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Rekrytering till Försvarsmakten genom Sjövärnskåren  

– En negligerad rekryteringsbas? 
 

Sammanfattning:  

År 2010 verkställdes det politiska beslutet om att låta värnplikten vila och satsa på ett anställt försvar 

och istället infördes frivillig militär utbildning i form av Grundläggande militär utbildning. Regeringen 

anser att ungdomsverksamheterna, vilka bedrivs av frivilligorganisationer som exempelvis 

Sjövärnskåren, är en viktig del i rekryteringen till Försvarsmakten. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om Sjövärnskåren skapar attraktionskraft för Försvarsmakten 

och i vilken utsträckning det motiverar ungdomar till att söka vidare till GMU och den nu vilande 

värnplikten. 

Denna uppsats baseras på en kvantitativ metod i form av ett frågeformulär, baserat på Herzbergs 

tvåfaktorsteori samt Hackman och Oldhams modell. Enkäten gick ut till 47 personer med bakgrund i 

Sjövärnskåren och som påbörjat Grundläggande militär utbildning, Specialistofficersutbildningen eller 

Officersprogrammet mellan åren 2010 och 2013.  

Enligt denna undersökning har Sjövärnskåren gjort Försvarsmakten attraktiv för ungdomarna som 

gått på sommarskolorna. Framförallt har detta skett genom att befälen på sommarskolorna föregått 

med bra exempel som ledare och representanter för Försvarsmakten.  

En slutsats som har dragits är att Sjövärnskåren nog kan anses som en bra rekryteringsgrund där det 

militära livet får testas på och utvärderas, samt leder till motiverade och engagerade rekryter. 

 
Nyckelord: Grundläggande militär utbildning, Försvarsmakten, Sjövärnskåren, rekrytering, motivationsfaktorer, 
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ABSTRACT 
 

Recruitment to the Swedish Armed Forces by the Swedish Sea Cadet Corps 
 

– A neglected basis for recruitment?  
 

 

Summary: 
 

In 2010, the political decision was implemented to abolish conscription and build the Swedish 
Armed Forces on employed soldiers and sailors. Instead of conscription, voluntary military training 
was introduced in the way of basic military training. The government believes that youth activities, 
conducted by NGOs such as the Swedish Sea Cadet Corps, are a vital part of recruitment to the 
Swedish Armed Forces.  
 
The purpose of this paper is to find out if the Swedish Sea Cadet Corps can make the Swedish Armed 
Forces attractive and to what extent it motivates young people to apply for basic military training 
and the now resting conscription.  
 
This paper is founded on a quantitative method in the form of a questionnaire, based on Herzberg’s 
Motivation-Hygiene theory and Hackman and Oldham’s model. The survey was sent to 47 people 
with a background in the Swedish Sea Cadet Corps and who began the basic military training, NCO 
training or Officer training, between 2010 and 2013. 
 
According to this survey, the Swedish Sea Cadet Corps made the Swedish Armed Forces attractive to 
young people who attended the Swedish Sea Cadet Corps’ summer camps. This was, in particular, 
thanks to the officers at the summer camps, who acted by being good examples of leaders and 
representatives of the Swedish Armed Forces. 
 
One conclusion made is that the Swedish Sea Cadet Corps could be considered as a good 
recruitment base, where youngsters can try and evaluate military life, which thereafter can lead to 
motivated and committed recruits. 
 
Key words: Basic Military Training, Swedish Armed Forces, Swedish Sea Cadet Corps, recruiting, motivators, 
youth training,  youth, attraction factors, NCO training, Officer training 
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1. INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

 

Valet av ämne bygger på en iakttagelse av den 218 kursens (OP 10-13) nautiker på MHS 

Karlberg där åtta av 20 kadetter har bakgrund i Sjövärnskårens ungdomsverksamhet. I 

samband med den debatt som pågått det senaste året om rekrytering till Försvarsmakten, 

blev detta ämne ännu mer aktuellt. Denna debatt tar upp problemet med att få tillräckligt 

många sökande till den Grundläggande militära utbildningen med vidhängande psykologiska 

och fysiska krav. Även problemet ur ett längre perspektiv med ansökningar till 

Officersprogrammet och Specialistofficersutbildningen noteras.1  

Sjövärnskåren (SVK) bildades hösten 1941 och var från början en militär organisation som 

ombildades till en frivillig försvarsorganisation 1974 för att slutligen upphöra med att vara en 

militärorganisation 1981 och enbart bli en frivilligorganisation.2  

Sedan Sjövärnskåren grundades har den huvudsakliga uppgiften varit att bedriva frivillig 

vuxen- och ungdomsutbildning samt rekrytering till Försvarsmaktens uppgifter inom maritim 

nationell och internationell verksamhet. Även stödja samhällsfunktioner i händelse av 

maritima olyckor eller katastrofer samt verka som avlastande resurs för myndigheter.3 

Ungdomsutbildningen bedrivs huvudsakligen på de fem sommarskolorna som ligger på 

Kungsholmen i Karlskrona, Känsö i Göteborg, Lungön i Härnösand och två läger på Märsgarn 

i Stockholm. Sommarskolorna pågår under tre veckor på sommaren och under vintern 

bedrivs hemortsutbildning med den lokala kåren för att förbereda inför nästa sommarskola. 

Eleverna måste vara minst femton år och maximalt tjugo år för att få börja.  

Första kursen kallas för Grundkursen och där lär ungdomarna sig det grundläggande inom 

navigation, sjömanskap och militär verksamhet. Detta följs sedan upp av en 

hemortsutbildning där eleven läser förarintyg för båt, vilket är ett krav för att få fortsätta 

nästa sommarskurs.  

Därefter kommer Fortsättningskursen där eleverna utvecklar sina kunskaper och färdigheter 

från Grundkursen och hemortsutbildningen, främst genom att segla och köra båt. Även 

denna kurs återföljs av hemortsutbildning där eleverna läser Kustskepparen som krävs för 

att få köra de lite större fartygen som Sjövärnskåren har.  

                                                                 
1
http://navyskipper.blogspot.se/2013/05/dagens-debatt-om-forsvarsmaktens.html besökt 2013-05-16 

2
 http://www.sjovarnskaren.se/hem/om-sjoevaernskaren2 besökt 2013-04-08 

3
 http://www.sjovarnskaren.se/hem/svk-lilla-bla, mål 1, 6, 27 & 28, läst 2013-05-16  

samt www.frivilligutbildning.se senast besökt 2013-04-24  

http://navyskipper.blogspot.se/2013/05/dagens-debatt-om-forsvarsmaktens.html
http://www.sjovarnskaren.se/hem/om-sjoevaernskaren2
http://www.sjovarnskaren.se/hem/svk-lilla-bla/99-2-mal-foer-ungdomsutbildning
http://www.frivilligutbildning.se/
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Allt som oftast går sedan eleverna sitt sista år på sommarskolorna i Praktikkursen där de kör 

båt under större delen av lägret och utnyttjar och praktiserar alla sina inlärda kunskaper och 

färdigheter från tidigare år. Som ett senare alternativ kan eleverna välja att läsa ett fjärde år 

på Ledarkursen där de utbildas mot att bli biträdande instruktörer på Sjövärnskårens 

sommarskolor.   

 Sjövärnskåren satsar mycket på sin ungdomsutbildning och har skrivit i sina mål att: 

Ungdomsutbildningen i SVK är den reellt viktigaste verksamheten 

och skall drivas med hög kvalitet mot målet att samtliga elever skall 

finna det intressant att fortsätta en maritim karriär såväl marint 

som civilt.4 

 

Ett av Sjövärnskårens mål är alltså att skapa intresse för Försvarsmakten (FM) och då främst 

Marinen för fortsatt utbildning och tjänstgöring inom Grundläggande militär utbildning 

(GMU), Specialistofficersutbildningen (SOU), Officersprogrammet (OP) och Marina 

hemvärnsgrupper. Försvarsmakten rekryterar ständigt, vilket även frivilligorganisationerna 

gör på mässor, internet, reklamer, m.m. Emellertid används inte frivilligorganisationerna 

som ett naturligt inslag i rekryteringsprocessen mot GMU där ungdomsverksamheten skulle 

kunna vara ett första steg för att prova om militär verksamhet är aktuell.  

 

År 2010 verkställdes det politiska beslutet om att låta värnplikten (VPL) vila och satsa på ett 

anställt försvar och istället infördes frivillig militär utbildning i form av GMU och 

påbyggnadskursen Kompletterande militär utbildning (KMU).  

 

Regeringen anser att ungdomsverksamheterna, vilka bedrivs av frivilligorganisationer som 

exempelvis Sjövärnskåren, är en viktig del i rekryteringen till Försvarsmakten och skriver i 

proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar angående rekrytering att:  

 

De frivilliga försvarsorganisationerna bör bidra till Försvarsmaktens 

framtida rekrytering av soldater och sjömän. Denna uppgift bör ingå 

som en del i de uppdrag som Försvarsmakten i framtiden lämnar till de 

frivilliga försvarsorganisationerna.5 

 

Kan Sjövärnskåren tillsammans med andra frivilligorganisationer med ungdomsverksamhet 

hjälpa till att fylla upp en del av det behovet som finns av nya rekryter och anställda soldater 

och sjömän? 

 

                                                                 
4
 http://www.sjovarnskaren.se/hem/svk-lilla-bla, mål 2, läst 2013-05-16  

5
 Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar s 102 

http://www.sjovarnskaren.se/hem/svk-lilla-bla
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om Sjövärnskåren skapar attraktionskraft för 

Försvarsmakten och i vilken utsträckning det motiverar/motiverade ungdomar till att söka 

vidare till GMU och den nu vilande värnplikten. För att uppfylla syftet med uppsatsen 

behöver följande frågeställningar besvaras: 

 

Skapar Sjövärnskåren attraktionskraft för Försvarsmakten och motiverar detta ungdomar till 

att söka vidare till GMU och värnplikt?  

 

Hur stor betydelse anser anställda soldater, sjömän, kadetter och specialistofficerare med 

bakgrund i Sjövärnskåren att Sjövärnskåren har haft för deras val att söka och genomföra 

GMU eller värnplikt?  

