för att öka kunskapen och intresset för försvaret.  

Enkätundersökningen som genomförts inom ramen för detta arbete består dels av en upprep-

ning av tidigare undersökningars frågor och dels nya frågor specifika för detta arbete. Syftet 

med en egen enkätundersökning är att jämföra resultatet från de tidigare studierna med resul-

tatet av upprepningen av samma frågor. Med detta kan man visa om den testade gruppen är 

representativ, reliabiliteten testas. Detta diskuteras vidare i kapitlet Enkätundersökningens 

generaliserbarhet. 

  

                                                 
4
 Jonsson, Emma, Lindgren, Rose-Marie & Larsson, Gerry, Rekryteringsunderlaget 2011: det första året med ett 

frivilligbaserat försvar, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm, 2011, s 6 
5
 Jonsson, Emma & Carlstedt, Berit, Rekryteringsunderlaget 2012: det andra året med ett frivilligbaserat för-

svar, Ledarskapscentrum, Försvarshögskolan, Stockholm, 2012, s 15 
6
 Försvarsmaktsidé 2020: sammandrag av perspektivplaneringen 97-98, Försvarsmakten, Stockholm, 1998, s 9 

7
 Loc. Cit 
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Frågeställning 
 

- Har gymnasieungdomar idag kunskap om och intresse för Försvarsmakten?  

 

- Finns det skillnader i intresse och kunskap beroende på etniska och kulturella skillna-

der bland ungdomar?  

 

- Vilka åtgärder i andra länder har visat sig vara effektiva för att öka viljan att söka sig 

till försvaret? 

Förklaring av viktiga begrepp 
Några förkortningar som används i arbetet förklaras under denna rubrik. Det finns dessutom 

många begrepp i detta arbete kan tolkas på olika sätt, författaren har dock valt att själv defini-

era begreppen som följer: 

Annan etnisk härkomst - Personer som antingen själva är födda utomlands eller har minst en 

förälder född utomlands. 

 

Enkätundersökningen - Undersökningen som gjorts inom ramen för detta arbete benämns i 

texten som enkätundersökningen. 

 

FM - Försvarsmakten 

 

GMU - Grundläggande Militär Utbildning 

 

GSS - Gruppbefäl, Soldater och Sjömän 

 

Gymnasieungdomar - Personer i gymnasieåldern, dvs. mellan 15 och 20 år. 

 

Kunskap - I detta arbete definieras kunskap som ett påstående som är sant. Kunskapsfrå-

gorna i arbetets enkätundersökning är av sådan art att de antingen är sanna eller falska. Såle-

des är ungdomarnas kunskap, i detta arbete, deras förmåga att identifiera sanna påståenden om 

Försvarsmakten.   

 

Intresse - Med intresse menas nyfikenhet för information, i detta arbete nyfikenhet om orga-

nisationen Försvarsmakten i syfte att eventuellt vilja söka anställning.  

 

Invandrarbakgrund - se Annan etnisk härkomst. 

 

Soldat - Om inget annat anges, menas med soldat även sjömän och gruppbefäl, dvs. GSS 

 

SOU - Statens Offentliga Utredningar, utredningar som görs på uppdrag av regeringen. 

 

ÖB - Överbefälhavaren  
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Tidigare forskning 
Försvarsmakten genomför varje år Kontinuerlig varumärkesundersökning med hjälp av före-

taget Demoskop. Där, med hjälp av enkäter, det svenska folket tillfrågas om varumärket För-

svarsmakten. Med hjälp av riktade frågor fås därmed en bra överblick vad svenskarna anser 

om sin försvarsmakt.  

Ungdomsbarometern
8
 är en årligt återkommande undersökning om ungdomars attityder till 

studier, karriär och framtid. Även denna undersökning använder sig av enkäter där ungdomar 

få svara på frågor om tänkbara val för dem efter skolan. Vill de studera vidare? Vilka jobb vill 

de ha? Vilken kännedom har de om olika yrkeskategorier? Dessa är exempel på frågeställ-

ningar som Ungdomsbarometern utreder.  

Försvarshögskolan är det lärosäte som naturligt nog studerat rekrytering till Försvarsmakten 

tidigare. De senaste två åren har studier gjorts som visar hur resultatet av rekryteringen fallit 

ut. Detta redovisas i Jonsson m.fl. Rekryteringsunderlaget 2011
9
 och Rekryteringsunderlaget 

2012
10

.  Där redovisas statistikresultat och diskussioner kring orsaker och möjliga åtgärder 

gällande rekryteringsproblematiken. Jonsson analyserar bland annat det minskade antalet sö-

kande år 2012 gentemot 2011. Hon problematiserar de konsekvenser som en nedåtgående 

trend av sökande skulle innebära i framtiden då nyrekryteringen förväntas öka de kommande 

åren. Jonsson visar även andra länders erfarenheter om förändringar i kvaliteten på rekryte-

ringsunderlaget i övergången mellan värnplikt och frivilligbaserat försvar. 

Alise Weibull har vid samma lärosäte publicerat en rapport vid namn Utmaningar inom Euro-

pas försvarsmakter.
11

 Som namnet antyder visar Weibull på erfarenheter och konsekvenser 

från europeiska länder som avskaffat värnplikten till förmån för anställda soldater.  

Avgränsningar och felkällor 
Urvalsramen för enkätundersökningen är konstruerad genom ett klusterurval

12
 där författaren 

genom att besöka två skolor i Stockholmsområdet (Sjömansskolan och Ross Tensta gymna-

sium) anser att en för detta arbetes omfattning tillräckligt god generaliserbarhet finns. Kom-

promisser har fått göras med hänsyn till ekonomiska ramar, tidstillgång och tillgängliga sko-

lor. Det har funnits stora svårigheter att få tag i skolor som är villiga att ställa upp och låta 

elever svara på enkäten. Innebörden av detta är att arbetet ej får lika stor statistisk grund som 

tidigare studier som omnämnts. Detta gör att det blir svårare att dra generella slutsatser, då 

bara ett fåtal ungdomar i Stockholm medverkat. 

                                                 
8
 http://www.ungdomsbarometern.se/ Tillgänglig [2013-05-22] 

9
 Jonsson, Emma, Lindgren, Rose-Marie & Larsson, Gerry, Rekryteringsunderlaget 2011: det första året med ett 

frivilligbaserat försvar, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm, 2011 
10

 Jonsson, Emma & Carlstedt, Berit, Rekryteringsunderlaget 2012: det andra året med ett frivilligbaserat för-

svar, Ledarskapscentrum, Försvarshögskolan, Stockholm, 2012 
11

 Weibull, Alise, Utmaningar inom Europas försvarsmakter: erfarenheter från utländska sociologiska studier 

och analyser, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005 
12

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s 36 

http://www.ungdomsbarometern.se/
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En viss form av subjektivt urval
13

 förekommer då undersökningen även syftar till att under-

söka eventuella skillnader beroende på etnisk härkomst och kulturella skillnader. Därför har 

valet fallit på att besöka en skola i ett invandrartätt område och en skola i ett område domine-

rat av människor med nordisk härkomst.  

Det kan hävdas att svaren från Sjömansskolan skulle kunna ge en snedvriden bild av verklig-

heten, då det finns antaganden om att denna skola skulle ha koppling mot Försvarsmakten. 

Ingen sådan koppling finns, då skolan riktar in sig mot civil sjöfart, inte militär. Enligt en lä-

rare på skolan är det inte troligt att eleverna har större kunskap om Försvarsmakten än sina 

jämnåriga. Han menar även att ungdomarna tror att de har bättre kunskaper än vad de egentli-

gen har.
14

 Sjömansskolan är inte inriktad mot uniformsyrken så som t.ex. Bernadottegymna-

siet
15

 är. Att Sjömansskolans elever i sitt yrkesval redan är inställda på att tjänstgöra utom 

Sveriges gränser skulle kunna innebära att de är mer positiva till arbete utomlands, även i en 

militär kontext. 

I kapitlet Internationella jämförelser har avgränsning gjorts till att endast jämföra ett fåtal 

länder. Valet har fallit främst på Nederländerna då de genomfört samma förändring i perso-

nalsystemet som Sverige. Dessutom var Nederländerna tillsammans med Belgien det land 

som genomförde förändringen tidigast, nämligen år 1996. Detta har medfört att det finns 

mycket litteratur att studera om Nederländernas process. 

USA har baserat sin försvarsmakts personal på frivilliga under lång tid. Vissa slutsatser i 

denna uppsats dras från erfarenheter i USA. Dock kan jämförelser med USA vara olämpliga 

då kulturella skillnader, demografi och politik skiljer mycket från svensk.
16

 Därför har valet i 

första hand fallit på ett Europeiskt land. 

Det förutsätts att den som läser detta arbete har viss kunskap om historiska händelser och 

svensk försvarspolitik i modern tid. Därför kommer liten vikt läggas vid förklaringar av dessa 

händelser. 

Teori 
Hypotesen i detta arbete är att det krävs kunskap om och/eller intresse för ett yrke för att vilja 

söka det. Det är nog relativt få människor som söker ett arbete som de inte vet någonting om 

på förhand. Om de nu ändå skulle söka ett sådant arbete, bör det istället ligga ett stort intresse 

eller nyfikenhet bakom beslutet. Det kan vara hörsägen om att yrket är roligt, intressant eller 

utmanande som lockar personen att söka det utan egen kunskap. Rekommendationer från 

vänner och bekanta, stor ekonomisk vinning eller hög social status är även de faktorer som 

kan påverka en person att söka sig till ett visst yrke. Inte att förringa är motivet att göra värl-

den till en bättre plats, denna motivation ses ofta hos personer som söker volontärarbeten för 

t.ex. Röda korset.  

                                                 
13

 Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s 37 
14

 Samtal med läraren Masai Björkwall 2013-04-19 
15

 http://www.stockholm.se/bernadottegymnasiet, Tillgänglig [2013-04-09] 
16

 Williams Cindy, From Conscripts to Volunteers: NATO’s Transitions to All-Volunteer Forces, Naval War 

College Review, 2005 , s 48  

http://www.stockholm.se/bernadottegymnasiet
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Enligt Ungdomsbarometerns statistik från frågan Vad kan du tänka dig jobba permanent som? 

uppger drygt 9 % av de tillfrågade att de kan tänka sig jobba permanent som soldat/sjöman 

och intresset för officersyrket var strax under 9 %.
17

 Denna fråga innehöll 64 möjliga svarsal-

ternativ. 

Enligt Statistiska centralbyrån var år 2012 antalet 18 åringar 59,099 kvinnor och 62,590 

män.
18

 9 % av dessa 18 åringar ger nästan 11,000 personer. Detta är långt över det behov som 

finns för GMU. Att betänka är att det i denna jämförelse endast är 18 åringarna som räknats. 

