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Sammandrag 

Flera av de funktioner som vi i allmänhet anser vara nödvändiga för att ha ett fungerande 

samhälle lider idag av rekryteringsproblem. I media rapporteras det om underskott av såväl 

lärare som sjukvårdspersonal men även Försvarsmakten har problem med att fylla 

krigsorganisation. Det är därför intressant att undersöka om det finns ett intresse bland 

ungdomar att söka sig till det som vi kallar “Kallyrken” och vilka motiv och attityder som 

ungdomar har till dessa. Vår undersökning fokuserar på värnplikten och syftar till att 

identifiera vilka drivkrafter ungdomar har för att genomföra eller avstå från den. 

Vårt teoretiska ramverk utgår från Fabrizio Battistellis motivationstypologi som beskriver 

drivkrafter som endera paleomoderna, moderna eller postmoderna. Han menar att strömningar 

i samhället påverkar våra motiv och att vi i dagens postmoderna samhälle snarare drivs av 

viljan att finna sig själv och söka äventyr än av patriotism och ekonomiska fördelar. Vi har 

därutöver utvecklat vårt ramverk med delar ur careershipsteorin i syfte förstå vilka 

bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat ungdomars motiv. 

Våra data har samlats in genom att intervjua tio ungdomar, fem som genomför sin värnplikt 

och fem som går sista året på gymnasiet. I vår undersökning har vi kommit fram till att de 

undersökta ungdomarna i huvudsak har en positiv inställning till värnplikten och att de ser 

fördelar med att genomföra den. Postmoderna drivkrafter är i huvudsak dominerade men vi 

noterar även en något högre frekvens av paleomoderna drivkrafter, såsom skyddet av 

nationen, jämfört med Battistellis tidigare forskning. En av de faktorer som de undersökta 

ungdomarna lyfter fram som mest betydelsefullt inför mönstring och värnplikt är tillgången 

till trovärdig information. Den bild som förmedlas på sociala medier bidrar till ett ökat 

intresse, men den behöver kompletteras med information som ökar förståelsen för varför det 

är viktigt att alla är med och bidrar. Samtliga undersökta rekryter meddelar att värnplikten har 

varit en positiv upplevelse och kan tänka sig en framtid i Försvarsmakten på något sätt. 

Studenter är inte heller främmande för ett engagemang i Försvarsmakten utan ser det som en 

framtida möjlighet.  

Nyckelbegrepp: attityder, Battistellis motivationstypologi, drivkraft, Försvarsmakten, 

kallyrke, motivation, mönstring, postmodern, samhällskontrakt, totalförsvarsplikt, värnplikt.      
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Abstract 

Many of the social and governmental institutions, such as schools and hospitals, that we 

generally consider a necessity in a functioning society suffer from recruitment problems. The 

Swedish Armed Forces are not exempted from this and also have problems manning their 

organisation. The purpose of this study is to determine the underlying motives today's youth 

express towards the newly reinstated compulsory service in the Armed Forces. 

Our theoretical framework derives from Fabrizio Battistellis motivation trichotomy in which 

he explains that a person's motivation can be either paleomodern, modern or postmodern. His 

conclusion is that today's youth are more motivated by the desire for adventure than 

patriotism and economic benefits. In addition we have used the careership theory in order to 

understand the underlying circumstances that may have influenced a person's motivation. 

Our data has been collected by interviewing ten young people, five who are in the midst of 

carrying out their military service and five who are attending their last year in high school. 

We can, in our study, determine, among today’s youth the postmodern motives and values are 

still the main driving force, but we have also observed an increase in paleomodern motives 

and values compared to Battistelli's previous research. 

Key words: attitudes, Battistelli´s motivation typology, conscription, motivation, military 

service, postmodern, social contract     
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1 Inledning 

Vilken roll har staten och vilket ansvar har dess medborgare för att samhället ska fungera? 