 

Vad motiverar ungdomar från Sjövärnskåren till att söka vidare till GMU eller värnplikt?  
 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

 

Studien är avgränsad till att endast behandla påbörjad utbildning i Flottan under åren 2010 

till 2013 med inryck på Grundläggande militär utbildning på Marinbasen, 

Specialistofficersutbildningen på Sjöstridsskolan och Officersprogrammet med Nautisk profil. 

De som läser eller har läst till specialistofficer och officer kommer endast att tillfrågas om 

ansökningen till värnplikten och Sjövärnkårens påverkan på denna. Den tar inte hänsyn till 

varför de sökte vidare till SOU och OP.  
 

Uppsatsen kommer endast att avhandla den svenska Försvarsmakten, Sjövärnskåren och 

svenska förhållanden därmed kommer endast svenska rapporter och avhandlingar att 

studeras som berör just Försvarsmakten och rekrytering. 

 

1.4 TIDIGARE FORSKNING  

 

All forskning om motivationsteorier är i princip intressant för denna uppsats, dock har de 

forskningar, undersökningar och rapporter som handlar om ungdomar, rekrytering och 

Försvarsmakten valts ut då de är mer kopplade till uppsatsens ämne. 
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Det finns två undersökningar av Gamberale et al. som behandlar svenska ungdomars 

förhållningssätt till arbete och är skrivna för Arbetslivsinstitutet. Där kommer de fram till att 

de ”inre värdena” har blivit allt viktigare för ungdomar för att de ska trivas på sina jobb. 

Egenskaper som att vara uppskattad av chefen och medarbetare, att arbetet ska vara 

omväxlande och flexibelt och att arbetet skall medge personlig utveckling lyfts fram som de 

främsta egenskaperna i dessa studier.6  

Då GMU först infördes år 2010 finns det begränsat med studier över just motivation till att 

söka GMU, även om det finns några undersökningar gjorda om motivation till att söka 

Officersprogrammet och internationella insatser. De är dock inte relevanta för just den här 

undersökningen.  

Emellertid finns det en undersökning som gjordes i maj och november 2012 av ett 

undersökningsföretag som heter Beyond Research, på uppdrag av Försvarsmakten. 

Undersökningen heter Försvarsmakten – Uppföljning Hitta Fler Lämpliga och handlar om vad 

rekryterna ansåg om Försvarsmakten före och efter genomförd GMU, om själva utbildningen 

som de fick och motiven till att fortsätta i Försvarsmakten som anställd. Undersökningarna 

är gjorda precis efter inryck när rekryten är opåverkad av befäl och kamrater, samt efter 

genomförd utbildning. Den genomfördes vid sex olika regementen som genomförde GMU. 

Ca 10-12 personer från varje ställe har följts upp och alla vapenslag representeras i 

undersökningen (flygvapnet, marinen, armén och hemvärnet), totalt 66 personer deltog 

varav 31 var män och 35 var kvinnor.7 

I undersökningen kom de fram till att ca 65 % har påbörjat anställning inom Försvarsmakten 

och de motiv som lyfts fram är främst den starka gemenskapen, att göra något 

betydelsefullt, omväxling, utmaning och spänning, få möjlighet att jobba med sina intressen 

(båtar, flyg, hästar, med mera) samt en högre status. En annan slutsats som dras i 

undersökningen är att rekryteringsmyndigheten inte har fungerat som den ska, vilket har 

skapat onödiga avhopp och missade möjligheter. I de fall där rekryten aktivt sökte sig till en 

viss inriktning samt utbildningsplats har resultatet varit mer positivt än de fall där rekryten 

blev utplacerad.8  

                                                                 
6
 Gamberale, Francesco, Hagström, Tom & Tesarz, Maria, Vad är ett bra arbete?: uppfattningar bland 

gymnasieungdomar, Arbetsmiljöinstitutet, Solna, 1993 samt Gamberale, Francesco, Sconfienza, Carolina & 
Hagström, Tom, Värderingar och förhållningssätt till arbete bland ungdomar i Sverige: en kartläggning av ett 
representativt urval, Arbetslivsinstitutet, Solna, 1996 
7
 Beyond Research, Försvarsmakten – Uppföljning hitta fler lämpliga, november 2012 

8
 Beyond Research, Försvarsmakten – Uppföljning hitta fler lämpliga, november 2012 
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Försvarshögskolan (FHS) har också producerat tre undersökningar och rapporter som är 

kopplade till rekrytering, motivering och det nya försvaret. En av dessa heter Motstånd och 

motivation som beskriver vad som hindrar och motiverar befälselever och yngre befäl till att 

stanna kvar i Försvarsmakten. Författarna till denna forskning kommer fram till att det är 

större sannolikhet för att stanna kvar i Försvarsmakten om befälselevernas förstahandsval 

tillgodoses, bra kamratskap i gruppen, mer eget ansvar samt omväxlande arbetsmiljö och 

arbetsuppgifter.9  

En annan rapport som är utgiven av FHS heter Attraktionsarbete och förändring i 

Försvarsmakten – utmaningar och möjligheter och syftar till att ta reda på hur 

Försvarsmakten arbetar för att uppfattas som attraktiv hos dem man vill attrahera.  

I rapporten presenterar författarna inte några motivationsfaktorer utan menar snarare att 

Försvarsmaktens rekrytering och attraktionskraft beror på hur varumärket och identiteten 

”Försvarsmakten” uppfattas.10  

I Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till Försvarsmakten, en rapport av FHS 

dras slutsatserna utifrån en litteraturstudie och en enkätundersökning. De främsta motiven 

som författarna kommer fram till motiverar ungdomar att ta anställning i Försvarsmakten är 

följande faktorer: ett intressant och fysiskt jobb, ett betydelsefullt arbete där man får jobba 

med människor samt att arbetet i sig upplevs som spännande. Även här lyfts bra kamratskap 

och bra chefer fram som en positiv egenskap hos en attraktiv organisation.11  

Gustav Robertsson kom fram till i sitt självständiga arbete Ungdomars attityder kring 

attraktivt arbete kopplat till arbete som helikoptertekniker/flygtekniker i Försvarsmakten att 

de fem mest attraktiva arbetsfaktorerna ansågs vara: god stämning, bra ledarskap, känna sig 

betydelsefull, se resultat av sitt arbete samt få uppskattning för utfört arbete.12  

Liksom tidigare uppsatsresultat kommer Staffan Lövkvist fram till att de viktigaste faktorerna 

vid val av arbete är intressant och varierande arbete, bra chefer och trevliga 

arbetskamrater.13  

                                                                 
9
 Olson, A. & Ullreich Hedin, C., Motstånd och motivation, Ledarskapsinstitutionen, Försvarshögskolan, 

Stockholm, 2001 
10

 Danielsson, Erna, Johansson, Eva & Carlstedt, Berit, Attraktionsarbete och förändring i Försvarsmakten: 
utmaningar och möjligheter, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010 
11

 Ohlsson, Alicia, Carlstedt, Berit & Larsson, Gerry, Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till 
Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Stockholm, 2009 
12

 Robertsson, Gustav, Ungdomars attityder kring attraktivt arbete kopplat till arbetet som 
helikoptertekniker/flygtekniker i Försvarsmakten, FMTS, Halmstad, 2009   
13

 Lövkvist, Staffan, Intresset för soldatanställning lokalt - En studie på gymnasieungdomar boende i en 
garnisonsort, Försvarshögskolan, Stockholm, 2011 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-05-25 9 (40) 
OP 10-13 
 

I motsats till Robertsson och Lövkvist identifierar Fredrik Griphult hög lön och chansen att 

pröva något nytt som motivationsfaktorer och menar att de tillsammans med varierande 

arbetsuppgifter är de tre viktigaste faktorerna för anställning. Dock tar även han upp 

kamratskap och bra chef som betydelsefulla för en bra arbetsplats.14 

Trots att det finns mycket forskning om motivation och attraktivt arbete återfinns få eller 

inga alls, hänvisningar till frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet och dess påverkan 

på sökanden till GMU eller värnplikten.  

Det som finns att läsa är dels att ca 5-8 % av de som kunde tänka sig att söka till 

Försvarsmakten har angett ”Deltagit i frivillig ungdomsverksamhet” i undersökningen 

Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till Försvarsmakten. Dels nämns 

”Ungdomsverksamhet med Försvarsmaktsanknytning” även i Rekryteringsunderlaget 2012, 

det andra året med ett frivilligbaserat försvar där det presenteras i vilken utsträckning olika 

informationskällor väckt intresset för Försvarsmakten. 7,7 % av alla som gjorde rekryttestet 

och 9,1 % av de nomineringsbara angav ungdomsverksamhet vid undersökningen.15  

Denna uppsats kan därmed fylla en del av det tomrum som finns idag angående 

användandet av frivilligorganisationer som rekryteringsbas. 

 

                                                                 
14

 Griphult, Fredrik, Viktigaste faktorerna för en anställning i Försvarsmakten – en undersökning av studerande 
och unga arbetandes attityder våren 2010, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010 
15

 Ohlsson, Alicia, Carlstedt, Berit & Larsson, Gerry, Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till 
Försvarsmakten samt Jonsson, Emma & Carlstedt, Berit, Rekryteringsunderlaget 2012: det andra året med ett 
frivilligbaserat försvar, Ledarskapscentrum, Försvarshögskolan, Stockholm, 2012 
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2. TEORI 
 

2.1 MOTIVATIONSTEORIER 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Sjövärnskåren motiverar ungdomar att söka vidare till 

Försvarsmakten, i första hand mot värnplikten och GMU. Då det är relevant för denna 

uppsats kommer de viktigaste och mest grundläggande motivationsteorierna som är 

kopplade till arbetsliv och arbete i stort att beskrivas i detta avsnitt. Motivationsteorier kan 

delas in i två grupper där ena söker förklaringar i processer hos individen själv dvs. inre 

förklaringar och den andra gruppen lägger vikten vid yttre förhållanden.16 Det finns ett flertal 

olika motivationsteorier och ett urval av dessa har valts ut baserat på deras relevans för 

undersökningen. Motivationsteorierna brukar delas in i fyra olika grupper; jämvikts-, 

förstärknings-, förväntnings- och behovsteorier.17  

 

2.1.1 JÄMVIKTSTEORIER 
 

Jämvikts- eller balansteorin betonar upplevelsen av jämvikt för motivationen. Det innebär 

att vi jämför både våra egna, men även andras, belöningar och insats. Teorin menar att en 

person motiveras i proportion till den uppfattade jämnvikten i den belöning som ges för en 

viss arbetsinsats. Ju mer jämlika dessa förhåller sig till varandra desto mer motiverad blir 

individen. En naturlig följd av en obalans i det förhållandet blir exempelvis att insatsen blir 

lägre om belöningen uppfattas som oskälig och vice versa om belöningen anses vara för stor 

ökas även insatsen.18 

Denna teori kan dock inte anses inneha någon förklaring till komplexiteten i motivation till 

arbete och kommer därmed inte att användas i uppsatsen. Jämviktsteorin är subjektiv och 

därmed svår att påvisa då alla uppfattar belöningar och de egna insatserna olika. Teorin kan 

dock användas för att förklara eventuella diskrepanser i motivation mellan individer i en 

situation av låg belöning.19  

 

                                                                 
16

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, 4., utök. 
och [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2005,s. 160 
17

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 142 
18

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s 153 f. 
19

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s 154 f 
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2.1.2 FÖRSTÄRKNINGSTEORI 

 

Förstärkningsteorin bygger på ”morot eller piska” där ett beteende som generar belöning 

med all sannolikhet kommer att upprepas till skillnad från bestraffning som ökar 

sannolikheten att upphöra med det beteendet. Om ett bra beteende inte belönas kommer 

det emellertid inte att upprepas lika ofta, likaså kommer ett negativt beteende som inte 

bestraffas med största sannolikhet att upprepas.  