Om vi räknar in personer inom det åldersspann som Försvarsmakten rekryterar ur blir siffran 

mångdubbelt större.  

Kunskap, ett måste för intresse? 

Betydelsen av att befolkningen har en god kännedom om Försvarsmakten är stor. 1998 års 

pliktutredning skriver: 

Kunskaper är grunden för förståelse och insikt. Endast när den är utbredd skapas den 

grund på vilken en bred folklig förankring kan byggas. För detta behövs upplysnings- 

och informationsverksamhet.  Kraven på upplysning och information blir särskilt stora 

om det gäller en verksamhet som kräver uppoffringar av det slag som i ett säkerhetspo-

litiskt oroligt läge skulle kunna komma att fordras för totalförsvarets del.  
19

 

Intresse och kunskap är sammanlänkade. Intresse föder kunskap och vice versa. En person 

med intresse för ett ämne söker gärna information och får därmed mer kunskap. Denna kun-

skap kan då sedermera leda till ett bredare intresse då personen ser nya infallsvinklar på äm-

net. Spiralen fortsätter till dess att andra intressen tar över eller att ny kunskap är svår att få 

tag på. Se Figur 1. 

Figur 1 Kunskap leder till intresse

 

                                                 
17

 Ungdomsbarometern 2011/2012: sammanfattning av rapporten Studier Karriär & Framtid, Stockholm, 2012, 

s 91 (medelvärde av alla svar Författarens anm.) 
18

 SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅN; Enheten för befolkningsstatistik, Telefon: 08 - 506 948 01, 

http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx (Tabellen Sveriges Folkmängd (i ettårsklasser) 1860-

2012, Tillgänglig [2013-04-12] 
19

 1998 års pliktutredning, Totalförsvarsplikten: betänkande, s 174  

Intresse 

Kunskap 

Större 
intresse 

Större 
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Folkförankring  

Kunskap och intresse är viktiga faktorer för att skapa folkförankring. T.ex. att medborgarna 

vet vad deras skattepengar spenderas på och vilken nytta Försvarsmakten gör i samhället. 

Men vad är då folkförankring? Det finns ingen fastställd definition av detta begrepp men 

Emma Jonsson m.fl. beskriver det enligt följande: ”Folkförankring handlar om en slags för-

troenderelation där själva förankringen ligger i förtroendet bland medborgare”
20

 Jonsson får 

medhåll av Statens Offentliga Utredning (SOU): ”Folkförankring handlar i dag om att indivi-

den känner tillit […] och om att medborgarna förstår sin egen roll i sammanhanget”. 
21

 

Förtroende för organisationen och att känna sin egen roll i sammanhanget är enligt dessa tex-

ter viktiga för att folkförankringen skall vara god. Hur skapas då detta förtroende? Under 

värnpliktstiden då de flesta i Sverige antingen själva genomfört värnplikten eller hade någon i 

sin omedelbara närhet som gjort det garanterades spridning av information om Försvarsmak-

tens verksamhet bland befolkningen. De som hade sin krigsplacering i något av Försvarsmak-

tens förband hade på samma sätt helt klart för sig sin roll i samhället i händelse av ofred. 

Många civila, bl.a. sjuksköterskor och läkare hade även de krigsplaceringsordrar som tydligt 

visade dem deras plats och uppgift för samhället. 

Då värnpliktiga rekryterades från samhällets alla olika grupper och regioner garanterades att 

representationen av det svenska folket förblev god. Denna variation ses som en viktig del för 

att behålla folkförankringen.
22

 Detta var tydligt under den tid fram till 90-talet då värnplikten 

var allmän och i mindre utsträckning under senare år då färre och färre antogs till värnplikts-

tjänstgöring. 1998 års pliktutredning skriver:  

Den folkliga förankringen av totalförsvaret är av stor vikt både för försvarsviljan och 

för vår försvarsförmåga. Ännu viktigare blir folkförankringen i ett läge, där endast en 

mindre del av årskullen kallas in för pliktutbildning. Informationen om säkerhetspoliti-

ken och totalförsvaret måste därför byggas ut.
23

  

I dagsläget måste dock folkförankringen ske via andra metoder. Försvarsmakten måste på 

andra sätt visa det svenska folket sin verksamhet och funktion i samhället. Detta kan t.ex. ske 

via nyhetsrapportering, informationsfilmer eller genom att visa närvaro i samhället med öv-

ningar. I dagsläget strävar Försvarsmakten efter devisen ”Vi verkar, syns och respekteras”
24

  

Metod 
I detta arbete har först en litteraturstudie av forskningsrapporter, statistik och tidigare uppsat-

ser gjorts i syfte att få ett statistiskt underlag för att kunna jämföra intresset för, och kunskap-

                                                 
20

 Jonsson, Emma, Nilsson, Sofia & Larsson, Gerry, Försvarsmaktens folk- och samhällsförankring: trender, 

drivkrafter och bakgrundsförhållanden som kan påverka det svenska försvarets folk- och samhällsförankring i 

ett långsiktigt strategiskt perspektiv, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stock-

holm, 2010, s 3 
21

 Översyn av totalförsvarsinformationen, Informera om samhällets säkerhet: betänkande från, Fritzes offentliga 

publikationer, Stockholm, 2004, s 9 
22

 Jonsson, Emma Erfarenheter avseende personalförsörjning från länder som övergått från pliktbaserat till 

frivilligbaserat försvar. Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s 7 
23

 1998 års pliktutredning, Totalförsvarsplikten: betänkande, s 173  
24

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-vision/ besökt 2013-05-08 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-vision/
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en om Försvarsmakten hos ungdomar. Resultatet från dessa har jämförts med en egen survey-

undersökning i form av en enkät som distribuerats i två gymnasieklasser. I kontakten med 

företrädarna för skolorna har även ett erbjudande givits att författaren i samband med besöket 

skulle finnas tillgänglig att svara på frågor om Försvarsmakten. 

I småskaliga undersökningar som denna är mellan 30-250 personer en önskvärd svarsandel. 

Har färre än 30 svar givits bör inte undersökningen ges statistisk relevans.
25

  På Ross Tensta 

Gymnasium var antalet svarande 44 st. och på Sjömansskolan 41 st. vilket är tillräckligt 

många för att kunna dra statistiska slutsatser av resultatet. 

Utformningen av enkätundersökningen är gjord med hänsyn till två faktorer. Den första delen 

består av frågor lånade från en Demoskopundersökning.
26

 Genom att i enkätundersökningen 

upprepa frågor som ställts i tidigare större projekt undersöks om testgruppen är representativ. 

Om de svarar på samma sätt som en större population är chansen större att de är representa-

tiva för svenska ungdomar som helhet. Anledningen till att just dessa frågor används för jäm-

förelse är att resultatet finns enkelt tillgängligt och utbrutet i Demoskops Slutrapport Årsana-

lys 2012.
27

 Den andra delen av enkätundersökningen består av frågor specifika för detta ar-

bete, frågor som testar kunskap och intresse om Försvarsmakten. Det totala antalet frågor i 

enkätundersökningen är 38 st. 

Det förutsätts att de som svarat på enkäten gjort det sanningsenligt. Viss prestige skulle kunna 

förekomma hos vissa personer vid kunskapsfrågorna, men detta har motverkats genom att 

enkätundersökningen är anonym och ingen vet vad respektive person har svarat.  Det har inte 

gjorts någon sortering av enkätsvaren där detta tolkats, utan alla svar på enkätundersökningen 

har samma relevans i statistiken. Detta diskuteras vidare under rubriken Metoddiskussion. 

Litteratur söktes om Försvarsmaktens rekrytering till det nya personalförsörjningssystemet, 

Försvarsmaktens folkförankring och andra länders erfarenheter om reformer i personalsyste-

met. Den information som funnits analyserades och jämfördes mot varandra för att mynna ut i 

slutsatser. 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av litteraturstudier och statistik från tidigare undersök-

ningar och den egna enkätundersökningen. Frågorna Har gymnasieungdomar idag kunskap 

om och intresse för Försvarsmakten? och Finns det skillnader i intresse och kunskap bero-

ende på etniska och kulturella skillnader bland ungdomar? besvaras med hjälp av en kombi-

nation av litteraturstudier och statistik från de olika undersökningarna. Den tredje frågan Vilka 

åtgärder i andra länder har visat sig vara effektiva för att öka viljan att söka sig till försva-

ret? besvaras med hjälp av resultat från litteraturstudier. 

                                                 
25

 Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s 51 
26 

Demoskop , Försvarsmakten Kontinuerlig varumärkesmätning - FORS0014 Målgrupp: Allmänheten, 15-74 år, 

2012-02-23 (enkät) 
27

 Demoskop, Slutrapport Årsanalys 2012 Försvarsmakten, mars 2013 
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Materialdiskussion 
Under denna rubrik diskuteras undersökningsmaterialet. Vilken relevans det har och vilka val 

som gjorts. Vidare redovisas enkätundersökningens generaliserbarhet. 

Litteratur 

Användandet av Ungdomsbarometerns och Demoskops undersökningar motiveras av att de är 

stora statistiska undersökningar. Dessa har genomförts flera år i följd och har således haft 

möjlighet att finjustera sitt innehåll till de mest relevanta frågorna. Antalet svarande på dessa 

undersökningar ger även en större statistisk säkerhet. Eftersom de är årligt återkommande kan 

man med hjälp av dessa studier även se trender.  

Andra statistiska undersökningar visar ett större eller mindre stickprov gällande, för detta ar-

bete, viktiga frågor som ungdomars inställning till Försvarsmakten och skillnader mellan 

olika etniska grupper. 

Jonssons rapporter Rekryteringsunderlaget 2011 och Rekryteringsunderlaget 2012 motiveras 

av att de sammanställer statistik från rekryteringen till GMU och därmed svart på vitt hur 

verkligheten ser ut.  

Användande av utländska källor som NATO-dokument och Williams avhandling From 

Conscripts to Volunteers är viktigt då synsätt från andra kulturer då visas. 

Enkätundersökningens generaliserbarhet 

Det finns möjlighet att statistiskt jämföra Demoskops undersökning med detta arbetes enkät-

undersökning med hjälp av olika statistiska metoder. Detta om svaren på enkätundersökning-

en är liknande svaren i tidigare studier. Då skulle man i högre grad kunna generalisera om 

svaren som ges på enkätundersökningens nya frågor, trots att de aldrig tidigare besvarats. 

Dock saknas viss relevant data från Demoskops undersökning såsom medelvärden, standard-

avvikelser och antalet svarande i varje enskild grupp. På grund av detta har inga sådana jäm-

förelser gjorts. Detta får till följd att inga statistiskt säkerställda slutsatser om generalisering 

kan göras. Båda undersökningarna är stickprov, Demoskops är större och bör därmed bättre 

representera populationen, men skall fortfarande ses som ett stickprov och inte som hela san-

ningen. 