Samspelet mellan medborgare och stat beskrivs bland annat i det liberala begreppet 

samhällskontraktet. Samhällskontraktet är en filosofisk tankekonstruktion för att beskriva den 

frivilliga överenskommelsen mellan medborgare och stat där individen avstår från vissa 

friheter i utbyte mot politisk ordning (Nationalencyklopedin, 2019). Enligt John Locke utgörs 

denna ordning av att staten skyddar medborgarna från hot och våld (Nationalencyklopedin, 

2019), vilket kan vidareutvecklas i Robert Nozics beskrivning av Nattväktarstaten. I 

nattväktarstaten ska samhällets skyldighet gentemot medborgaren begränsas till skydd mot 

våld, stöld och bedrägeri (Encyclopaedia Britannica, 2019), vilket här kan tolkas som militär, 

polis och domstolar. Thomas Hobbes delar uppfattningen om statens roll men menar samtidigt 

att staten inte är större än summan av sina medborgare (Nationalencyklopedin, 2019). Om 

individens frihet ska råda samtidigt som statens förmåga ska vara tillräckligt god krävs det att 

ett tillräckligt stort antal är beredda att avstå från dessa friheter.  

”Jag drar alltså den slutsatsen att inget herravälde är säkert utan egna trupper, det 

är tvärtom helt bundet till turen då det inte har någon egen kraft att förlita sig på i 

motgångstider. Visa män har alltid ansett och sagt […] Intet är så svagt och osäkert 

som ryktet om makt grundad på en ej egen styrka.” (Machiavelli, 1513, s. 72)   

I välfärdsstaten ser man istället att staten har ett större ansvar för de offentliga funktionerna 

och ska ombesörja att t ex sjukvård, social service och skolor fungerar (Nationalencyklopedin, 

2019). Detta gör att den statliga kostymen växer och att det därmed skulle krävas mer för att 

fylla den.  

Oaktat ovanstående kategorisering i nattväktarstater, välfärdsstater och vilka funktioner som 

däri behövs för en fungerande stat, så tar vi här vår utgångspunkt i att det finns 

samhällsfunktioner som medborgarna i någon utsträckning kan enas om behövs i ett 

fungerande samhälle. De flesta förväntar sig sannolikt tillgång till fri skola och sjukvård och 

möjlighet att känna sig trygga i såväl vårt hem som när vi rör oss på stan. Ur Machiavellis 

perspektiv skulle ett stabilt fungerande samhälle, som uppfyller befolkningens krav, förutsätta 

att denna stabilitet upprätthålls genom folklig förankring och medborgarnas engagemang. Om 

det inte finns någon som är intresserad av att bemanna dessa funktioner så blir det sannolikt 

svårt för staten att tillhandahålla det som medborgarna förväntar sig.     
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Försvarsmakten är, i egenskap av myndighet, en del av en den offentliga förvaltningen vars 

effektivitet har en påverkan på statens möjligheter att upprätthålla samhällsfunktionerna. I 

Försvarsmaktens fall innebär detta att enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder 

och organisationer verka för att skydda Sverige och landets frihet men också bistå vid 

konflikter utomlands eller vid annan samhällelig påverkan (Försvarsmakten, 2017).  

Försvarsmakten har dock i likhet med andra myndigheter och verksamheter i offentlig sektor, 

såsom polisen, skolan och sjukvården, under senare tid kämpat med underbemanning vilket 

medfört svårigheter att lösa de verksamheter som staten har ålagt dem (Sköldback, 2018, s. 1). 

Försvarsmaktens, och andra offentliga verksamheters, svårighet att rekrytera, utbilda och 

behålla kompetent personal i tillräcklig numerär får därför en direkt inverkan på statens 

möjlighet att upprätthålla funktioner som i varierande mån är nödvändiga i en demokrati. 

Trots att regeringen uppmanat Försvarsmakten att lösa personalproblematiken och säkerställa 

den operativa förmågan i enlighet med den försvarspolitiska inriktningen (Regeringen, 2015, 

s. 2) är möjligheten att lösa ovan beskrivna problem avhängigt allmänhetens intresse och 

villighet att söka sig till Försvarsmakten. Det är därför intressant att undersöka i vilken 

utsträckning det finns ett signifikant rekryteringsunderlag i befolkningen för att bemanna 

anbefalld organisation.  

En grundförutsättning kan vara att värnplikten upplevs attraktiv för att ungdomar i tillräcklig 

grad ska vilja söka sig dit. De attityder som ungdomar uttrycker i samband med värnplikt kan 

ge en inblick i vilka drivkrafter ungdomar har och vad som format deras syn på vad som är en 

attraktiv eller intressant verksamhet.  Det går här att dra paralleller till andra verksamheter i 

offentlig förvaltning som t ex skola, sjukvård eller brandförsvar, som traditionellt kan 

förknippas med någon form av ”kall”. Det är därför intressant att se om de finns gemensamma 

drag avseende drivkrafter och om det kan öka förståelsen för motivation i samband med 

samhällsviktig verksamhet och hur den har uppstått. En skillnad mellan värnplikt och annan 

offentlig verksamhet är emellertid det tvång som totalförsvarslagen innebär. Det är därför av 

intresse att se hur tvånget uppfattas av ungdomar och hur den påverkar deras attityd mot 

Försvarsmakten.  