För att belöningen skall vara effektiv måste den följa direkt efter den önskade handlingen 

eller uppvisade beteendet. På detta vis kopplar individen den handlingen eller beteendet till 

något positivt som belöning eller beröm och är därför mer benägen att upprepa det igen. För 

vuxna människor kan det gå längre tid mellan handling och belöning om personen förstår att 

det råder ett samband däremellan. Det är alltså förstärkningar som bestämmer beteendet 

enligt denna teori, dock tar den ingen hänsyn till människans inre tillstånd utan betonar bara 

det som händer efter att individen har gjort något.20  

Förstärkningsteorin förklarar inte hur ett beteende uppstår utan bara hur det upprätthålls, 

förstärks eller reduceras och kan därmed egentligen inte ses som en motivationsteori. Den 

behandlas dock som en teori då den söker analysera vad som kontrollerar och modifierar 

beteende. Den tar ingen hänsyn till känslor, uppfattningar, förväntningar eller andra 

kognitiva faktorer, som är allmänt erkända för att påverka förändring av beteende.21 Delar 

av Förstärkningsteorin används inom utbildningar i både Försvarsmakten och Sjövärnskåren.   

 

2.1.3 FÖRVÄNTNINGSTEORI 
 

Förväntningsteorin integrerar många element ur de ovanstående teorierna och omfattar 

även samspelet mellan individ, situation och omgivning. En person som inte ser någon 

koppling mellan arbetsinsats och resultat kommer att helt sakna förväntan. Hur stark en viss 

handlingstendens är beror helt på hur individen uppfattar sannolikheten för ett visst utfall, 

förväntningarna på utfallet och hur mycket dessa korrelerar med varandra.22  

                                                                 
20

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s 155 
21

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 155 
22

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s 157 ff. 
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Kritik mot förväntningsteorin är att den dels är för generell med sin breda ansats och är svår 

att använda som utgångspunkt i en empirisk forskning. Andra säger att den endast gäller om 

individen i fråga är medveten om sambandet mellan insats och utfall. Teorin är subjektiv och 

bygger på individens uppfattning av utfallet och inte det faktiska resultatet. Även den här 

teorin kommer att användas för att förklara eventuella diskrepanser i motivation mellan 

individer i en situation av låg belöning.23  

 

2.1.4 BEHOVSTEORIER 
 

MASLOWS BEHOVSHIERARKI  

 

Maslow är en av de mest kända och väl citerade inom detta område och hans teori bygger 

på att individens behov är uppdelad i fem olika nivåer:24 

1. Fysiologiska behov  

De mest grundläggande behoven såsom hunger, törst och värme. 

2. Trygghetsbehov 

Nivån över de grundläggande behoven består bland annat av säkerhet, 

stabilitet och skydd från rädsla. 

3. Sociala behov 

Över trygghetsbehoven kommer behov av kärlek, vänskap och partnerskap. 

4. Behov av uppskattning 

Människan har ett behov av respekt och erkännande där exempelvis prestige, 

status och berömmelse är speciellt viktiga faktorer. 

5. Behov av självförverkligande 

När de andra nivåerna är uppfyllda kommer det högsta behovet som innebär 

att människan har en önskan om att ständigt utveckla sig själv. Denna strävan 

till självförverkligande är oberoende av samhälleliga, kulturella och historiska 

förhållanden. 25 

 

                                                                 
23

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s 159 f 
24

 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 169 
25

 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s 169 
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Den efterföljande nivån kan inte uppnås förrän den föregående nivåns behov har 

tillfredsställts. I en organisation måste alla dessa behov kunna tillgodoses då individerna i 

samma organisation kommer att befinna sig på olika nivåer av behovstrappan. Maslow 

menar också på att ett tillfredsställt behov inte längre fungerar som motivation för individen 

och att det enda behovet som är omättligt är självförverkligandet.26 

Problematiken med Maslows behovshierarki är att den är svår att pröva och därmed har den 

inte fått något vetenskapligt stöd. Det har ännu inte gått att bevisa att denna behovshierarki 

verkligen förekommer och endast ett fåtal studier har kunnat ge ringa stöd åt hans teori. 

Mycket av den kritik som riktas mot teorin handlar om att behovsnivåerna kan reduceras till 

endast tre istället för fem samt angående de antal behov som kan pågå samtidigt. Vissa 

menar då att individens behov kan utvecklas simultant på flera nivåer samtidigt och att 

individen alltså inte bara har ett behov åt gången.27  

Människan sätter alltid upp mål som hon strävar efter för att i slutändan sträva efter 

självförverkligande. Däremot kan de olika förutsättningarna som en individ är given påverka 

behovshierarkin och strävan därefter. En individ kanske aldrig kommer förbi första nivån 

med de grundläggande behoven på grund av de givna förutsättningarna. Här kan dock stöd 

återfinnas för kritikernas åsikter då, exempelvis i fattiga länder, människor söker mat för 

dagen och skydd mot våld och terror (nivå ett och två), men finner att familj och vänner ger 

kärlek, vänskap och partnerskap (nivå tre). Alla tre nivåer pågår alltså samtidigt och inte i en 

speciell följd. 

Maslows teori kommer inte att användas i denna uppsats utan beskrivs här för att ge läsaren 

en grund för att förstå Herzbergs teori som bygger på Maslows.  

 

HERZBERGS TVÅFAKTORSTEORI ELLER ARBETSMOTIVATIONSTEORI 

 

Herzbergs teori baseras på Maslows behovshierarki och utgår från arbetslivet. Här skiljer 

Herzberg på hygien- (yttre) och motivationsfaktorer (inre faktorer). De yttre faktorerna 

förhindrar vantrivsel och de inre faktorerna skapar hög motivation.28  

                                                                 
26

 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s. 170 
27

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 143 
28

 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s. 173 
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Teorin grundar sig i att människan har två olika sorters behov och att olika arbetssituationer 

antingen tillgodoser eller bortser från dessa. Herzberg delar in dem i två olika kategorier, 

den första berör de grundläggande överlevnadsinstinkterna hos människan och de kallas för 

hygieniska faktorer. Dessa faktorer kan bli tillgodosedda, men skapar ingen motivation i sig, 

utan snarare om de blir tillgodosedda så förhindrar det vantrivsel på arbetsplatsen. Den 

andra delen handlar om växande behov, alltså att människan har ett behov att ständigt växa 

och bli så bra som hon kan bli. Dessa faktorer är de så kallade motivationsfaktorerna och de 

som gör att människan strävar efter att bli bättre. När dessa är tillgodosedda fungerar de 

som motivering till att fortsätta bli bättre. 29  

En brist på motivationsfaktorer innebär emellertid inte vantrivsel på arbetsplatsen, utan 

enbart brist på motivation hos individen.30  

Istället för att göra en egen översättning och tolkning av Herzbergs motivations- och 

hygienfaktorer har en tolkning av Abrahamsson och Andersen valts ut och återfinns i 

Organisation: att beskriva och förstå organisationer.  

 

Motivationsfaktorer enligt Herzberg31  Hygienfaktorer enligt Herzberg32 
 

Prestationer 
Tillfredsställelse i att genomföra ett 
arbete, att lösa problem och att se 
resultat av sitt arbete 
 

 Organisationens politik och 
administration 
Gäller organisationen i helhet 

Erkännande 
Erkännande för väl utfört arbete i motsats 
till en generell känsla av att ha blivit 
prissatt.  
 

 Ledaren 
Har yrkeskompetens, är rättvis, villig 
att lära ut och delegera  
 

Arbetet i sig själv 
Intressant, varierat, skapande, mm 

 Arbetsförhållanden 
De rent fysiska förhållandena på 
arbetsplatsen såsom ljus, värme, drag, 
buller, utformning av arbetsplatsen 
samt arbetsbelastningen 
 

                                                                 
29

 Herzberg, Frederick, Work and the nature of man, 2. pr., World Publishing Co., Cleveland, 1967[1966], s. 71 
ff. 
30

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 151 
31

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 149 
32

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 150 
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Ansvar 
Kontroll över sin egen arbetssituation, att 
ha ansvaret för andra och deras 
prestationer 
 

 Mellanmänskliga förhållanden 
Det kollegiala förhållandet samt mellan 
ledare och underställda.  

Befordran 
Konkreta tillfällen då man blivit tilldelad 
högre ställning eller formell status i 
organisationen 
 

 Ekonomisk ersättning 
Lön och bonusar/ekonomiska 
belöningar 

Växt 
Möjligheten till vidareutbildning med 
större befordringsmöjligheter samt 
vidareutveckling.  