Det syns trender i de båda testgruppernas svar. Så trots att inte statistiska metoder använts, 

kan man se tydliga likheter och skillnader i svaren. I tabellerna nedan visas dessa likheter och 

skillnader och läsaren får själv bilda sig en uppfattning om enkätundersökningens testgrupp 

kan vara representativ för alla gymnasieungdomar. I Tabell 1 Hur väl stämmer påståendet att 

Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare? Tabell 3 Vilken är din inställning till Försvars-

makten? och Tabell 4 Vilket förtroende har du för Försvarsmakten? är likheterna stora, medan 

i Tabell 2 Hur viktigt tycker du att det är att Sverige har ett självständigt väpnat försvar? avvi-

ker ett svarsalternativ markant.  
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Tabell 1 Hur väl stämmer påståendet att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare? 

 

 

Tabell 2 Hur viktigt tycker du att det är att Sverige har ett självständigt väpnat försvar? 
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Tabell 3 Vilken är din inställning till Försvarsmakten? 

 

 

Tabell 4 Vilket förtroende har du för Försvarsmakten? 
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2. Resultatredovisning 
I detta kapitel avhandlas först kopplingen mellan kunskap och intresse. En figur visar hur 

dessa hänger ihop. Statistik gällande kunskap och intresse redovisas och jämförs i delkapitlet 

Kunskap och intresse. 

Försvarsmakten har i dagsläget en majoritet av sin personal bestående av män med svenskt 

ursprung, men myndigheten strävar efter att representera hela den svenska befolkningen. I 

delkapitlet Heterogen personalbas visas skillnader mellan personer med invandrarbakgrund 

och de med svenskt ursprung i frågor om Försvarsmakten och dess verksamhet.  

För att bättre förstå vilka utmaningar den svenska försvarsmakten står inför är det en god idé 

att studera andra länder som genomfört samma förändring i personalförsörjningssystemet. 

Under rubriken Internationella jämförelser visas identifierade påverkande faktorer till försva-

rets popularitet som arbetsgivare i andra länder. 

Sist, i Påverkande faktorer till kunskap och intresse, beskrivs vilka faktorer som ger bäst ef-

fekt när det gäller spridning av information. Här sammanfattas även erfarenheter från andra 

länder där åtgärder tagits för att öka kunskapen och intresset för försvaret hos ungdomarna 

och vilken effekt de åtgärderna fått. 

Kunskap och intresse 
Att kunskap och intresse är sammanlänkade visas av Figur 1 vilket leder till frågan om ung-

domar har någon kunskap och något intresse för Försvarsmakten. För att ha kunskap eller 

intresse krävs först och främst att man har någon typ av kännedom om ämnet. I detta arbetes 

målgrupp, personer mellan 15-20 år, visar Demoskops slutrapport att kännedomen om För-

svarsmakten är 18 % respektive 21 % positiv andel år 2012. Se Tabell 5.  

Tabell 5 Positiv andel, kännedom 28 

 

Den här uppsatsens enkätundersökning visar att 44,6 % av ungdomarna anser att de själva inte 

känner till Försvarsmakten väl. Dessutom visar kunskapsfrågorna i enkätundersökningen att 

mindre än hälften vet vad förkortningen GMU står för och endast 10 % vet vad GSS står för. 

Vidare tror 24 % att Sverige är medlem i NATO medan 89 % vet att Sverige är medlem i FN. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att 25,3 % av ungdomarna anser att de har god eller 

mycket god kännedom om Försvarsmakten, vilket är aningen högre andel än Demoskops re-

sultat, se Tabell 5. Anmärkningsvärt är att endast 45,8 % av de som svarat på enkätundersök-

ningen är medvetna om att Försvarsmakten har övergått från allmän värnplikt till anställda 

                                                 
28

 Demoskop, Slutrapport Årsanalys 2012 Försvarsmakten, s 57 
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soldater. Detta tyder på att trots att ungefär en fjärdedel av ungdomarna ansåg att de hade god 

eller mycket god kännedom om Försvarsmakten så saknar nästan hälften en av de mest basala 

kunskaperna, kunskap om personalförsörjningssystemet.  

Kunskapen om det svenska försvaret har även före värnpliktens avskaffande varit relativt då-

lig. Framförallt under de senare åren då allt färre personer genomförde värnpliktstjänstgöring. 

Pliktverkets mätning 2005 visar att 61-66 % av de tillfrågade hade mycket dålig kunskap om 

försvaret. I Tabell 6 ses även en skillnad mellan personer med invandrarbakgrund och perso-

ner med nordisk härkomst. 

Tabell 6 Kunskap om det civila och militära försvaret29

 

Även statistiken från enkätundersökningen visar att det är skillnader mellan personer med 

annan etnisk härkomst och personer med svensk härkomst. Den tydligaste skillnaden är att 

antalet som svarar att de inte har någon kännedom alls är betydligt högre: 19,3 % bland per-

soner med annan etnisk härkomst jämfört med 2,4 % hos personer med svensk härkomst. Se 

Tabell 7. 

Tabell 7 Skillnader kännedom 
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fattning, april 2005, s 3 
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Ungdomar med föräldrar födda utomlands har enligt denna statistik sämre kännedom om För-

svarsmakten än ungdomar med båda föräldrarna födda i Sverige. Vad detta beror på är inte 

känt. Detta avhandlas vidare i nästa kapitel: Heterogen personalbas. 

Statistiken visar att ungdomars kunskap om Försvarsmakten är låg. Men resultatet kan även 

bero på hur frågan ställts i undersökningarna och hur den tolkats av de som svarat.  

En undersökning som motsäger tesen om att ungdomar inte har kunskap om de militära yr-

kena är Ungdomsbarometerns där endast 2 % anger att de vet inte/har för dålig koll på vad 

yrket innebär när det gäller yrket soldat/sjöman. Samma siffra när det gäller yrket officer är 8 

%.
30

 Denna undersökning är dock ett undantag, andra undersökningar visar att ungdomarnas 

självskattade kunskap oftast är låg när det gäller försvaret och Försvarsmakten. 

Intresset för Försvarsmakten är enligt enkätundersökningen relativt högt. Resultatet visar att 

29,7 % är intresserade eller mycket intresserade av arbete inom Försvarsmakten i en militär 

tjänst och 37,5 % av en civil tjänst 

Förtroendet för Försvarsmakten och försvarsviljan bland ungdomarna i enkätundersökningen 

är även det högt. Se Tabell 8. Det största förtroendet finns, enligt enkätundersökningen, för 

Försvarsmaktens uppgifter att bistå det civila samhället vid katastrofer och att genomföra 

internationella militära insatser. Mindre förtroende finns för uppgifterna försvara Sverige i 

händelse av väpnat angrepp och upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser.  

Tabell 8 Vilket förtroende har du för Försvarsmakten 

 

 

Tabell 9 Försvarsvilja 

 
                                                 
30

 Ungdomsbarometern 2011/2012: sammanfattning av rapporten Studier Karriär & Framtid, s 89 
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Heterogen personalbas 
Skillnader mellan medborgare med svenskt ursprung och personer med annan etnisk härkomst 

har initialt behandlats under föregående rubrik. Nedan avhandlas situationen i Försvarsmakten 

idag och de konsekvenser det får att inte ha mångfald i organisationen.  

I dagsläget är majoriteten av de som tjänstgör i Försvarsmakten män med svenskt ursprung. 

Försvarsmakten är en myndighet som strävar efter en mångkulturell och diverserad personal-

bas. ”FM arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor och individer med annan etnisk bakgrund 

än svensk bland sina medarbetare”
31

 Försvarsmakten ska representera det svenska folket och 

frivilligheten har bidragit till en ökning av andelen kvinnor och personer med annan etnisk 

härkomst i Försvarsmakten. Dock representerar det inte hur befolkningen ser ut.
32

  Under 

2011 var andelen utlandsfödda i Försvarsmakten 9 % och under 2012 8 %. Under värnplikts-

tiden låg andelen på 3-4 % åren 2003-2004 och 2008.
33

 Som jämförelse består den svenska 

befolkningen av c:a 20 % personer med utländsk härkomst.
34

 Under 2012 ökade andelen sö-

kande kvinnor jämfört med 2011 samtidigt som andelen med annan etnisk härkomst mins-

kade.
35

 Försvarsmakten lockar fortfarande i huvudsak unga svenskfödda män,
36

 men mång-

falden har blivit bättre. 

Försvaret ska kunna lösa uppgifter utomlands där andra kulturer än den västerländska är i 

majoritet. Detta ställer krav på att Försvarsmakten har personal som kan verka i dessa kultu-

rella miljöer. Mycket fördelaktigt är det om dessa individer fyller en annan funktion i enheten 

också, som till exempel soldat, och inte endast arbetar som kulturell rådgivare eller tolk. För-

svarsmakten ser mångfald som en tillgång, inte bara i insatsområdet utan i organisationen som 

helhet. 
37

 

Centrum för marknadsanalys AB genomförde mellan perioden januari 2004- april 2005 en 

studie på 1084 personer. Detta för att identifiera skillnader i kunskap och attityd kring lumpen 

mellan personer med invandrarbakgrund och personer med svenskt ursprung. Andelen sva-

rande med invandrarbakgrund var i denna studie 39 % i målgruppen och 23 % i kontrollgrup-

pen.  Målgrupp betyder i den här studien de elever som studerar på en skola där Pliktverket 

planerar särskilda insatser. Ingen vikt behöver läggas på att skilja målgrupp och kontrollgrupp 

åt i detta arbete utan diagrammen är endast där för att illustrera de sammanlagda värdena från 

studien.  
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Med invandrarbakgrund menas att man själv och/eller minst en förälder är född i ett utomnor-

diskt land. 
38

 Det betyder att Centrum för marknadsanalys ABs rapport har en annan definition 

av invandrarbakgrund än vad detta arbete har av annan etnisk härkomst. Det som skiljer är att 

de inkluderar personer födda i norden medan denna uppsats exkluderar dem. Detta har dock i 

praktiken nästan ingen betydelse då endast tre personer i enkätundersökningen svarat att de 

har minst en förälder född i ett annat nordiskt land. 