  



- 7 - 

 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka ungdomars attityder och deras syn på 

totalförsvarsplikten och tjänstgöring i Försvarsmakten. Vi vill därför identifiera drivkrafter 

hos ungdomar och om de ser värnplikten som en möjlighet för att förverkliga dessa. I vår 

undersökning gör vi antagandet att de som ställer sig positiva till att genomföra värnplikt inte 

enbart gör detta i syfte att uppfylla lagkravet utan att det därutöver finns ytterligare motiv. De 

som inte har en positiv inställning till värnplikt antas på samma sätt ha motiv till varför de 

helst skulle vilja slippa att genomföra den. De som har positiva motiv antas ha större intresse 

för fortsatt engagemang i Försvarsmakten efter värnplikten. 

Utöver dessa antaganden utgår vi även ifrån att de drivkrafter som ungdomar uppvisar i någon 

mån har formats av sin omgivning. Detta innebär att attityder påverkas av egna erfarenheter, 

tillgång till information samt den bild som förmedlas och hur den upplevs. Ungdomars 

attityder kommer därför sannolikt att avvika från varandra men det är intressant att se om det 

finns gemensamma drag. Vår undersökning omfattar endast en liten grupp människor men vi 

tror oss kunna få en uppfattning om vilka drivkrafter och motiv som finns representerade hos 

ungdomar och om det är någon typ av motivation som är mer framträdande.  

Undersökningen fokuserar på ungdomar som står inför en mönstringsprocess och därmed 

utgör en del av rekryteringsunderlaget för tjänstgöring och eventuell anställning i 

Försvarsmakten. För att få en samlad bild har vi utöver detta undersökt attityder, motiv och 

erfarenheter hos de som idag genomför militärtjänstgöring samt hur de ser på sin värnplikt, 

mönstring och ett eventuellt fortsatt engagemang eller karriär i Försvarsmakten.  

Forskningsfrågor 

Övergripande forskningsfråga: Hur ser ungdomar på totalförsvarsplikten och sin egen 

tjänstgöring samt vilka underliggande motiv eller orsaker kan ligga bakom denna inställning?  

Specifik forskningsfråga 1: Vilka attityder uttrycker ungdomar rörande totalförsvarslagen 

och Försvarsmakten? 

Specifik forskningsfråga 2: Hur ser ungdomar på sitt eget ansvar gentemot 

totalförsvarsplikten och en eventuell framtid i Försvarsmakten samt hur motiverar de sin 

inställning? 

Specifik forskningsfråga 3: Hur har ungdomars attityder formats av omgivningen? 
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3 Bakgrund 

Totalförsvarsplikten infördes 1995 och innebär, efter en justering 2010, att såväl män som 

kvinnor mellan 16 och 70 omfattas av lagen. Lagen omfattar alla som är bosatta i Sverige och 

innebär en skyldighet att i enlighet med sina fysiska förutsättningar tjänstgöra i totalförsvaret 

genom värnplikt, civilplikt eller allmän tjänstgöring (SFS 1994:1809).  

Den delen av totalförsvarslagen som omfattar värnplikt lades vilande i juli 2010 för att istället 

övergå till en grundutbildning baserad på frivillighet (Sveriges Riksdag, 2010). Detta beslut 

kom senare att tas tillbaka av regeringen 2017 som ett resultat av det förändrade 

omvärldsläget samt för att ge Försvarsmakten förbättrad möjlighet att nå de av riksdagen 

uppsatta målen avseende förbands- och personaluppfyllnad. Beslutet som trädde i kraft den 1 

juli 2017 innebar att mönstrings- och värnplikt återinfördes för samtliga som enligt lag 

omfattas av totalförsvarsplikten (Regeringskansliet, 2017). 

Förändringarna i totalförsvarsplikten är ett resultat av det säkerhetspolitiska omvärldsläget. 