 Status 
Statussymboler mer än formell status 

  Trygghet i arbete 
Objektiva tecken på trygghet som 
uppsägningsskydd, tjänstetid, stabilt 
företag/organisation, mm 
 

  Privatlivet 
Trivseln i arbetet påverkas till exempel 
av problem i hemmet 

 

Herzberg anser, liksom även Maslow, att om ett behov blir tillfredsställt leder det till 

behovet att tillfredsställa nästa behov. För att göra människor motiverade och få dem att 

känna tillfredsställelse med sitt arbete, måste arbetsuppgifterna ställas i centrum. Detta 

innebär att de måste anpassas och utformas i enlighet med individens intressen, ambitioner 

och kapacitet.33  

Problematiken med Herzbergs teori, menar kritiker, är att han generaliserar alla människor 

och att han lägger för mycket vikt vid att individen skulle eftersträva att uppnå arbetsglädje 

som mål. Detta då alla människor motiveras av olika saker och att det därför inte går att 

generalisera teorin. Både Herzbergs och Maslows teorier är svåra att påvisa i verkligheten då 

olika människor har olika behov vid olika tidpunkter i deras liv, samt att värderingar och 

behovsbeskrivningar tenderar till att förändras med tiden.34  

En annan kritik angående Herzbergs teori är att motivationsfaktorerna handlar om individen 

och dennes egen påverkan till positiva händelser, medan hygienfaktorerna syftar till 

obehagliga upplevelser på arbetet förknippas med det som ligger utanför 

arbetssituationen.35 

                                                                 
33

 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s. 174  
34

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 153 
35

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s. 153 
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Alla människor är olika och har olika behov, men majoriteten torde eftersträva att trivas och 

finna arbetsglädje i sitt arbetsliv och då kan Herzbergs modell användas. I denna 

undersökning anses Herzbergs teori relevant för att ta reda på vad som driver ungdomar till 

att söka vidare till Försvarsmakten från Sjövärnskåren. 

Herzbergs tvåfaktorsteori kommer att användas i denna uppsats då den tar upp och 

behandlar motivationsfaktorer som anses vara tillämpbara på denna uppsats. Dock kommer 

en till modell att användas som komplement till Herzbergs teori, just på grund av 

svårigheten att påvisa denna teori i verkligheten. 

 

HACKMAN OCH OLDHAMS MODELL 

 

Hackman och Oldhams modell grundar sig på Herzbergs tvåfaktorsteori och menar att 

arbetsmotivationen hänger ihop med hur arbetet är utformat. De har identifierat fem 

centrala dimensioner som ett arbete ska ha för att det ska kunna innehålla en hög 

motivationspotential och som generar psykologiska upplevelser som ger resultat på individ- 

och arbetsnivå.36 

 

De fem dimensionerna är: 37 

1. Variation 

En individ ska kunna utnyttja så många av sina färdigheter som möjligt. 

2. Helhet 

Individen bör kunna identifiera en tydlig början och ett tydligt slut på 

arbetsuppgifterna. 

3. Betydelsefullhet 

Arbetsuppgifterna bör upplevas som viktiga. 

4. Frihet 

Det bör finnas en möjlighet till att påverka individens arbetsuppgifter. 

5. Feedback 

Individen ska kunna återkoppla och uppleva resultat av sitt arbete i form av 

konstruktiv kritik.  
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 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s 175 
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 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s. 175 
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Hackman och Oldham menar att teorin endast kan användas som underlag för praktiskt 

arbete och för dem som är intresserade av att utveckla sig. Hackman och Oldham menar att 

ju starkare positiva psykologiska upplevelser desto bättre resultat och kvalitet levererar 

individen, samt att det skapar hög arbetstillfredsställelse, låg frånvaro och låg 

personalomsättning.38 

Även denna modell har valts ut för uppsatsen, eftersom den tar upp och behandlar olika 

motivationsfaktorer i arbetslivet, som anses vara tillämpbara på uppsatsens ämnesval. 

Hackman och Oldhams modell samt Herzbergs tvåfaktorteori ligger till grund för 

utformningen av undersökningen.  

 

3. METOD  
 

En induktiv metod har valts ut för att användas i denna uppsats och det innebär att dra 

generella slutsatser från det enskilda.39 Det innebär att från de 25 svarande av 

enkätundersökningen har egna slutsatser och generaliseringar gjorts, som anses vara 

representativa för majoriteten av de försvarsmaktsanställda med bakgrund i Sjövärnskåren.  

I denna uppsats har en kvantitativ metod i form av enkätundersökning valts ut. Detta då det 

bäst passar uppsatsens frågeställningar, möjligheten att nå ut till många svaranden på olika 

platser i landet och med hänsyn till förbestämd tid för arbetet.  

I Introduktion till samhällsvetenskaplig metod finns ett kapitel rörande forskarens etiska och 

juridiska ansvar, där forskaren skall informera de av forskningen berörda, om syftet med 

forskningen och deras uppgift i forskningen, samt villkoren för deras deltagande. De 

deltagande skall för övrigt ha rätt att själva bestämma över sin medverkan. Alla 

personuppgifter om de deltagande i undersökningen skall sekretessbehandlas. Dessa 

uppgifter får endast användas för forskningsändamål och får inte ges vidare till en tredje 

part.40  
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 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s. 175 f 
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 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 
2003, s. 261 
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Validiteten i denna uppsats bör anses vara hög då enkätundersökningen syftar till att 

undersöka varför de svarande sökte till Grundläggande militär utbildning eller värnplikt 

genom att använda Herzbergs, Hackman och Oldhams motivationsteorier och utifrån dessa 

skapa ett frågeformulär. Enligt introduktion till samhällsvetenskaplig metod innebär 

valdiditet att det finns en överensstämmelse mellan det generella fenomenet som ska 

undersökas och mätningen.41 Undersökningen bygger på Herzbergs teori samt Hackman och 

Oldhams modell, som sedan jämförs med slutsatserna, vilket torde leda till hög validitet. 

Reliabiliteten för denna uppsats bör också anses vara hög då det är enkelt att repetera 

undersökningen, då ett frågeformulär har använts som mätinstrument.42  

I enkätundersökningen som gjordes i denna uppsats har alla svarande varit anonyma och det 

går inte att spåra enskilda svar tillbaka till en viss individ. Alla 47 personer, som valts ut enligt 

kriterierna nedan, har fått information om vad undersökningen och hela uppsatsen handlar 

om och sedan frivilligt valt att svara. 

Enkäten skickades ut till personer vars namn återfanns i både Sjövärnskårens 

medlemsregister och på den Grundläggande militära utbildningen, SOU eller OPs listor. 

Enkätfrågorna är baserade på Herzbergs tvåfaktorsteori, samt Hackman och Oldhams modell 

om motivationsfaktorer. De faktorer som valdes ut för att ingå i undersökningen var alla 

hygienfaktorer (yttre) som finns beskrivna i teoriavsnittet. De valdes ut för att de, enligt 

Herzberg, är de lägsta kraven som måste uppfyllas för att förhindra vantrivsel på 

arbetsplatsen. Dessa faktorer kan dock inte bidra med motivation och därför har även några 

av motivationsfaktorerna, samt några av de fem punkterna i Hackman och Oldhams modell, 

valts ut för att komplettera. Motivationsfaktorerna går lite in i varandra och är därför 

sammanslagna i två frågor; möjligheten till befordran, växt och utveckling samt arbetets 

betydelsefullhet. 

De svarande är utvalda baserat på två kriterier; om de genomfört någon eller några kurser 

på Sjövärnskårens sommarskolor samt om de har gjort GMU eller värnplikt. Urvalet har 

begränsats i tid från och med införandet av GMU till och med i år, dvs. inryck åren 2010-

2013 för både Grundläggande militär utbildning, Specialistofficersutbildningen och 

Officersprogrammet. De svarande från Specialistofficerutbildningen och Officersprogrammet 

har blivit tillfrågade i egenskap av att de har gjort värnplikt och undersökningen tar inte 

hänsyn till de svarandens motiv till att börja Specialistofficersutbildningen eller 

Officersprogrammet.  

Enkäten är utformad för att undersöka den initiala kontakten med Försvarsmakten och 

Sjövärnskåren. För vissa av de svarande, har lång tid förlupit från inryck i värnplikten till dags 

dato och svaren kan vara färgade av många år i eller utanför Försvarsmakten.  
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Av GMU omgångarna från år 2010 till och med år 2013 har 26 rekryter valts ut. Från SOU och 

OP under samma år har 21 kadetter och 1. Sergeanter valts ut för svarande av 

enkätundersökningen enligt kriterierna ovan. Totalt av de 47 personerna som fick enkäten är 

16 kvinnor och 31 män. Nio av kvinnorna läser eller har läst Specialistofficersutbildningen 

eller Officersprogrammet. Enkätundersökningen är internetbaserad (E-val Luvit) och 

skickades ut i form av en länk i ett mail. Den är utformad som ett frågeformulär där de 

svarande kan klicka i ett eller flera alternativ omväxlande med öppna svar beroende på vad 

som stämmer in bäst.  

Av de 47 utvalda har 25 personer (53 %) svarat varav 16 män av 31 (52 %) och nio kvinnor av 

16 (56 %). Av dessa är 15 personer (71 %) från kategorin OP/SOU och har gjort värnplikt och 

10 personer (38 %) är anställda som soldater eller sjömän och har gjort GMU. 53 % kan anses 

som en relativt låg svarfrekvens, men då det finns tillräckligt med spridning mellan de olika 

kategorierna, sommarskolorna och i könsfördelningen bör detta inte påverka resultatet.  

Ett av problemen med elektroniska enkätundersökningar är att det inte går att se 

individuella svar på olika frågor då alla som har svarat på enkäten har varit anonyma. Hade 

det gått att se individuella svar hade det kunnat utrönas om det fanns ett samband 

exempelvis mellan ett avvikande svar och en viss individ. Svaren kan dock indelas i grupper 

beroende på kön, sommarskola, ålder, GMU eller värnplikt. Detta för att se om det är någon 

skillnad i motivation beroende på tillhörighet. Det går inte heller att ge något utförligare svar 

på alla frågor om de svarande skulle vilja förklara något utförligare då vissa av frågorna har 

bundna svar. 

Vid enkätundersökningar, som inte har testats av en testgrupp innan, föreligger det en risk 

för felaktigt ställda frågor och missvisande svar därav. Exempelvis kan formuleringen på 

frågan göra att de svarande inte förstår eller misstolkar frågan, vilket hade kunnat undvikas 

med mer erfarenhet alternativt en testomgång av enkäten.  