Studien tydliggör att gymnasieelevernas kunskaper generellt är dåliga när det gäller totalför-

svarsplikten, lumpen och det civila och militära försvaret. Detta baseras på att få elever svarat 

rätt på de kunskapsfrågor som ställts och att både eleverna själva och deras lärare bedömer att 

kunskaperna är dåliga.
39

 Elevernas självskattade kunskap ses i Tabell 10. Vidare visar resulta-

tet från studien att motivationen för lumpen är låg, ungefär 50 % vill inte göra lumpen. Det är 

i denna studie inga skillnader beroende på etnisk härkomst.
40

 

Tabell 10 Kunskap om det civila och militära försvaret41 

 

Intresset för GMU idag måste ses med en viktig detalj i åtanke: Värnplikten är en plikt, ett 

tvång att medverka även om man inte vill. Detta var dock inte fallet de senare åren då färre 

antogs till värnplikt och det var lätt att slippa tjänstgöring genom att uppge för mönstringsför-

rättaren att man hade låg motivation. Men likväl var det en lag som kunde tvinga män att mot 

sin vilja genomföra värnplikten. I dagsläget finns inget sådant tvång, så de som vill genom-

föra GMU idag är personer som verkligen är motiverade för det och inte bara gör det för att 

de är tvungna.  

Enkätundersökningen visar att 32,5 % av ungdomarna antingen redan har ansökt om GMU 

eller planerar att göra det. I Tabell 11 ses dock en tydlig skillnad mellan personer med svensk 

och utländsk härkomst. Personer med svensk härkomst har i mycket större utsträckning plane-

rat att ansöka om att genomföra GMU. 

                                                 
38
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39

 Ibid, s 2 
40

 Loc. Cit. 
41

 Centrum för Marknadsanalys AB, Attitydundersökning – Information till invandrarungdomar, Huvudrapport, 

s 13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-07 Sida 21 av 46 

OP 10-13 

 
Tabell 11 GMU 

 

År 2005 skickades en broschyr ut till alla 17 åringar med information om värnplikten. Plikt-

verket intervjuade kvinnor som mönstrade angående denna broschyr och 84,8 % av dessa 

angav att de läst den.
42

 Statistik för hur många män som läst broschyren har inte kunnat hittas. 

Dock kan man anta att andelen mönstrande kvinnor som läst informationen är högre än ande-

len män. Detta beroende på att de kvinnor som mönstrade var där av fri vilja och då ter det sig 

naturligt att de har ett intresse och då även läst på om värnplikten. Se Figur 1.  

Rapporten belyser även att ”Bilden av Försvarsmakten i samhället i stort påverkar möjlighet-

en att intressera kvinnor för värnplikt.”
43

 Detta gällde specifikt kvinnor då mönstringen var 

obligatorisk för män. Idag är denna bild av Försvarsmakten viktig för att rekrytera samtlig 

personal, inte endast kvinnor eller andra minoriteter.  

Internationella jämförelser 
Många länder i Europa har på senare år genomgått en liknande process som Sverige idag ge-

nomför. Genom studier av dessa länders erfarenheter kan vi dra lärdomar om vilka fällor vi 

bör undvika samt vilka åtgärder som där fångat intresset hos ungdomar och motiverat dem till 

att söka anställning i dessa länders försvarsmakter.  

Några exempel på länder som övergått till en frivilligbaserad personalförsörjning i närtid är 

Belgien, Frankrike och Nederländerna
44
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Tre tydliga lärdomar som man kan dra av andra länders erfarenheter är:  

 Löner är viktiga. En relativt hög lön jämfört med civila yrken med liknande utbild-

ningsbakgrund motiverar människor att söka sig till försvaret.
45 46

 
47

 

 Arbetslöshet ökar söktrycket. Statliga arbeten ses ofta som en säker anställning under 

lågkonjunkturer.
 48

 
49

 

 De första åren med frivillig ansökan till försvaret är söktrycket högre. Det är lättare att 

rekrytera på grund av att det då är många med redan stort intresse för försvaret som 

söker då.
 50

 
51

 
52

 
53

 

  

Hur ser då situationen i Sverige ut i dagsläget med hänsyn till dessa punkter? Den första 

punkten avhandlar lönerna. Lönerna för GSS har länge varit debatterade då de ansetts som för 

låga. Det kan därför antas att viss potentiell personal väljer bort dessa yrken på grund av den 

låga lönen. Detta gäller speciellt personer som har en familj att försörja. Detta bekräftas av 

svaren i enkätundersökningen där För låg lön i större utsträckning än någon annan anledning 

anges som skäl att inte söka arbete i Försvarsmakten. Konkurrensen från den civila mark-

naden, som erbjuder högre löner än Försvarsmakten, gör att viss nyckelpersonal ej söker an-

ställning i Försvarsmakten. Detta tvingar Försvarsmakten att hyra in denna kompetens från 

externa företag istället. Ett exempel på detta är helikoptertekniker. Många tekniker har sagt 

upp sig från Försvarsmakten och börjat jobba för civila företag. På grund av personalbrist blir 

då Försvarsmakten tvungen att hyra in samma personal från externa företag, till en mycket 

högre kostnad än om de varit anställda i Försvarsmakten. Försvarsmakten förlorar dubbelt på 

detta då man både förlorar personalen ur sin organisation och blir tvungen att betala ett högre 

pris för samma tjänster.  

Den andra lärdomen är att lågkonjunkturer ökar söktrycket till försvaret. Hela Europa är just 

nu drabbat av en lågkonjunktur vilket enligt erfarenheter från andra länder borde höja intresset 

för Försvarsmakten. Sverige har klarat sig väl i denna ekonomiska kris jämfört med många 

andra länder, så detta argument är möjligtvis mindre användbart i Sverige i dagsläget. Detta 

borde dock innebära att intresset kommer minska ytterligare när konjunkturen vänder.  

                                                 
45
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Den tredje punkten är även den en som talar mot att Försvarsmakten kommer få det lättare att 

rekrytera i framtiden. Statistiken från Rekryteringsunderlaget 2011 och Rekryteringsunderla-

get 2012
54

 visar att färre sökte till GMU 2012 än 2011. Statistiken för 2013 är ännu inte till-

gänglig så det går inte att fastställa om det är en trend vi ser eller om det är naturliga variat-

ioner i antalet sökande beroende på andra faktorer.  

Erfarenheter från andra länder visar att det inte bara är antalet rekryter som förväntas minska 

efter några år av frivillighet, kvaliteten kan även den förväntas sjunka. Särskilt svårt är det för 

försvaret att rekrytera nyckelpersonal, det vill säga personal med värdefull kompetens, ofta 

sådana som kräver lång utbildning och är attraktiva på den civila arbetsmarknaden så som 

läkare och IT-specialister. Statistik från USA på 1970-talet visar att till följd av att personal-

omsättningen ökade så rasade kvaliteten på personalen enligt de kognitiva tester som genom-

fördes.
55

 Trenden i Sverige visar tvärtemot statistiken från USA att de som testats inför en 

frivillig tjänstgöring inom Försvarsmakten presterar bättre i kognitiva tester än de som testa-

des inför värnpliktstjänstgöring, se Tabell 12. Jonsson skriver att ingen tydlig skillnad kan ses 

mellan rekryteringsomgångarna 2011 och 2012.
56

 Dock har andelen sökande till GMU som 

var nomineringsbara ökat. År 2012, efter tester och urval, var 92 % nomineringsbara
57

. 

Samma siffra 2011 var 88 %.
58

 Det krävs forskning under längre tidsperiod för att fastställa 

om detta är en trend att kvaliteten blir bättre och bättre för varje år med frivillighet. 

Tabell 12 Frekvensfördelning för inskrivna (nomineringsbara) män i generell intelligens, resultat för åren 2003-2004, 

2008 och 201159 

 

Det finns två vägar att gå om inte kvaliteten på personalen kan säkras, antingen sänker man 

kraven för antagning och accepterar de konsekvenser det medför, eller så får man acceptera 

vakanser i organisationen. Båda situationerna är självklart icke önskvärda. 

En annan följd av att införa frivilligbaserat försvar var enligt SOU 2010:86 att kostnaderna för 

denna förändring blev oväntat höga.
60

 I det rådande ekonomiska läget i den svenska För-
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svarsmakten är inte en hög kostnad för personal önskvärt. Försvarsminister Karin Enström har 

dessutom uppmanat Försvarsmakten att se om sin personalkostnad och minska den med upp 

till en halv miljard kronor fram till 2019, för att sedan ligga kvar på den nivån. Detta skulle 

motsvara en personalminskning från dagens läge med 800-900 personer.
61

 Det rimmar illa att 

samtidigt som en ny personalförsörjning skall införas, som i andra länder visats kunna vara 

dyrare än beräknat, så anser politikerna att man samtidigt skall minska personalkostnaderna. 

Påverkande faktorer till kunskap och intresse 
De största källorna varifrån rekryter fått information om Försvarsmakten var Påverkan från 

vänner och familj, Försvarsmaktens hemsida samt alternativet Annat.
62

  

De som haft personliga möten, dvs. direkt kontakt med Försvarsmakten eller kontakt via vän-

ner och familj är i högre grad nomineringsbara till GMU.
63

 Detta understryker ytterligare vik-

ten av den personliga kontaktens signifikans när det gäller informationsspridning. 

Reklam kan även ha kontraproduktiv verkan. ”Att andelen individer som angett reklam som 

informationskälla minskar genom selekteringsprocessen skulle […] kunna tyda på att FM inte 

motsvarar de förväntningar som reklamen bygger upp
64

 Detta belyser farorna med att visa 

abstrakta reklamkampanjer istället för konkreta dito som visar Försvarsmaktens verksamhet 

eller värdegrund. 

En åtgärd som genomförs årligen i bl.a. Frankrike och Danmark för att informera om försva-

ret är en Försvarets dag i skolan. Denna är obligatorisk att närvara vid och i Frankrike ges ett 

intyg ut efter fullgjord dag och detta behövs för att kunna söka statliga skolor eller ta körkort.
 

65
 Detta gör att motivationen till att genomföra dagen är hög. Genom denna dag får försvaret 

chans att informera och marknadsföra sig för ungdomarna. Dessutom får ungdomarna chans 

att känna om försvaret är en tänkbar arbetsplats.
66

 I Sverige genomförs ingen sådan Försva-

rets dag utan informationen sprids i samband med den lämplighetsundersökning från Rekryte-

ringsmyndigheten, som ungdomarna är skyldiga att fylla i, skickas ut. Detta är ett enklare och 

billigare sätt att distribuera information men studier visar att personlig kontakt har en större 

positiv effekt än ett brev. Jonsson m.fl. visar att Reklam hem i brevlådan står för 11,7% av de 

informationskällor som de som genomför rekryttestet angett. Personlig kontakt står däremot 

för 45,4 %.
67

  En sådan Försvarets dag skulle nå alla grupper i samhället med denna person-

liga kontakt. Det innebär att även individer med annan etnisk härkomst kan få information 

vilket kan öka intresset för Försvarsmakten hos denna grupp. 
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Ett annat angreppssätt som Nederländerna använt sig av för att locka fler till försvaret är att 

utbildningen under de korttidstjänstgöringar som genomförs ska vara civilt meriterande. Att 

man efter tjänstgöring i försvaret ska kunna använda de kunskaper man fått i ett civilt yrke.
68

 
69

 Den svenska försvarsmakten strävar även den efter att ge soldatutbildningen civilt merit-

värde. ÖB sa i sitt anförande inför Värnpliktskongressen 2006-02-28: 

Försvarsmakten har sedan 2001 arbetat aktivt med att öka tjänstgöringens civila merit-

värde. Det har till exempel handlat om att civilt certifiera hela eller delar av soldatut-

bildningen i akademiska poäng eller olika former av arbets- och yrkescertifikat
70

  

Nederländerna har även testat prova-på veckor där ungdomar fick egna erfarenheter av det 

militära livet under kortare tid. Det visade sig att de ungdomar som genomfört denna prova-på 

vecka var signifikant högre representerade i ansökningarna till den militära utbildningen. 

Dock visade det sig att denna prova-på verksamhet krävde för mycket resurser av förbanden. 

Så trots de positiva effekterna, lades den ner.
71

  

I likhet med Sverige har Nederländerna aldrig avskaffat sin värnplikt, de har bara lagt den till 

vila. Att återinföra värnplikten verkar där idag inte som ett allt för främmande alternativ för 

att få bukt med rekryteringsproblematiken. Diskussioner har även förts i USA om att återin-

föra värnplikten.
72

 

Forskning i Nederländerna visar att 12 % av 16-åringarna är mycket intresserade av en karriär 

i armén. Denna siffra sjunker till 6 % när det istället är 21-åringar som tillfrågats. Av detta 

utläser forskarna att det är viktigt att rekrytera ungdomar tidigt, innan de tappat intresset eller 

valt en annan karriärväg.
73

 I USA genomför försvaret skolbesök från det att barnen är 12 år 

gamla, medan i många av Europas länder som t.ex. Storbritannien och Slovakien tas den initi-

ala kontakten med skoleleverna vid 14 års ålder.
74

 I Sverige fås den första kontakten vid 17 

års ålder via informationsbrevet och lämplighetsundersökningen från Rekryteringsmyndighet-

en. Nederländernas försvarsmakt har även ett stort samarbete med Nederländernas motsvarig-

het till Arbetsförmedlingen vilket visat sig ha mycket god effekt på rekryteringen. De har per-

sonal på arbetsförmedlingarna som informerar och rekryterar personer som är där för att söka 

jobb.
75 
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3. Slutsatser  
I detta kapitel kommer svaren på frågeställningarna redovisas. Därefter följer diskussion om 

resultaten som redogjorts för tidigare. 

Har gymnasieungdomar idag kunskap om och intresse för Försvarsmakten?  

Ingen litteratur har hittats som stödjer tesen att kunskap och/eller intresse krävs för att vilja 

söka ett jobb. Dock ter det sig logiskt att fallet borde vara så. Som tidigare avhandlats så föder 

kunskapen intresse och vice versa, se Figur 1 Kunskap leder till intresse. Så att antingen öka 

intresset hos ungdomar genom olika åtgärder eller öka kunskapen genom bättre sätt att för-

medla information vore önskvärt.  

Det finns statistik som talar både för och emot att ungdomar idag har god kunskap om och 

intresse för Försvarsmakten. Vissa rapporter visar tydligt att ungdomar har dålig eller mycket 

dålig koll på Försvarsmakten och dess verksamhet. Samtidigt visar Ungdomsbarometerns 

statistik att endast 2 % av ungdomarna anser sig ha dålig koll på vad soldatyrket innebär och 

endast 8 % när det gäller officersyrket. Resultatet av enkätundersökningen visar att kunskapen 

är låg då mindre än hälften visste vad förkortningen GMU står för och nästan en fjärdedel tror 

att Sverige är medlem i NATO. Sammanfattningsvis visar de flesta studier på att ungdomar 

har dålig koll på Försvarsmakten, detta bekräftas även av enkätundersökningens resultat och 

författarens egna observationer i samband med besöken i skolorna. Samtal med lärare på sko-

lorna tillsammans med resultatet av enkätundersökningen bekräftar att ungdomar tror sig ha 

bättre koll på Försvarsmakten än vad de egentligen har. 

Enligt Ungdomsbarometern så kan c:a 9 % av de tillfrågade ungdomarna tänka sig ett perma-

nent jobb som antingen soldat/sjöman eller officer. Enkätundersökningen visar att 29,7 % är 

intresserade eller mycket intresserade av arbete inom Försvarsmakten i en militär tjänst och 

37,5 % av en civil dito. Detta betyder att intresset i högsta grad finns. Att antalet sökande till 

GMU är så pass litet i jämförelse med dessa siffror kan bero på att konkurrensen från andra 

yrken och utbildningar är för stor och att Försvarsmakten inte förmår att locka dessa ungdo-

mar till sig. Det är dock viktigt för Försvarsmakten att se att det finns underlag för rekryte-

ring, det behöver bara tas fram bättre metoder för att locka sökande till sig. Detta kan kanske 

nås med hjälp av annan inriktning på reklamkampanjerna, bättre information till samhället 

och informationsspridning till yngre ungdomar än vad som sker idag.  

Finns det skillnader i intresse och kunskap beroende på etniska och kulturella skillnader 

bland ungdomar? 

Enligt statistik från Pliktverket är kunskapsnivån generellt lägre hos personer med invandrar-

bakgrund än hos personer med svensk härkomst. Enkätundersökningens resultat visar att per-

soner med föräldrar födda i Sverige har bättre kännedom om Försvarsmakten än personer med 

invandrarbakgrund. Dessutom planerar ungdomar med svensk bakgrund i högre grad att an-

söka till och genomföra GMU.  

Vilka åtgärder i andra länder har visat sig vara effektiva för att öka viljan att söka sig 

till försvaret? 
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En obligatorisk Försvarets dag i skolorna är ett effektivt sätt att nå alla ungdomar och delge 

information personligen. Studier visar även att personliga möten är mycket effektivare än re-

klam i brevlådan när det gäller att skapa intresse. Information till skolorna, t.ex. via besök av 

Försvarsmaktens personal eller studiebesök av skolklasserna på förbanden har visat sig vara 

effektiva för att skapa kunskap och intresse. Framförallt om det sker från tidig ålder. Forsk-

ningen visar att intresset för ett arbete inom försvaret sjunker kraftigt från att ungdomarna är 

16 till att de fyllt 21. Vid personliga möten finns chans att slå hål på eventuella förutfattade 

meningar om försvaret och framförallt finns möjlighet att svara på frågor, föra diskussioner 

med ungdomarna och väcka intresse på ett sätt som en reklambroschyr inte kan. 

Höga löner är oftast ett effektivt vapen för att öka populariteten hos ett yrke. Dock måste man 

se realistiskt på lönerna i förhållande till utbildningskravet för yrket. Yrken med låga utbild-

ningskrav genererar ofta låga löner. Arbetsuppgifternas innebörd och risker bör beaktas när 

det gäller lönesättning, då ett arbete som soldat oftast innebär högre risker än ett arbete i det 

civila samhället. 

Att utbildningen som ges inom ramen för en soldats anställning ska vara civilt meriterande är 

ett mål som Försvarsmakten redan nu siktar mot. Ett stort arbete ligger hos Försvarsmakten 

för att sprida den informationen till de civila arbetsgivarna. En soldat som utbildats och arbe-

tat inom Försvarsmakten ska vara eftertraktad på den civila marknaden på grund av sina kun-

skaper som erhållits under anställningen.  

Att som i Nederländerna ha rekryterare på arbetsförmedlingarna skulle vara kontroversiellt i 

Sverige. Arbetsförmedlingen är en myndighet och förväntas sköta sitt uppdrag utan inbland-

ning av en annan myndiget, som Försvarsmakten. Försvarsmakten måste i dagsläget lita på att 

Arbetsförmedlingen informerar om arbete i försvaret i samma utsträckning som om andra 

branscher. Dock har det visat sig i Nederländerna att åtgärden fått stor effekt.  

Att Sverige inte behövt utkämpa några krig de senaste 200 åren har medfört att det inte finns 

krigsveteraner i samma utsträckning som i andra länder. De veteraner som kämpade i t.ex. 

världskrigen har i många av de segrande ländernas samhällen behandlats som hjältar. Detta 

har fått till följd att försvaret har setts som något ärofyllt och fått en positiv framtoning hos 

allmänheten. I Sverige finns inte den kulturen. De veteraner som idag finns från insatserna i 

t.ex. Afghanistan får inte samma bemötande som en soldat som kämpat för att försvara det 

egna landets territorium och existens. De senaste åren har dock Försvarsmakten försökt höja 

statusen för veteranerna med införandet av Veterandagen den 29e maj.  

Diskussion 
Statistiken från Ungdomsbarometern som talar för att ungdomar inte skulle ha för dålig kun-

skap om Försvarsmakten anser jag behöver ifrågasättas. Detta är en självskattad kunskap hos 

ungdomarna. Den verkliga kunskapen måste underbyggas av faktafrågor eller på annat sätt 

påvisa deras verkliga kunskap. Samtalet med lärarna under besöket vid skolorna och enkätun-

dersökningens resultat visar att elever ofta tror att de har bättre kunskap än de i verkligheten 

har. Svaren de gav på Ungdomsbarometerns fråga kan vara resultatet av att många har en för-

utfattad bild över vad yrket innebär.  
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I Ungdomsbarometerns undersökning fanns dessutom många civila yrken representerade som 

även finns som militära dito, t.ex. pilot och brandman. Betyder det då att de som kryssat i Pi-

lot vill bli civil pilot eller militär? Det finns ingen statistik som visar om de som t.ex. vill bli 

stridspilot kryssat i Pilot, Officer eller båda. Detta innebär att denna statistik kan ha ett stort 

mörkertal då många kanske förknippar Officer med stereotypen av en person som står i sko-

gen och pekar med hela handen istället för den stora variation av specialiteter som finns inom 

officersyrket. 

I dag är det lågkonjunktur och arbetslösheten är hög. Ändå har Försvarsmakten problem med 

att rekrytera personal. Beror detta på att lönenivån är låg jämfört med yrken med likvärdiga 

utbildningskrav i det civila samhället? Detta är en möjlighet. En annan faktor som kan vara 

bidragande är att de militära yrkena inte är som andra yrken. Då obligatoriet att åka på ut-

landstjänst numera finns i kontrakten kan detta verka avskräckande. Många värderar trygghet-

en av att vara i Sverige och i närheten av släkt och vänner så högt att ett arbete i Försvarsmak-

ten inte är möjligt.   