Ett annat problem är att det faller bort ett visst antal svarande som inte kollar till sin mail, 

väljer att inte svara, befinner sig ute till sjöss eller på övning eller dylikt. Speciellt vid en 

enkätundersökning som enbart är utskickad per mail utan initial kontakt innan. Även om det 

har gått ut två påminnelser via mail efter det första, får hänsyn tas till att det har varit 

nationella helgdagar och ledigt, samt att personer väljer att inte svara. Det har även upplevts 

vara problem med länken till enkäten som kan påverka respondenten negativt.  
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Dessa 47 sjövärnskårister är långtifrån alla anställda soldater, sjömän, kadetter och 

specialistofficerare med bakgrund i Sjövärnskåren som arbetar i Försvarsmakten. De bör 

ändå anses som representativa för Sjövärnskåren idag, då de flesta är under 25 år och ryckte 

in för mindre än fem år sedan i GMU eller värnplikt. Det föreligger även en risk för att det 

finns personer som har gjort GMU eller värnplikt inte har fångats upp i enkäten då de 

eventuellt inte finns med i Sjövärnskårens medlemsregister. I Sjövärnskårens 

medlemsregister skall dock alla medlemmar finnas registrerade, även de som inte längre är 

aktiva, men som har gått eller ska gå en kurs i Sjövärnskårens regi.  

 

4. UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 

 

De 25 personer som svarade på undersökningen fick i början av enkäten frågor angående 

tillhörighet och ålder. Detta för att kunna se om det föreligger några skillnader beroende på 

ålder, kön, om de gjort GMU eller värnplikt eller på vilken sommarskola de gått. 

Sammanställningen har då sorteras eller filtreras efter ett eller flera kriterier. 

Könsfördelningen var 36 % (9) kvinnor och 64 % (16) män och majoriteten var födda 1988 

eller senare (92 %) samt har genomfört minst tre år av fyra av ungdomsutbildningen på 

sommarskolorna (92 %). Tio av de tjugofem svarande har gjort GMU istället för värnplikt och 

arbetar som anställda soldater eller sjömän medan femton personer har gjort värnplikten 

och studerar eller har studerat till officer eller specialistofficer.  

 

3. Vilken sommarskola har du gått på?  

 

 %  #  

A) Kungsholmen  28 %  7   

B) Känsö  8 %  2   

C) Lungön  20 %  5   

D) Märsgarn 1  20 %  5   

E) Märsgarn 2  24 %  6   

Summa  100 %  25   

  

Fig. 1 Bilden ovan visar fördelningen på de olika sommarskolorna. Källa: Enkätundersökningen 

”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013.  
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Det finns även en bra spridning av de olika sommarskolorna (Fig. 1) där alla fem är 

representerade av minst två personer, vilket torde innebära att resultatet är representativt 

för hela Sjövärnskårens ungdomsverksamhet och alla sommarskolor. 

Undersökningen bygger på Herzbergs tvåfaktorteori43 samt Hackman och Oldhams modell44 

vilket har lett till att frågorna har blivit indelade enligt några de motivationsfaktorer som 

Herzberg, Hackman och Oldham har kommit fram till. Som angivits i metodavsnittet bygger 

de första frågorna i undersökningen på Herzbergs hygienfaktorer och de senare på några av 

hans motivationsfaktorer, kompletterat av några av de fem dimensionerna som Hackman 

och Oldham har identifierat i sin modell. 

 

4.1 ORGANISATIONENS POLITIK OCH ADMINISTRATION 

 

I undersökningen ställdes frågor om Sjövärnskårens och Försvarsmaktens organisation. 

”Organisation” är en av Herzbergs nio hygienfaktorer. Enligt Herzberg innebär detta att 

organisationens politik och administration bör överensstämma med individens värderingar 

och syn på organisationen för att förhindra vantrivsel på arbetsplatsen. Det innebär även att 

individen måste ha en klar uppfattning om vem som leder och hur organisationen är 

organiserad.45 Frågorna är ställda för att få reda på vad de svarande ansåg om 

Försvarsmakten och Sjövärnskåren som organisation.  

Enligt undersökningen som visas i Fig. 2 nedanför, ansåg 92 % av de svarande att 

Sjövärnskåren är en ganska bra eller en mycket bra organisation, medan 60 % ansåg 

detsamma om Försvarsmakten. Varför mer än en tredjedel av de svarande ansåg att 

Försvarsmakten är en helt okej till mindre bra organisation går att spekulera i, men utan 

utförligare svar genom intervjuer går det inte att dra slutsatser om detta. 

 

                                                                 
43

 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s. 174 
44

 Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens, s. 175 
45

 Herzberg, Frederick, Work and the nature of man, s 196 f 
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8. Anser du att SVK är en bra organisation? 1 = Mindre bra 3 = Helt okej 5 = Mycket bra  

 

 %  #  

1  0 %  0   

2  0 %  0   

3  8 %  2   

4  40 %  10   

5  52 %  13   

Summa  100 %  25   

Medelvärde   4.4   
  

9. Anser du att FM är en bra organisation? 1 = Mindre bra 3 = Helt okej 5 = Mycket bra  

 

 %  #  

1  4 %  1   

2  12 %  3   

3  24 %  6   

4  36 %  9   

5  24 %  6   

Summa  100 %  25   

Medelvärde   3.6   

  

Fig. 2 Den övre grafen visar vad de svarande ansåg om Sjövärnskåren som organisation och den 

undre grafen visar vad de ansåg om Försvarsmakten. Källa: Enkätundersökningen 

”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 

 

De svarande fick även frågor om varför de sökt Sjövärnskåren samt GMU eller 

värnplikt och hur stor betydelse Sjövärnskåren hade för det senare valet. 

Största anledningarna till varför de sökte Sjövärnskåren var att de ville lära sig 

köra båt, segla, navigera, m.m. samt hade familj och vänner som har varit eller 

fortfarande är aktiva i Sjövärnskåren som uppmuntrade till sökandet.   
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12. Varför sökte du SVK? (flera svarsalternativ går att välja)  

 

 %  #  

A) Kompisar sökte  36 %  9   

B) Familj/vänner i SVK som 

uppmuntrade  

44 %  11   

C) Rekrytering via internet, 

mässor  

16 %  4   

D) Utmana mig själv  16 %  4   

E) Hade inget bättre för mig  4 %  1   

F) Ville lära mig köra båt, 

segla...  

56 %  14   

G) Annat, typ… (öppen fråga)  4 %  1   

Summa  176 

%  

44  

  

Fig. 3 Ovan visas olika alternativ som de svarande fick på frågan varför de sökte till 

Sjövärnskåren. De svarande kunde välja en eller flera alternativ. Källa: Enkätundersökningen 

”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 

 

Majoriteten av de svarande (76 %) angav att de alltid velat söka till GMU eller värnplikt och 

att de ville utmana sig själva (56 %). Några av de som valde att kommentera frågan svarade 

att Sjövärnskåren hade grundat ett intresse och att det var ett naturligt steg att söka vidare. 

Detta visar sig även i frågan om betydelsen Sjövärnskåren har haft för det valet där 64 % 

angav att Sjövärnskåren har haft stor betydelse och 28 % ganska stor betydelse.  

 

10. Varför sökte du GMU/VPL? (flera alternativ går att välja)  

 

 %  #  
A) Kompisar sökte  0 %  0   

B) Familj/vänner i FM som 

uppmuntrade 

28 %  7   

C) Utmana mig själv  56 %  14   

D) Har alltid velat söka  76 %  19   

E) Hade inget bättre för mig  4 %  1   

F) Rekrytering via tv, radio, 

internet 

0 %  0   

G) Bra att ha som merit på CV  12 %  3   

H) Annat, typ… (öppen fråga)  4 %  1   

I) Vet ej  4 %  1   

Summa  184 

%  

46   

  

Fig. 4 Grafen visar vad respondenterna svarade på frågan varför de sökte GMU eller värnplikt 

och de kunde även komplettera sina svar med kommentarer. Källa: Enkätundersökningen 

”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 
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4.2 LEDARENS UPPLEVDA KOMPETENS OCH PÅVERKAN 

 

De 25 svarande fick frågor om deras befäl på Sjövärnskårens sommarskolor och deras 

upplevda kompetens och påverkan på eleverna. En del svarade att det var svårt att veta om 

deras befäl hade militär bakgrund eller inte. Detta kan till viss del förklaras av att det är upp 

till tio år sedan vissa gjorde grundkursen och det kan vara svårt att påminna sig om vad 

befälen berättade om sin bakgrund.  

Tolv av de svarande ansåg emellertid att de upplevt en skillnad mellan de befäl som enbart 

utbildats i Sjövärnskåren och de som hade en militär bakgrund när det gäller kompetens, 

ledarskap och föregångsmannaskap46. Officerare som gått officersutbildning upplevdes vara 

mest kompetenta enligt 19 (76 %) av de svarande enligt Fig. 5 nedan.  

 

15. Vilka befäl har upplevts som mest kompetenta?  

 

 %  #  

A) Specialistofficerare 
(1. Serg, Fanjunkare)  

16 
%  

4   

B) Officerare (Fänrik, 
Löjtnant, Kapten, 
Örlogskapten/Major)  

76 
%  

19   

C) Reservofficerare  4 
%  

1   

D) SVK befäl utan 
militär bakgrund 

0 
%  

0   

E) Vet ej  4 
%  

1   

Summa  100 
%  

25  

  

Fig. 5 Ovan visas vilken befälskategori som har upplevts som mest kompetent. Källa: 

Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 

 

                                                                 
46

 Enligt Svenska Akademiens Ordbok betyder föregångsman ”[…] [En] person som före ngn annan utfört 
samma l. liknande arbete o.d., föregångare […]” 
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Endast fyra personer av de tjugofem respondenterna svarade att de sökt till Sjövärnskåren 

eller GMU på grund av rekrytering via mässor eller reklam via radio, tv och internet. 84 % av 

de svarande ansåg att deras befäl i Sjövärnskåren har varit föregångsmän och 72 % ansåg att 

de även motiverat ungdomarna till att söka sig vidare till GMU eller värnplikt. På alla 

skolorna har det varit minst en rekryteringsdag där befälen berättat om vad det innebär att 

arbeta i Förvarsmakten, olika inriktningar och framföra allt om hur det är att arbeta i 

marinen. Detta är enligt denna undersökning den mest effektiva rekryteringen, alltså genom 

personlig rekrytering på plats snarare än rekrytering via reklamer och mässor.   