Att c:a 9 % ansåg att de militära yrkena är tänkbara är en förvånansvärt hög siffra. Det man 

dock måste betänka är att i Ungdomsbarometerns studie fanns det 64 möjliga svarsalternativ 

på just denna fråga. En risk som måste beaktas är att vissa kan ha kryssat i de militära yrkena 

utan att ha reflekterat över innebörden mer noggrant. Slutsatsen av att nästan 11,000 18-

åringar kunde tänka sig att jobba som soldat eller officer, men de flesta inte sökte, är att de 

valde andra yrkesvägar före officer eller soldat/sjöman. Trots att det enligt denna statistik 

finns ett stort intresse för Försvarsmakten så lockar andra yrken eller utbildningar mer. 

Vi har sett en minskning av antalet sökande från 2011 till 2012. Är detta en trend? Kommer 

ansökningstalet 2013 fortsätta minska? Beror detta på att de högmotiverade som ett längre tag 

velat ta anställning i Försvarsmakten tagit slut? Vad blir då konsekvensen av detta? Kommer 

kraven att sänkas för antagning eller kommer organisationen behöva dras med stora vakanser 

med bristande måluppfyllnad som resultat? Detta är reella, akuta frågor som Försvarsmakten 

måste arbeta hårt för att motverka. Försvarsmakten måste bli en attraktiv arbetsgivare. För att 

bli det behövs ett flertal åtgärder, där framförallt att förmedla information och därmed skapa 

intresse bör ses som den viktigaste. Det finns risk att den låga kunskapen som råder idag blir 

en del av en ond cirkel. Se Figur 2.  
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Figur 2 Flödesschema ond cirkel

 

 

Åtgärder måste vidtas för att bryta denna cirkel i något led. Bristen på kunskap kan lösas med 

bättre informationsspridning som t.ex. besök i skolor, bättre reklamfilmer etc. Det dåliga re-

kryteringsunderlaget skulle kunna lösas genom ett återinförande av värnplikten. Den bristande 

kapaciteten på förbandet kan lösas genom att mer resurser tilldelas för övning. 

Det som är återkommande i förslagen ovan är att de antingen skulle kräva en större omorgani-

sation av Försvarsmakten och/eller kosta mycket pengar. Det som författaren ser som det mest 

kostnadseffektiva förslaget är att informationsavdelningen i staberna (J9 funktionen) på varje 

förband får i uppgift att ordna besök i skolor eller besök från skolor på förbandet. Alternativt 

att förbanden själva i större mån än idag får ansvar för rekrytering. Detta kan göra att de bättre 

kan informera om vad just det förbandet har för verksamhet och därmed skapa intresse. Detta 

kan dock få konsekvensen att genom att det kostar mycket resurser att sprida information från 

varje förband över hela landet, blir detta förslag dyrt.  

Behovet av mångfald bland personalen i Försvarsmakten är starkt kopplat till folkförankring-

en. En av pelarna vilken folkförankringen vilar på är att befolkningen känner förtroende för 

Försvarsmakten. I denna fråga krävs engagemang från Försvarsmakten att marknadsföra sig 

och skapa en positiv syn på sitt varumärke. Enkätundersökningen visar att försvarsfrågor inte 

är oviktiga bland ungdomar. Att det finns ett stort förtroende är en bra bas att bygga folk-
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förankring på. Det andra benet när det gäller folkförankring, att medborgarna förstår sin roll i 

organisationen, behöver dock förbättras. Då få personer har genomfört militär- eller civilför-

svarstjänstgöring saknas kunskapen om deras egen roll i samhället. Totalförsvaret har fått en 

mindre framträdande roll i den svenska försvarspolitiken och därför bör medborgarna på ett 

bättre sätt upplysas vad de kan göra för Försvarsmakten och vad Försvarsmakten kan göra för 

dem. Både i händelse av krig eller vid kriser eller katastrofer i samhället. 

Öppenheten i Försvarsmakten får låga poäng i enkätundersökningen, detta kan bero på att 

eleverna själva inte har någon insyn i verksamheten och därmed inte tycker att försvaret är 

öppet, dvs. folkförankringen saknas. Detta är allvarligt då det är ett av de tydligaste målen 

som Försvarsmakten satt upp i sina ÖRA mål.  

Öppenhet, Resultat och Ansvar – ÖRA - är de tre ledord som satts i centrum för För-

svarsmaktens förnyelse. Det är ingen dagslända utan en avgörande del i hela reformar-

betet kopplat till insatsförsvarets operativa fokus och krav på resultat.
76

 

Personer från andra kulturer kan även ha en annan uppfattning om och inställning till försva-

ret, kanske på grund av egna erfarenheter från krig, kris eller katastrofer. Detta kan påverka 

deras inställning till Försvarsmakten beroende på om det är positiva eller negativa erfarenhet-

er de har av militärer. 

En möjlig anledning till att färre personer med utländsk härkomst söker anställning i För-

svarsmakten kan vara på grund av att Försvarsmakten till största del består av personer med 

svensk härkomst. Då blir inte information spridd på samma sätt via familj eller vänner bland 

grupper med annan etnisk härkomst. Den gruppen kommer helt enkelt inte i kontakt med För-

svarmakten och dess personal på samma sätt. 

Slutsatserna från forskningen i Nederländerna visar att yngre ungdomar har större intresse för 

försvaret och att intresset dalar när de fått chansen att intressera sig för och välja en annan 

karriärväg. Därför är det viktigt för Försvarsmakten att vara synlig tidigt i ungdomarnas skol-

gång och fånga upp och nära det intresse som finns. Att utöka Försvarsmaktens sommarkur-

ser, prova-på verksamhet och allmänna närvaro i skolorna är bra exempel på åtgärder som kan 

hjälpa Försvarsmakten att knyta band med ungdomar och hålla fast vid dem. Dock måste det 

tas i beaktande att merparten av de som söker till prova-på verksamheten redan är intresserade 

och villiga att ta anställning. En prova-på verksamhet kan få konsekvensen att den endast at-

traherar redan frälsta. 

Att införa en Försvarets dag i Sverige likt de som genomförs i Frankrike och Danmark kan 

vara en nödvändighet för att intresse ska väckas. Ungdomar blir idag överrösta av reklam och 

erbjudanden från alla möjliga företag och organisationer genom de sociala medierna och det 

är därför troligt att mycket av all den informationen sållas bort utan egentlig eftertanke. Så 

även Försvarsmaktens reklam. Många av de lärare författaren varit i kontakt med under en-
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kätundersökningen har uppfattningen att besök från Försvarsmakten i skolorna är det som 

borde ge bäst effekt när det gäller informationsspridning.  

Ett annat alternativ för att öka synligheten för Försvarsmakten och därmed även folkförank-

ringen är att utöka Försvarsmaktens uppgifter. Många länder använder militär personal som 

ordningsvakter vid idrottsevenemang eller konserter. I Sverige har dock, efter missödet i Åda-

len 1931 då soldater sköt ihjäl demonstranter, inte militär personal fått agera i det civila sam-

hället i de uppgifterna. Detta bör i dagsläget dock inte vara något problem då anställda solda-

ter skulle ha tid att utbilda sig till väktare inom sin anställningsperiod på ett sätt som värnplik-

tiga inte hann med. Detta kräver förstås ett politiskt beslut om utökade uppgifter med tillför-

ande av erforderliga resurser.  

Ett sätt som Försvarsmakten redan med dagens uppgifter gör sig synliga via i samhället är vid 

sökande efter försvunna personer, ofta i samverkan med organisationen Missing people.
 77

 

Detta samarbete bör tas tillvara och Försvarsmakten bör bli bättre på att i media visa sin med-

verkan och stöd till det civila samhället. 

Ett tydligt exempel på när Försvarsmakten använde sig av media för att sprida information om 

sin verksamhet var under räddnings- och sökarbetet efter olyckan med det norska Hercu-

lesplanet i Kebnekaisemassivet den 15e mars 2012. Då medverkade personal från Arméns 

jägarbataljon i sökarbetet. När sedan ett byte av personal gjordes, åkte delar ur den tidigare 

tjänstgörande personalen till Stockholm och medverkade i Nyhetsmorgon på TV4 för att in-

formera om hur deras expertis inom området bidrog till att söka efter planet. 

Att många inte ens vet att vi numera endast har anställda soldater är oroande. Endast 45,8 % 

av de som svarat på enkätundersökningen visste om att Försvarsmakten övergått från allmän 

värnplikt till anställda soldater. Försvarsmaktens arbete med att rekrytera personal blir knapp-

ast lättare av att över hälften av ungdomarna inte ens vet att yrket existerar. En bidragande 

orsak till den låga siffran kan vara att c:a 40 % av de som svarat är under 17 år och då ännu 

inte fått det informationsbrev som Försvarsmakten skickar ut. Det säger dock något om den 

brist på folkförankring som idag finns. Att det ska behövas ett utskick från Försvarsmakten 

för att ens visa på dess existens som möjlig arbetsgivare är mycket anmärkningsvärt. Detta går 

tvärtemot erfarenheterna från andra länder som visar vikten att skapa intresse tidigt i ungdo-

marnas liv för att de inte ska bestämma sig för andra karriärer först. De som söker till gymna-

sieutbildningens olika inriktningar har många redan då valt vilka yrken som i framtiden är 

intressanta för dem. Då vetskapen om Försvarsmakten som möjlig arbetsgivare är låg är detta 

yrke troligen inte ens med som alternativ.   

Att så många angav personliga kontakter och Försvarsmaktens hemsida som informations-

källor kan tolkas som att informationsspridningen är bra mellan personer i rekryternas nära 

omgivning och att Försvarsmakten gjort ett bra jobb med designen och funktionen i sin hem-

sida. Dock kan resultatet även tolkas av de faktorer som inte nämns av ungdomarna som en 

källa till information. Möte med representanter från Försvarsmakten och utbildning om för-

svaret i skolorna är exempel på informationskällor som skulle kunna ha bättre genomslags-
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kraft. Ett värsta scenario om informationsspridningen endast sker via nära bekanta är att För-

svarsmakten blir ett slutet sällskap där endast personer med koppling via familj eller vänner 

söker arbete. Detta är dock inte troligt då det finns så pass många anställda och att man för-

modligen når ut till majoriteten av befolkningen genom bekantas bekanta. Det tar dock inte 

bort behovet av andra objektiva informationskällor, då ett personligt möte med en soldat, sjö-

man eller officer endast visar dennes personliga bild av organisationen och kanske inte den 

bild Försvarsmakten vill förmedla.  

De ungdomar som är intresserade av Försvarsmakten och som planerar att söka eller redan har 

sökt GMU anger att de kommit i kontakt med Försvarsamakten på fler sätt än de som inte har 

intresset. Några exempel är: via reklam i TV och radio, appar och i nyheter. Detta kan bero på 

att eftersom de är intresserade är de hungriga efter ny kunskap. Se Figur 1. Därför lägger de 

märke till när det talas om Försvarsmakten. För de ointresserade passerar reklamen istället 

bara förbi utan att de tar notis. 

När det gäller kontraproduktiv reklam kan frågan ställas om det är läge att se över hur rekla-

men om Försvarsmakten ser ut? Åsikter finns att det skulle vara bättre att visa vad Försvars-

makten verkligen gör än att visa abstrakta reklamfilmer som inte har något med Försvarsmak-

tens verksamhet att göra som t.ex. Vad håller du på med kampanjen?  

Det är väldigt många, drygt 24 %, av de svarande på enkätundersökningen som tror att Sve-

rige är medlem i NATO. Endast 35 % svarar att Sverige står utanför detta försvarssamarbete 

medan resterande 41 % inte vet. Detta visar att kunskapen om svensk försvarspolitik inte är 

särskilt hög.  

Intressant är att enkätundersökningen visar att den största anledningen till att ungdomarna inte 

vill söka arbete i Försvarsmakten är låga löner. De låga lönerna konkurrerar därmed ut både 

risken att hamna i krig och tvång att åka på utlandstjänst i sammanställningen. 

En stor del av ungdomarna i enkätundersökningen svarade att det är viktigt med ett svenskt 

självständigt väpnat försvar. De skulle även i hög grad vilja försvara Sverige med vapenmakt 

om ett väpnat angrepp skulle ske. Detta kan tolkas på olika sätt. Dels som att försvarsviljan är 

uppåtgående bland dagens ungdomar eller som en effekt av att medierapporteringen om bris-

ter i försvaret uppdagats genom bl.a. ÖBs utspel om 1-veckas försvaret. 

Metoddiskussion 

Fördelarna med att göra en surveyundersökning är att forskningen får en bred och omfattande 

täckning. Det innebär även att undersökningen sannolikt erhåller data som är representativ för 

befolkningen som helhet och därmed ger en god generaliserbarhet. Den är dessutom tids- och 

kostnadseffektiv jämfört med andra metoder som t.ex. experiment och etnografiska upplägg-

ningar.
78

 

Nackdelarna däremot är att de data som insamlats beroende på forskarens tolkning av ställd 

fråga kan vara missvisande och signifikansen av insamlad data kan komma att förbises. Det är 
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även svårt att utläsa detaljer i svaren jämfört med t.ex. en intervju där följdfrågor kan ställas. I 

surveyundersökningen är forskaren tvingad till att använda de svar som givits utan möjlighet 

till uppföljning. Dessutom kan forskaren inte kontrollera svarens precision eller uppriktig-

het.
79

 Har verkligen de som svarat gjort det efter bästa förmåga? Vid genomgång av enkäterna 

sågs att vissa som tidigt i enkätundersökningen svarade att de tycker att ett självständigt 

svenskt väpnat försvar är helt oviktigt sedan svarar t.ex. varken eller på alla flervalfrågor. 

Något som tyder på att de helt enkelt inte brytt sig om att ta sig tid att svara ärligt på frågorna. 

Antalet frågor i enkätundersökningen kan vara en felkälla. Fler frågor ökar risken för att de 

som svarar tröttnar och inte svarar efter bästa förmåga. Men för att kunna jämföra resultaten 

mellan den egna enkätundersökningen och de tidigare studierna gjordes valet att ta med 

många av frågorna från de tidigare studierna. Antalet frågor uppgick till 39 stycken inklusive 

6 bakgrundsfrågor. Observationer under insamlingen av enkätsvaren visade att några hade 

bristande tålamod och kanske inte svarade efter bästa förmåga på den senare delen av enkät-

undersökningen.  

En klar fördel med att få komma till skolorna och genomföra denna enkät under lektionstid är 

att då alla elever, både de som är positivt inställda till Försvarsmakten och de som är negativt, 

verkligen svarar. Hade undersökningen skett i korridoren eller ute på gatan finns risken att 

bara de som är intresserade av försvaret skulle ta sig tid att svara. Detta påverkar alltså reliabi-

liteten i undersökningen positivt. 

Snedvridning i resultatet och urvalsfel
80

 kan förkomma då antalet medverkande i enkätunder-

sökningen är begränsat i antal. Dessutom är samtliga boende i Stockholmsområdet och det är 

tveksamt om de kan representera hela Sveriges population. Man bör även vara försiktig med 

generalisering av resultatet om svarsfrekvensen är låg.
81

 Därför bör resultat från enkätunder-

sökningen tolkas med större försiktighet än resultat från större undersökningar.  

En erfarenhet från undersökningen är trots att enkätundersökningen provades i en pilotstudie, 

var vissa frågor uppenbarligen svåra att förstå. En sådan basal fråga som den om vilken ålder 

den svarande har kan missuppfattas. Frågan löd: Hur gammal är du? Och svarsalternativet var 

|_|_| År. Vissa tolkade det som att de skulle svara t.ex. 19, medan andra tolkade det som att de 

skulle fylla i sitt födelseår t.ex. 94. Ett förvisso lätt problem att räkna ut när enkäterna sam-

manställdes, men det visar på vikten av att ställa frågor som har minsta möjliga risk att miss-

uppfattas. 

Enkätundersökningen gjordes i april 2013. Efter ÖBs utspel om 1-veckasförsvaret men innan 

media uppmärksammade den ryska övningen med bombflyg utanför Gotska Sandön. Detta 

kan självklart ha påverkat andelen som svarade att de sett Försvarsmakten på nyheterna etc. 

Men då båda skolornas elever svarade i tidsperioden mellan dessa båda händelser bör det inte 

vara en källa till olikheter mellan skolorna. 
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Det var något förvånande att det var så stora svårigheter att få tillåtelse från skolor att besöka 

dem och genomföra enkätundersökningen. Det förefaller som att det finns två ståndpunkter 

hos företrädarna för skolorna. Den ena som inser att utbildningen om Försvarsmakten är brist-

fällig, men finner den viktig, och därför välkomnar personer som kan upplysa eleverna om 

ämnet. Den andra ståndpunkten verkar vara att försvarsfrågorna inte är viktiga och därför inte 

skall ta tid från elevernas andra studier. Detta verkar vara beroende av den personliga inställ-

ningen till Försvarsmakten hos skolföreträdaren själv, som avgjorde om enkäten fick genom-

föras eller inte. Jag anser att ansvariga myndigheter bör fastställa i läromålen för gymnasiet att 

kunskap om Försvarsmakten skall finnas. Om nu myndigheterna finner det viktigt med ett 

större rekryteringsunderlag till försvaret. 

Jag har under arbetets gång insett att kopplingen mellan olika etniska gruppers kunskap om 

Försvarsmakten och begreppet folkförankring är stark. En annan frågeställning skulle kunnat 

vara tydligare inriktad mot just folkförankringen och dess betydelse istället för skillnader i 

etnicitet. 

Vidare forskning? 
Jonsson m.fl. arbetar med och kommer färdigställa en rapport om rekryteringsunderlaget 

2013. Det vore intressant att undersöka om de trender som anats i de två första rapporterna 

bekräftas eller dementeras av kommande års statistik. 

Även rekryteringen till Officersprogrammet och Specialistofficersprogrammet går dåligt. 

Forskning behövs för att utreda den ändrade personalförsörjningspolitikens effekter på offi-

cerskadetternas kvalitet och kvantitet. Då värnplikten inte längre finns som naturlig rekryte-

ringsbas, hur ska då personal rekryteras till dessa utbildningar?  

Vidare forskning om Försvarsmaktens folkförankring i dagsläget kopplat mot den nya per-

sonalförsörjningen skulle vara intressant. Där skulle på ett djupare plan än i denna uppsats 

orsakerna och konsekvenserna av en bristande folkförankring kunna analyseras. 
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Bilaga 1. Enkäten 
Hej! 

Jag heter Anders Paulsson och studerar på Försvarshögskolan till att bli Officer. En 
del i mina studier är att skriva en uppsats på C-nivå, d.v.s. 10 veckors arbete.  
Jag är väldigt tacksam för att du vill ställa upp och hjälpa mig med denna enkätun-

dersökning som är en viktig del i uppsatsen. 
 

 Denna enkät syftar till att undersöka gymnasieungdomars kunskap om- och 

intresse för Försvarsmakten. Jag vill undersöka om dessa har förändrats de 
senaste åren beroende på att få gymnasieelever idag har äldre syskon som 
genomfört värnplikten.  

 Resultatet från denna enkät kommer jämföras med tidigare statistik och litte-
ratur och därmed bilda grunden till min uppsats.  

 Medverkan i denna studie är helt anonym. 

 Resultatet av studien kommer finnas tillgängligt på DIVA, Försvarshögskolans 
databas för uppsatser. 

 Det kan uppfattas som att det är många frågor om bakgrund/etnicitet i denna 

enkät. Detta är medvetet och syftar till att undersöka om uppfattningen om 
”försvar” kan skilja sig mellan personer beroende på deras ursprung och kul-
tur.  

 
 
Del 1. 

 
Hur gammal är du? 
 

|__|__| År  
  
Vilken skola går du på? 

 Ross Tensta Gymnasium 

 Sjömansskolan, Långholmen  
 

 
Bakgrundsfråga1. 
Är du? 
 Man 
 Kvinna 
  
Bakgrundsfråga2. 
Är du svensk medborgare? 
 Ja 
 Nej 
 Ej svar 
  
Bakgrundsfråga3. 
Vilket av följande stämmer in på din familj? 
 Båda mina föräldrar är födda i Sverige 
 En av mina föräldrar är född i ett annat land 
 Båda mina föräldrar är födda i ett annat land 
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Bakgrundsfråga4. 
EN FÖRÄLDER FÖDD I ETT ANNAT LAND 
Från vilken del av världen kommer din förälder som är född i ett annat land? 
 Norden 
 Europa utanför Norden 
 Utanför Europa 
 Vill ej svara 
  
Bakgrundsfråga5. 
BÅDA FÖRÄLDRAR FÖDDA I ETT ANNAT LAND 
I vilken del av världen är din eller dina föräldrar födda? FLERA SVAR MÖJLIGA 
 Norden 
 Europa utanför Norden 
 Utanför Europa 
 Vill ej svara 
  
Bakgrundsfråga6. 
Har du någon av följande relationer till Försvarsmakten? FLERA SVAR MÖJLIGA.  
 Medlem i någon av Försvarsmaktens frivilligorganisationer 
 Engagerad i Försvarsmakten på annat sätt 
 Ansökt om att genomföra grundläggande militär utbildning (GMU) 
 Planerar ansöka om att genomföra grundläggande militär utbildning (GMU) 
 Inget av ovanstående 
 
 
Fråga1. 
Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett självständigt, väpnat försvar? 
 1 = Helt oviktigt 
 2 
 3 
 4 
 5 = Mycket viktigt 
 Vet ej/Ej svar 
  
Fråga2. 
Hur väl känner du till Försvarsmakten? 
 1 = Inte alls 
 2 
 3 
 4 
 5 = Mycket väl 
 Vet ej/Ej svar 
  
Fråga3. 
Vilken är din inställning till Försvarsmakten? 
 1 = Mycket negativ 
 2 
 3 = Varken eller 
 4 
 5 = Mycket positiv 
 Vet ej 
  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-07 Sida 39 av 46 

OP 10-13 

 
Fråga4. 
Vilket förtroende har du för Försvarsmakten? 
 1 = Mycket litet 
 2 
 3 = Varken eller 
 4 
 5= Mycket stort 
 Vet ej 
  

 
Fråga5. 
Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer in på Försvarsmakten? Ange det 

som du spontant tänker på.  