Resultatet tyder även på att ju bättre ledare, desto nöjdare underställda. Ledaren ska enligt 

Herzberg vara kompetent, rättvis och vara villig att lära ut, samt delegera där ett bra 

föredöme ger bättre arbetsklimat. Genom att ha ett bra arbetsförhållande med sina 

medarbetare och chefer kan missnöje förhindras.  

 

4.3 DE FYSISKA ARBETSFÖRHÅLLANDENA 

 

Här menar Herzberg att de fysiska arbetsförhållandena är viktiga såsom arbetsbelastning, 

arbetsplatsens utformning, utomhus, inomhus, stillasittande eller rörligt arbete. Om det är 

en arbetsplats som uppfyller individens krav påverkar detta individen till att inte känna 

vantrivsel på arbetsplatsen, men bridrar i sig inte till motivation.47 

Sjövärnskåren liknar Försvarsmakten på många sätt i arbetsmiljö, uppbyggnad av 

organisationen och arbetsuppgifter enligt 72 % av de svarande, men skiljer sig åt en del när 

det kommer till detaljer såsom exercis och fälttjänst.  

Detta går dock att förklara då Sjövärnskåren är ungdomsverksamhet utan vapenutbildning, 

medan Försvarsmakten är en militär verksamhet med våldsmandat. Självklart är det inte lika 

höga krav på ungdomarna i Sjövärnskåren då de börjar när de är 15 år gamla och 

Sjövärnskåren varken använder eller utbildar på vapen och vapenhantering och är i 

slutändan de facto inte en militärorganisation.  

                                                                 
47

 Herzberg, Frederick, Work and the nature of man, s 197 se även Wolvén, Lars-Erik, Att utveckla mänskliga 
resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur och kompetens, s. 149 
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4.4 MELLANMÄNSKLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH GEMENSKAP 

 

64 % av de svarande ansåg att gemenskapen som de upplevt i Sjövärnskåren var väldigt bra 

och 84 % svarade att fler än de själva i samma kurs sökte till GMU eller värnplikt. 

Gemenskapen har visat sig vara en viktig motivationsfaktor i andras undersökningar såsom 

Robertsson, Griphult och Lövkvist, men även i Försvarsmakten – Uppföljning Hitta Fler 

Lämpliga, Motstånd och motivation och Personalförsörjning – att attrahera unga sökanden 

till Försvarsmakten.  

 

24. Varför sökte du vidare? (flera alternativ går att välja)  

 

 %  #  

A) bra 
sammanhållning  

52 
%  

13   

B) familj/vänner 
uppmuntrade  

32 
%  

8   

C) befäl 
uppmuntrade  

40 
%  

10   

D) mycket 
rekryteringsprat 
under 
sommarskolorna 

4 %  1   

E) bra befäl  48 
%  

12   

F) grupptryck  0 %  0   
G) inget bättre för 
mig  

4 %  1   

H) skulle ha sökt 
även utan SVK  

24 
%  

6   

I) civila meritvärden  16 
%  

4   

J) annat  12 
%  

3   

Summa  232 
%  

58   

  

Fig. 6 Bilden ovan visar fråga 24 om varför de sökte vidare till GMU eller värnplikt. Källa: 

Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 
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De tre vanligaste svaren till varför de sökte vidare angavs vara bra sammanhållning, befälen 

uppmuntrade till att söka vidare och att det var bra befäl på sommarskolan. Detta ansåg 52, 

40 respektive 48 %. Vissa svarade att de skulle ha sökt vidare oavsett, men många ansåg att 

det efter Sjövärnskåren blev ett naturligare steg att söka till GMU eller värnplikt. Dels för att 

intresset väckts i Sjövärnskårens regi, men också för att några av de svarande inte vetat vad 

de skulle studera och sköt upp det valet med att börja GMU eller värnplikt. 

 

4.5 EKONOMISK ERSÄTTNING I FÖRHÅLLANDE TILL TJÄNSTEN 

 

Merparten av de 25 svarande angav att de skulle vilja jobba eller har jobbat som instruktör 

under de tre veckorna som sommarskolorna pågår. På frågan om de skulle kunna tänka sig 

att jobba som anställd soldat eller sjöman i fyra år svarade 68 % ja och 32 % svarade nej eller 

att de inte visste. De som svarade nej gav anledningarna att jobbet var för monotont, för 

dåliga karriärmöjligheter, inte tillräckligt utvecklande eller att de skulle kunna tänka sig 

något eller några år, men inte så många som fyra. Intressant att notera är att en högre andel 

av de som studerar eller har studerat på SOU/OP samt de som är födda före 1990, angav att 

de skulle kunna tänka sig att jobba som sjömän i fyra år.  

 

26. Skulle du kunna jobba som sjöman/soldat i fyra år?  

 

 %  #  

Ja  53.8%  7   

Nej  23.1%  3   

Vet ej  23.1%  3   

Summa  100 %  13   

 

 

26. Skulle du kunna jobba som sjöman/soldat i fyra år?  

 

 %  #  

Ja  80 %  8   

Nej  10 %  1   

Vet ej  10 %  1   

Summa  100 
%  

10   

  

Fig. 7 Grafen överst visar personer födda 1990 eller senare och deras svar på frågan om de 

skulle kunna jobba som sjöman/soldat i fyra år. Den undre grafen visar samma fråga för 

personer födda 1988-1989.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-05-25 28 (40) 
OP 10-13 
 

 

De allra flesta av de svarande (72 %) ansåg att förmånerna (fri mat och logi, resor, lön) som 

erbjuds under GMU eller värnplikt samt lönen som erbjuds som anställd hade ringa påverkan 

på valet att söka till Försvarsmakten och GMU eller värnplikt. 68 % av de svarande ansåg att 

lönen efter GMU eller värnplikt (16 000 – 19 000 kr) motsvarar utbildningen som de har fått, 

även om 16 % ansåg att den borde vara högre. Enligt de fyra personer som kommenterade 

frågan, borde lönen vara högre med tanke på arbetsinsatsen som krävs, men den är skälig i 

förhållande till utbildningen som ges.  

Män i större utsträckning än kvinnor verkar ha tänkt mer på tjänstgöring och 75 % av 

männen skulle tänka sig att jobba som anställd sjöman eller soldat i fyra år när motsvarande 

siffra hos kvinnorna är 56 %. Här verkar det också föreligga en skillnad mellan GMU och 

värnplikt då en högre andel av de som har gjort värnplikt (elva eller femton månader) är 

positiva till att arbeta som sjöman eller soldat i fyra år än de som genomfört GMU (tre 

månader). Denna skillnad kan dock ligga i att de som gjort värnplikt i undersökningen har läst 

eller läser till officer eller specialistofficer, vilket också tyder på att de har ställt in sig på en 

karriär och en längre tid i Försvarsmakten än de som precis gjort GMU och arbetar som 

anställda sjömän eller soldater.  

 

4.6 UPPLEVD STATUS I SAMHÄLLET 

 

De flesta av de svarande upplever inte att deras status i samhället har förändrats av att ha 

gjort GMU eller värnplikt, men ungefär en fjärdedel anser att det finns större förväntningar 

på att personen i fråga ska ta mer ansvar, klara av fler saker, m.m., efter genomförd 

utbildning.  

 

32. Upplever du att din status har förändrats när/efter du gjort GMU/VPL?  

 

 %  #  

Ja  24 %  6   

Nej  52 %  13   

Vet inte  24 %  6   

Summa  100 %  25   

 

 

Fig. 8 Grafen visar hur många som har upplevt en förändring av deras status efter GMU eller 

värnplikt. Källa: Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 
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På frågan om statusen som sjövärnskårist har påverkat dem under GMU eller värnplikt var 

det elva personer, motsvarande 44 %, som menade att det hade påverkat dem. Några av 

åsikterna som framfördes var att det inte alltid var positivt att säga att de var från 

Sjövärnskåren då de kunde framstå som en ”besserwisser”. Å andra sidan menade andra att 

det snarare hade hjälpt dem under de inledande veckorna av grundutbildningen då 

grunderna redan fanns med exercis, avlämningar, hur de skulle klä sig, med mera. Vissa 

upplevde även att den första tiden ombord underlättades då de både åkt och kört mycket 

båt i Sjövärnskåren.  

Intressant att se är att 50 % av männen som blev tillfrågade ansåg att vara sjövärnskårist 

påverkat dem under GMU eller värnplikt, medan endast 33,3 % av kvinnorna tyckte 

detsamma. Det här resultatet visas i Fig. 9 nedan. Detta kan dock ge ett missvisande svar 

med tanke på den låga svarsfrekvensen, samt det faktum att det endast var nio kvinnor med 

i undersökningen. 

 

33. Upplever du att din status som sjövärnskårist påverkat dig under GMU/VPL?  

 

 %  #  

Ja  50 %  8   

Nej  37.5%  6   

Vet inte  12.5%  2   

Summa  100 %  16   
 

 

33. Upplever du att din status som sjövärnskårist påverkat dig under GMU/VPL?  

 

 %  #  

Ja  33.3%  3   

Nej  44.4%  4   

Vet inte  22.2%  2   

Summa  100 %  9   
 

 

Fig. 9 Den översta grafen visar männens och den undre visar kvinnornas svar på frågan om de 

hade upplevt att statusen som sjövärnskårist hade påverkat dem under GMU eller värnplikt. 

Källa: Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 
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Utifrån undersökningen upplever en tredjedel av de som gjort värnplikten att deras status 

har påverkats efter den Grundläggande militära utbildningen eller värnplikt jämförelsevis 

med de som gjort GMU, där endast 10 % upplevde någon skillnad. På frågan om status som 

sjövärnskårist har påverkat de svarande under GMU eller värnplikt, verkar det dock som om 

det har blivit en positivare egenskap under GMU än under värnplikten, då den ansågs som 

aningen negativ. 

 

4.7 TRYGGHET I ARBETET 

 

Överlag ansåg de svarande att Försvarsmakten är en ganska bra arbetsgivare med ett 

medelvärde på 3,8 av 5. Tryggheten i arbetet har dock minskat i Försvarsmakten med 

nedskärningar, budgetåtstramningar, inställda övningar och projekt, samt att 

försvarspolitiken ser ut som den gör idag.  