   Stäm-

mer inte 
alls bra     

Stäm-

mer inte 
särskilt 

bra     

Varken 

eller    

Stäm-

mer 
ganska 

bra    

Stäm-

mer helt 
och hål-

let    

Vet 

ej/Vill ej 
uppge 

Attraktiv arbetsgivare                   

Behandlar alla lika                   

Ekonomiskt stabil                   

Förändringsbenägen                   

Handlingskraftig                   

Hög etik och moral                   

Internationell                   

Kompetent                   

Modern                   

Mänsklig                   

Nationell                   

Osjälvisk                   

Trovärdig                   

Värnar demokrati, frihet 

och mänskliga rättig-
heter 

                  

Öppen                   

  
Fråga6. 
Känner du till att Försvarsmakten har övergått från allmän värnplikt till anställda sol-
dater? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/Ej svar 
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Fråga7. 
Försvarsmakten ska förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad 

strid, såväl nationellt som internationellt. Vilket förtroende har du för Försvarsmak-
ten inom nedanstående områden? 
   1 = 

Mycket 
litet   

2   3   4   5 = 
Mycket 
stort   

Vet ej/Ej 
svar 

Försvara Sverige i hän-
delse av väpnat an-
grepp 

                  

Upptäcka och avvisa 
kränkningar av Sveriges 

gränser 

                  

Bistå det övriga sam-
hället vid katastrofer 

som t.ex. stormar och 
översvämningar 

                  

Internationella militära 
insatser 

                  

  
Fråga8. 
Försvarsmakten erbjuder både militära och civila tjänster. Exempel på civila tjänster 

är bland annat läkare, sjuksköterskor, tekniker, administrativ personal, kökspersonal 
etc. Officer och soldat är exempel på militära tjänster. 
 

Tjänstgöring inom Försvarsmakten omfattar alltifrån korta kontrakt till vanliga tillsvi-
dareanställningar. Hur intresserad skulle du vara av att i någon form arbeta inom 
Försvarsmakten? 

   1 = 
Helt 

oin-
tres-
serad   

2   3   4   5   6   7 = 
Myck-

et in-
tres-
serad   

Vet ej 

Militär tjänst                         

Civil tjänst                         

  
Fråga9. 
Vilken är din inställning till att en anhörig eller nära vän skulle börja arbeta på För-
svarsmakten i en… 
   1 = 

Mycket 
negativ   

2   3   4   5 = 
Mycket 
positiv   

Vet ej 

Militär tjänst                   

Civil tjänst                   

  
Fråga10. 
Har du någon sjukdom eller funktionsnedsättning som tydligt reducerar dina möjlig-
heter till fysisk aktivitet? 
 Ja 
 Nej 
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Fråga11. 
Hur ställer du dig till följande påståenden om dig själv? 
   1 = 

Instäm

stäm-
mer 

inte alls   

2   3   4   5   6   7 = 
Instäm

stäm-
mer 
helt 

och 
hållet 

Jag prövar gärna 

nya aktiviteter 
                     

Jag är fysiskt aktiv 

 
                     

Jag vill bidra till en 
bättre värld 

                     

Det är spännande 
med nya kulturer 

                     

Jag tar mig gärna an 
svåra uppgifter 

                     

Jag vill utvecklas 
hela tiden 

                     

Karriär är viktigt för 
mig 

                     

Ett spännande liv är 

viktigt för mig 
                     

  
Fråga12. 
Hur viktigt är vart och ett av följande för dig i ett arbete? 
   1 = 

Helt 
ovä-

sentligt   

2   3   4   5   6   7 = 

Helt 
avgö-

rande 
Hög lön                      

Att arbetet är viktigt 
och har betydelse 
för andra 

                     

  
Fråga13. 
Kan du tänka dig att arbeta i organisation där vapen ingår som en del i förutsätt-
ningarna för organisationens verksamhet, där konfliktlösning i extremfall kan kräva 
vapen, som till exempel inom polisen? 
 Ja 
 Nej 
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Fråga14. 
Hur väl tror du att följande påståenden stämmer in på att arbeta inom Försvarsmak-

ten? Ange det som du spontant tänker på.  
   Stäm-

mer inte 
alls bra     

Stäm-

mer inte 
särskilt 

bra     

Varken 

eller    

Stäm-

mer 
ganska 

bra    

Stäm-

mer helt 
och hål-

let    

Vet 

ej/Vill ej 
uppge 

Anställningstrygghet 

 
                  

Ett arbete som är bety-
delsefullt för andra 

                  

Innebär karriärmöjlig-
heter 

                  

Intressanta arbetsupp-
gifter 

                  

God gemenskap 

 
                  

Meriterande för andra 

arbeten 
                  

Möjlighet till arbete i 

internationell miljö 
                  

Möjlighet till personlig 
utveckling 

                  

Rimliga löner 

 
                  

Roligt 

 
                  

Ställer höga krav på 
mig som person 

                  

Utmanande 

 
                  

Varierande arbetsupp-

gifter 
                  

Gott ledarskap 

 
                  

Bra balans mellan ar-

bete och fritid 
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Fråga15. 
Har du under de senaste veckorna kommit i kontakt med Försvarsmakten genom 

någon eller några av följande kanaler? FLERA SVAR MÖJLIGA. 
 Reklam i TV, radio, tidningar, på internet, bio, utomhus 
 Nyheter eller reportage i TV, radio, tidningar, internet eller liknande 
 Försvarsmaktens webbplats, www.forsvarsmakten.se 
 Försvarsmakten i sociala medier 
 Försvarsmaktens rekryteringssajt 
 Iphone/Android-app 
 Sett någon form av militär verksamhet 
 Annat sätt nämligen 

 
 

 Nej 

 

Fråga15.(forts)  
Har du fått information om Försvarsmakten på annat sätt? FLERA SVAR MÖJLIGA. 

 Hemskickad information 

 Reklam på TV  

 Försvarsmaktens bloggar 

 Reklam på radio 

 Reklam på Spotify 

 Rekryteringspersonal från Försvarsmakten 

 Försvarsmaktsdagar (ex, Regementets dag, flygvapenuppvisningar etc), 

 Släkt eller vänner som gjort värnplikten eller annan militär grundutbildning 

 Släkt eller vänner som är/har varit anställda inom Försvarsmakten 

 
Fråga16. 
Påverkades din bild av Försvarsmakten positivt eller negativt av denna kontakt? 
 Mycket positiv 
 Ganska positiv 
 Varken positiv eller negativ 
 Ganska negativ 
 Mycket negativ 
 Vet ej 
  

 
Fråga17. 
Har du mött Försvarsmakten på någon form av mässa eller evenemang under det 

senaste året? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
  
Fråga18. 
Påverkades din bild av Försvarsmakten positivt eller negativt av detta möte? 
 Mycket positiv 
 Ganska positiv 
 Varken positiv eller negativ 
 Ganska negativ 
 Mycket negativ 
 Vet ej 
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Del 2. 

Fråga19.  
Vet du vad förkortningen ”GSS” står för?  

 Ja 
 Nej 
 

Fråga20.  
Vet du vad förkortningen ”GMU” står för? 
 Ja 
 Nej 
 

Fråga21.  
Könsfördelningen inom Försvarsmakten är dominerad av män, mycket på grund av 
att det traditionellt varit män som genomfört den allmänna värnplikten. Men kan/får 
kvinnor jobba inom Försvarsmakten inom nedanstående yrken?  

 

   Ja     Nej     Vet ej    

Officer          

Specialistofficer          

Sjöman          

Soldat          

Stridspilot          

Ubåtsofficer          
  
 

Fråga22. 
Ger Officersutbildningen akademiska poäng? (högskolepoäng)  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
Fråga23. 
Ger Specialistofficersutbildningen akademiska poäng? (högskolepoäng)  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
Fråga24. 
Vet du hur du går tillväga om du vill söka arbete eller utbildning inom Försvarsmak-
ten?  
 Ja 
 Nej 

 
Fråga25. 
I händelse av att Sverige skulle drabbas av krig, skulle du vilja försvara Sverige med 
vapen i din hand?  
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
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Fråga26. 
Skulle du kunna tänka dig att försvara Sveriges intressen utomlands? (Utlandstjänst 
ledd av FN/NATO, typ som den insats som pågår i Afghanistan nu)  
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 

Fråga27. 
Skulle du kunna tänka dig att försvara ett annat lands intressen utomlands? (FN-
fredsbevarande-/fredsframtvingande insats, t.ex sära på två stridande länder)  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 

Fråga28. 
Vad skulle kunna få dig att ta ett arbete inom Försvarsmakten?  

 

   Stäm-

mer inte 
alls bra     

Stäm-

mer inte 
särskilt 

bra     

Varken 

eller    

Stäm-

mer 
ganska 

bra    

Stäm-

mer helt 
och hål-

let    

Vet 

ej/Vill ej 
uppge 

Lön                   

Arbetsuppgifter                   

Träning under arbetstid                   

Få möjlighet att göra en 
insats för andra männi-

skor  

                  

Karriärmöjlighet                   

Omväxlande jobb                   

Inget av ovanstående                   

Annat                   
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Fråga29. 
Vad är det som får dig att INTE söka arbete hos Försvarsmakten?  

 

   Stäm-

mer inte 
alls bra     

Stäm-

mer inte 
särskilt 

bra     

Varken 

eller    

Stäm-

mer 
ganska 

bra    

Stäm-

mer helt 
och hål-

let    

Vet 

ej/Vill ej 
uppge 

För låg lön                   

Tvång att åka utom-
lands på utlandsmission 

                  

Arbetsuppgifter                   

Risk att hamna i krig                   

Begränsande arbetsor-
ter 

                  

Brist på karriärmöjlig-

het 
                  

Inget av ovanstående                   

Annat                   

 

Fråga30. 
Är Sverige medlem i försvarsalliansen NATO?  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 

Fråga31. 
Är Sverige medlem i FN?  
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 

Fråga32. 
Har du under gymnasietiden fått utbildning eller information om Försvarsmakten?  
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