 

34. Anser du att FM är en bra arbetsgivare? Skala 1-5 där 1 = Dålig 2 = Mindre bra 3 = Helt 
okej 4 = Ganska bra 5 = Väldigt bra  

 

 %  #  

1  0 %  0   

2  12 %  3   

3  24 %  6   

4  40 %  10   

5  24 %  6   

Summa  100 %  25   

Medelvärde   3.8   
 

 

35. Ser du en framtid i FM som sjöman, soldat, specialistofficer, officer, civilanställd, 
reservofficer eller anställd i frivilligorganisation?  

 

 %  #  

Ja  76 %  19   

Nej  8 %  2   

Vet inte  16 %  4   

Summa  100 %  25   
 

 

Fig. 10 Den översta grafen visar vad de svarande anser ifall Försvarsmakten är en bra 

arbetsgivare och den understa visar om de ser en framtid i Försvarsmakten som antingen 

sjöman, soldat, specialistofficer, officer, civilanställd, reservofficer eller anställd i 

frivilligorganisationerna. Källa: Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 

2013. 
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Ett urval av kommentarerna om Försvarsmakten var en bra arbetsgivare var; bra förmåner, 

bra stämning och givande arbete, några påpekade att framtiden ser osäker ut med dålig 

försvarspolitik samt nedskärningar och låga löner för mödan. Ändå kunde 76 % se en framtid 

i Försvarsmakten som antingen sjöman, soldat, specialistofficer, officer, civilanställd eller 

anställd i frivilligorganisationerna. 82 % av 80-talisterna och 77 % av 90-talisterna kunde se 

en framtid i Försvarsmakten. 

4.8 PÅVERKAN AV PRIVATLIVET I FÖRSVARSMAKTEN OCH SJÖVÄRNSKÅREN 

 

De svarande fick frågorna hur deras relationer med släkt, vänner och pojk- eller flickvän 

påverkades av att anställning i Försvarsmakten respektive engagemang i Sjövärnskåren och 

sommarskolorna. Det intressanta att se här är att 40 % av de svarande anser att 

Försvarsmakten påverkar deras relationer med vänner, släkt och pojk-/flickvän lite negativt 

medan endast 4 % upplevde detsamma om Sjövärnskårens sommarskolor. Detta kan dock 

bero på att sommarskolorna bara pågår under tre veckor, medan jobbet i Försvarsmakten är 

varje arbetsvecka under året.  

 

4.9 MÖJLIGHET TILL BEFORDRAN, VÄXT OCH UTVECKLING 

 

Över hälften av de svarande upplever att de har utvecklats som individer under deras tid i 

Sjövärnskåren som visat i Fig. 11 nedanför. Denna tid upplevs som aningen mer utvecklande 

än tiden i Försvarsmakten under GMU eller värnplikt. Försvarsmakten arbetar mycket för att 

utveckla individerna med exempelvis individuella utvecklingsplaner. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-05-25 32 (40) 
OP 10-13 
 

43. Tycker du att du har utvecklats positivt som person under dina år i SVK? 1=Väldigt lite 2=Lite 
3=En del 4=Ganska mycket 5=Väldigt mycket  

 

 %  #  

1  0 %  0   
2  0 %  0   
3  12 %  3   
4  32 %  8   
5  56 %  14   

Summa  100 %  25   
Medelvärde   4.4   

  

44. Tycker du att FM har utvecklat dig som person under GMU/VPL? 1=väldigt lite 2=lite 3=en del 
4=ganska mycket 5=väldigt mycket  

 

 %  #  
1  0 %  0   
2  0 %  0   
3  16 %  4   
4  48 %  12   
5  36 %  9   

Summa  100 %  25   
Medelvärde   4.2   

 

 

Fig. 11 Överst visas resultaten på hur de svarande anser att de har utvecklats som personer 

under deras år i Sjövärnskåren respektive den undre grafen som visar utveckling som person i 

Försvarsmakten. Källa: Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 

 

Två tredjedelar tycker att det finns en naturlig utveckling med att fortsätta jobba inom 

Sjövärnskåren och 80 % anser detsamma om Försvarsmakten. 

Intressant att se är att 89 % av kvinnorna verkar se en naturlig utveckling med att jobba kvar 

i Försvarsmakten och motsvarande siffra för männen är 75 %. Värt att notera är att kvinnor 

alltid har sökt på frivillig basis till värnplikt och GMU, medan männen mer eller mindre 

tvingades in i det innan GMU infördes. Kan det vara så att kvinnorna därmed har en högre 

motivation och ser större karriärsmöjligheter än män eller beror det på något helt annat?  

Indelning utifrån de olika skolorna visar överlag inga större skillnader, men när det kommer 

till åldersindelning verkar 90-talisterna vara mer motiverade att studera vidare och ”sikta 

högre” i karriären medan 80-talisterna i större utsträckning kan tänka sig att arbeta som 

soldater eller sjömän en längre period. 
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4.10 ARBETETS BETYDELSEFULLHET  

 

Ungefär hälften av de tillfrågade ansåg att det jobb som Försvarsmakten och i ännu större 

utsträckning Sjövärnskåren utför är betydelsefullt på det sättet att arbetet som utförs syftar 

till att ha en positiv påverkan i världen. Varför de svarande ansåg att Sjövärnskårens jobb var 

mer betydelsefullt än Försvarsmaktens, gav enkäten inga närmare svar på.  

 

41. Sökte du FM för att du vill göra skillnad?  

 

 %  #  

Ja  64 %  16   
Nej  24 %  6   
Vet inte  12 %  3   

Summa  100 %  25   
 

 

42. Anser du att du gör skillnad med att jobba i FM?  

 

 %  #  
Ja  72 %  18   
Nej  12 %  3   
Vet inte  16 %  4   

Summa  100 %  25   
 

 

Fig. 12 Ovanför visas graferna på svaren om de svarande sökte till Försvarsmakten för att göra 

skillnad i världen (överst) och om de ansåg om de faktiskt gör någon skillnad med att arbeta i 

Försvarsmakten (underst). Källa: Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, 

maj 2013. 

 

Enligt Fig. 12 ovan svarade 64 % att de hade sökt sig till Försvarsmakten för att de ville göra 

någon skillnad i världen och 72 % av de svarande anser att de faktiskt gör det. 92 % av de 

svarande var medvetna om att Sjövärnskåren medverkar i räddningsinsatser, genomför 

havsövervakning och hjälper Försvarsmakten och andra myndigheter när så krävs.   

Större andel av de som gjort värnplikten anser att det jobb som Försvarsmakten utför gör 

skillnad än de som gjort GMU, men de som gjort GMU anser att de, i större utsträckning än 

de värnpliktiga, de facto gör en skillnad.  Även kvinnorna i större utsträckning än männen 

anser att de gör skillnad genom att jobba i Försvarsmakten.  

Arbetets betydelse är viktigt för att individen ska trivas och det är Försvarsmakten bra på 

med tanke på att uppgifterna som ställs till Försvarsmakten handlar om att skydda de 

nationella territoriala gränserna, bidra till fred internationellt, hjälpa till vid kriser, m.m.  
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Skapar Sjövärnskåren attraktionskraft för Försvarsmakten och motiverar detta ungdomar till 

att söka vidare till GMU och värnplikt?  

Enligt denna undersökning har Sjövärnskåren gjort Försvarsmakten attraktiv för ungdomarna 

som gått på sommarskolorna. Framförallt har detta skett genom att befälen på 

sommarskolorna föregått med bra exempel som ledare och representanter för 

Försvarsmakten. Enligt undersökningen upplevdes officerare som mest kompetenta. Studien 

visar med all tydlighet på att Sjövärnskåren, och då främst befälen, motiverar ungdomarna 

att söka vidare. 

 

Hur stor betydelse anser anställda soldater, sjömän, kadetter och specialistofficerare med 

bakgrund i Sjövärnskåren att Sjövärnskåren har haft för deras val att söka och genomföra 

GMU eller värnplikt?  

Enligt studien anser majoriteten att Sjövärnskåren har haft en inverkan på valet. Dock är det 

många, som enligt egen utsago, skulle sökt vidare även utan Sjövärnskåren. Detta är svårt att 

bevisa utan utförligare svar med hjälp av intervjuer, men även här kan befälens positiva 

påverkan ses då 40 respektive 48 % uppgav att de blivit uppmuntrade av sina befäl eller följt 

i deras fotspår. Även det faktum att många från samma kurs sökte vidare till GMU eller 

värnplikt samt att de upplevde en stark gemenskap under tiden i Sjövärnskåren, har bidragit 

till att söka och genomföra GMU eller värnplikt. 

 
Vad motiverar ungdomar från Sjövärnskåren till att söka vidare till GMU eller värnplikt?  
 
De främsta skälen bortsett från att de som uppgav att de alltid velat söka var just 

uppmuntran från befäl, befälen som föredömen, den upplevda gemenskapen i 

Sjövärnskåren samt att de mer eller mindre ”följde med strömmen” och kände det som en 

naturlig fortsättning efter sista kursen på sommarskolorna att söka vidare till GMU eller 

värnplikt.  

Enkäten hade kunnat vara bättre utformad med en testomgång och eventuellt mer utförliga 

svarsalternativ. Ett annat alternativ skulle ha varit att komplettera undersökningen med 

intervjuer för att få mer utförliga svar. Av tidsskäl valdes dock detta förfarande bort. Genom 

en initial kontakt via telefon eller mail hade den låga svarsfrekvensen med all sannolikhet 

kunnat förbättras. 
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Undersökningen är endast gjord från perspektivet flottan och Sjövärnskåren, utan att ta reda 

på om några hade bakgrund i någon annan frivilligorganisation med ungdomsverksamhet. 

Inte heller går det att visa på hur många som finns totalt i Försvarsmakten, marinen eller 

flottan, som har jobbat eller fortfarande jobbar inom någon frivilligorganisation. Enligt 84 % 

av informanterna är det ett naturligt steg är att gå från ungdomsverksamhet till skarp 

militärverksamhet för att sedan ”ge tillbaka” till frivilligorganisationerna genom att arbeta 

som befäl och därmed motivera nya ungdomar att följa i deras fotspår.  

En anledning till varför så många av de svarande kunde tänka sig en framtid i 

Försvarsmakten, trots osäker framtid och låg lön i förhållande till arbetsinsatsen, kan kopplas 

tillbaka till förväntningsteorin. Om individen har höga förväntningar på utfallet kommer även 

arbetsinsatsen att höjas.48 De svarandes förväntningar på Försvarsmakten och den uppgift 

de är tilldelade kan i deras ögon vara en tillräckligt stor belöning för deras arbetsinsats. 

Exempelvis kan belöningen vara ledighet, bonusar eller bara att få arbeta med sitt intresse.  

Herzbergs tvåfaktorsteori kan inte bevisas i denna undersökning, dock kan den inte heller 

motbevisas vilket även är en del av kritiken mot denna teori. Utifrån undersökningen kan 

dock slutsatserna dras att de hygienfaktorer som Herzberg har identifierat verkar också 

finnas i både Sjövärnskåren och Försvarsmakten. Tillräckligt många av motivationsfaktorerna 

återfinns i Försvarsmakten för att motivera ungdomarna till att söka sig dit. När 

hygienfaktorerna dessutom är uppfyllda, blir Försvarsmakten en attraktiv arbetsplats. 

Dock kan detta ändras i nuläget, när en framtid i Försvarsmakten ser alltmer osäker ut. En av 

Herzbergs hygienfaktorer hotas, alltså en faktor som måste finnas för att personen ska vara 

tillfreds med sitt yrke och sin arbetsplats. Om den faktorn försvinner är ”trygghet i arbete”, 

medför detta att Försvarsmakten inte längre betraktas som en attraktiv arbetsplats.  

När politikerna dessutom säger att ”Försvarsmakten är ett särintresse”49 och påstår att en 

veckas försvar är acceptabelt,50 samtidigt som Försvarsmakten ska skydda ett helt lands 

intresse både nationellt och internationellt,51 försvinner ännu en av Herzbergs 

hygienfaktorer som är ”Organisationens politik och administration” - detta i och med att 

organisationen i helhet har skilda åsikter om vad Försvarsmakten bör och faktiskt kan klara 

av. Den här skillnaden i åsikter leder i sin tur också till försämrad motivation och trivsel på 

arbetet. Med en osäker framtid och oenighet i organisationen kan även detta vara en 

anledning till varför 90-talisterna inte ser en långvarig yrkeskarriär i Försvarsmakten. 

                                                                 
48

 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, s 157 ff. 
49

 http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-forsvaret-ar-ett-sarintresse besökt 2013-05-13  
50

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsministern-en-veckas-forsvar-ar-tillrackligt besökt 2013-05-13 
51

 http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Om-forsvaret/Det-militara-forsvaret/ besökt 2013-05-13  

http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-forsvaret-ar-ett-sarintresse
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsministern-en-veckas-forsvar-ar-tillrackligt
http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Om-forsvaret/Det-militara-forsvaret/
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Utifrån de fem dimensionerna som Hackman och Oldham har identifierat i sin modell 

återfinns åtminstone fyra av fem dimensioner i Försvarsmakten: variation, helhet, 

betydelsefullhet samt feedback är en del av jobbet i Försvarsmakten. Det finns dock en 

begränsad möjlighet till att påverka individens arbetsuppgifter. Dock bidrar alla dessa till en 

hög motivationspotential hos personalen och motiverar även ungdomar till att söka sig till 

Försvarsmakten. Detta återfinns i denna undersökning samt även i undersökningen 

Försvarsmakten – Uppföljning Hitta Fler Lämpliga. 

Liksom Gamberale et al. kommer fram till i deras två undersökningar, kan även denna studie 

stödja deras slutsatser om att arbetet bland annat ska medge personlig utveckling. Både 

Försvarsmakten och Sjövärnskåren arbetar mycket med personlig utveckling och feedback. 

Individerna som svarade på enkätundersökningen i denna uppsats har alla tyckt att de 

utvecklats som personer och ser dessutom en naturlig utveckling med att fortsätta i 

Försvarsmakten.  

I undersökningen Försvarsmakten – Uppföljning Hitta Fler Lämpliga dras slutsatserna att den 

starka gemenskapen, känslan av att göra något betydelsefullt, utmaning, omväxling och 

spänning i arbetet och möjligheten att få jobba med sina intressen, är några av 

anledningarna till varför ungdomar söker sig till Försvarsmakten. Detta stämmer till stor del 

överens med slutsatserna i denna undersökning; nämligen att majoriteten av de svarande 

sökte sig till Sjövärnkåren för att deras vänner gjorde det eller redan hade släkt och vänner i 

Sjövärnskåren, de ville lära sig segla, köra båt och navigera och utmana sig själva. Detta har 

sedan blivit en inkörsport till GMU eller värnplikten som också erbjuder ett betydelsefullt, 

omväxlande, spännande och utmanande utbildning och arbete.  

I både Motstånd och motivation samt Personalförsörjning – att attrahera unga sökande till 

Försvarsmakten drar författarna till de båda undersökningarna slutsatserna att bra 

kamratskap i gruppen påverkar individens trivsel och motivation att fortsätta i 

Försvarsmakten. Likaså är det viktigt att ha bra befäl, ett betydelsefullt arbete, arbeta fysiskt 

och med människor samt omväxlande arbetsmiljö och arbetsuppgifter.  Dessa resultat 

bekräftas i denna undersökning, framför allt att befälen har påverkat ungdomarna till att 

söka vidare till Försvarsmakten. 

I de tre ovanstående undersökningarna samt i Robertsson, Griphult och Lövkvists uppsatser 

framhävs gemenskapen som en motivationsfaktor till både varför ungdomar söker och 

därefter stannar kvar i Försvarsmakten. Denna slutsats bekräftas även i denna undersökning 

då de 25 svarande angav ”bra sammanhållning” som den främsta anledningen till sitt val.  
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Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån det empiriska materialet är, att de respondenter 

som är födda 1990 eller senare och har gjort GMU, verkar ha en mindre bra inställning till en 

yrkeskarriär i Försvarsmakten. En större andel av 90-talisterna vill inte jobba som sjömän 

under en längre tid, ser ingen vidare möjlighet till karriär och verkar inte se arbetet i 

Försvarsmakten som ett långsiktigt arbete utan mer som en språngbräda ut i det civila.52  

Den Grundläggande militära utbildningen är endast tre månader och enligt rapporten 

Försvarsmakten – Uppföljning Hitta Fler Lämpliga känner soldaterna inte sig redo när de 

levereras till förbanden efter fullgjord utbildning. Enligt den försvars- och säkerhetspolitiska 

bloggen Skipper53 har även underlaget till både Specialistutbildningen och 

Officersprogrammet minskat då det finns mindre tid för befälen att påverka och uppmuntra 

rekryterna till att söka vidare.54 Detta kan vara anledningen till att de som gjort GMU har en 

mindre bra inställning till fortsatt yrkeskarriär i Försvarsmakten än de som gjort elva eller 

femton månaders värnplikt.  

Sjövärnskåren har enligt denna undersökning haft stor betydelse för att ungdomarna skulle 

söka till GMU eller värnplikt, men många hade nog varit där de är idag även utan 

uppmuntran från befälen. Sjövärnskåren kan nog anses som en bra rekryteringsgrund där 

det militära livet får testas på och utvärderas, samt leder till motiverade och engagerade 

rekryter. ”Ett naturligt steg att söka VPL efter SVK” sa en av de svarande på frågan om varför 

de sökt vidare till GMU eller värnplikt.55 Många av de som går officersprogrammet anser att 

de inte skulle vara där de är idag om det inte varit för Sjövärnskårens ungdomsutbildning och 

befälens engagemang. ”Utan SVK hade jag aldrig varit där jag är idag, kadett på OP […]” 

svarade en av de tillfrågade i undersökningen.56  

Sjövärnskåren och alla frivilligorganisationer med ungdomsverksamhet kan idag ses som en 

något negligerad rekryteringsbas som i framtiden bör ses som ett komplement till den 

rekrytering som redan pågår i media och då framför allt riktad mot en yngre målgrupp 

mellan femton och arton år. Det Försvarsmakten skulle kunna bli bättre på är att locka yngre 

personer genom att hänvisa dem till ungdomsverksamheterna som bedrivs av 

frivilligorganisationerna. Detta för att skapa ett intresse och visa samarbetet som finns 

mellan Försvarsmakten och frivilligorganisationerna. 

Detta för att skapa ett hållbart intresse hos ungdomarna i åldrarna mellan femton och arton 

år som sedermera leder till en anställning i Försvarsmakten. Med det här sagt kommer dock 

frivilligorganisationerna aldrig att kunna fylla upp hela den kvot som krävs för att driva runt 

Försvarsmakten med nya rekryter, men de kan däremot bidra med en del motiverade, 

engagerade och kunniga rekryter.  

                                                                 
52

 Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 
53

 http://navyskipper.blogspot.se/2010/10/test.html besökt 2013-05-16  
54

 http://navyskipper.blogspot.se/2013/05/dagens-debatt-om-forsvarsmaktens.html besökt 2013-05-16 
55

 Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 
56

 Enkätundersökningen ”Sjövärnskåren och attraktionskraft”, maj 2013. 

http://navyskipper.blogspot.se/2010/10/test.html
http://navyskipper.blogspot.se/2013/05/dagens-debatt-om-forsvarsmaktens.html
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5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Den här uppsatsen har endast tagit upp Sjövärnskåren och inryck i flottan och förslag till 

fortsatt forskning är att inkludera de andra frivilligorganisationerna som har 

ungdomsutbildning samt undersöka om det ser annorlunda ut i andra delar av 

Försvarsmakten. 

Två andra intressanta frågor, som inte behandlas i denna uppsats, är om individerna stannar 

kvar längre om de har bakgrund i frivilligorganisationer samt om fler av dem ser en naturlig 

utveckling med att stanna kvar i Försvarsmakten och klättra i graderna? 

Detta leder även till frågan om det är det en högre standard överlag på de som har bakgrund 

i frivilligorganisationerna och huruvida det hjälper dem under deras utbildning?  

Slutligen vore det intressant att se om engagemang i frivilligorganisationer borde premieras 

på något sätt vid mönstring inför GMU där hänsyn skall tas till betyg och omdöme från 

frivilligorganisationerna. 
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