Försvarsbesluten och neddragningarna under 90-talet och tidigt 2000-tal baserades på att 

Rysslands militära styrkor minskat och att man uppfattade läget i Östersjöregionen som lugnt 

och präglat av nära samarbete mellan öst och väst. I försvarsbeslutet 2015 fick försvaret av 

det egna territoriet återigen ökad betydelse efter Ryssland aggressioner mot Ukraina och 

annekteringen hav Krim vilken påvisade att Rysslands tröskel att använda militärt våld sänkts 

(Försvarsberedningen, 2019, ss. 21-25). I försvarsberedningens rapport Värnkraft från 2019 

står man fast vid den tidigare bedömningen att det säkerhetspolitiska läget är försämrats i 

Sveriges närområde. Vi kan inte utesluta ett väpnat angrepp mot nationen eller att militära 

maktmedel skulle kunna riktas mot oss i händelse av en kris i vårt närområde 

(Försvarsberedningen, 2019, s. 44). Försvarsberedningen föreslår därför att 

krigsorganisationen stärks genom en utökad personalram från dagens 60 000 personer till 90 

000 personer år 2025. Det ökade rekryteringsbehovet ska delvis säkerställas genom en 

utökning av antalet totalförsvarspliktiga som grundutbildas från dagens 4 000 till 6 000 

årligen från och med år 2024 (Försvarsberedningen, 2019, s. 228).  

Totalförsvarsplikten innebär i praktiken att svenska medborgare från det år de fyller 18 år är 

skyldiga att genomföra mönstring under vilket man utreder deras förutsättningar att 

genomföra civilplikt eller värnplikt. Skulle man finnas lämplig för något av dessa innefattar 

totalförsvarsplikten, efter inskrivning i en befattning, även genomförandet av grundutbildning. 
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De som inte funnits lämpliga i mönstringsprocessen anses i detta avseende ha fullgjort sin 

skyldighet enligt totalförsvarslagen. Skulle man emellertid uppsåtligt eller i oaktsamhet utebli 

från mönstring eller grundutbildning riskerar man böter eller fängelse i upp till ett år (SFS 

1994:1809). 

Mönstringsprocessen inleds med att totalförsvarspliktiga i årskullen som fyller 18 får ett brev 

hemskickat i vilket de informeras om sin skyldighet att skicka in mönstringsunderlaget. 

Mönstringsunderlaget är ett obligatoriskt nätbaserat frågeformulär där individen uppger 

information om sig själv, sin hälsa, intressen och attityd till genomförande av värnplikt. 

Därefter genomförs en selekteringsprocess vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet där man 

plockar ut och kallar lämpliga kandidater för fortsatt mönstring i enlighet med 

Försvarsmaktens beställda behov. Vid mönstringen prövas kandidaternas fysiska och psykiska 

status genom en serie tester för att därefter skrivas in i en lämplig befattning. Grundutbildning 

inleds med start nästkommande sommar och kan vara mellan nio och elva månader lång 

(Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, 2019). 

I mönstringsunderlaget för personer födda år 2000 har samtliga ungdomar fått svara på frågan 

om de ansåg att en militär grundutbildning skulle vara en positiv utmaning för dem samt om 

de skulle ha en nytta av att genomföra en militär grundutbildning. Sammanfattningsvis 

svarade en tredjedel av de tillfrågande att de ansåg att värnplikten skulle vara en positiv 

utmaning och lika många ansåg att de skulle ha nytta av att genomfört den. Drygt var tionde 

individ i årskullen kan därutöver tänka sig ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten efter 

värnplikten. Vidare kan vi konstatera att majoriteten av de tillfrågade ungdomarna inte verkar 

uppvisa något intresse eller vilja att genomföra värnplikten och kan inte tänka sig ett fortsatt 

engagemang i Försvarsmakten. Omkring var tionde vet inte hur de ska ställa sig i frågan om 

värnplikt (Totalförsvarets rekryteringsmyndighet , 2019).  
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4 Metod  

4.1 Forskningsdesign   

I undersökningen har vi valt en fallstudiedesign då den ger goda möjligheter att studera ett 

specifikt fall, vilket i vår undersökning utgörs av ett fall av ungdomars attityder till 

totalförsvarsplikt. Ungdomarna som vi intervjuar befinner sig i två olika sammanhang, före 

värnplikt och under värnplikt (Esaiasson, m fl., 2017, s. 109). Anledningen till detta är att få 

två olika perspektiv på synen om statlig plikt och huvudsyftet är inte att jämföra skillnader 

mellan de två grupperna med varandra.  

I undersökningen gällande ungdomars attityder kopplat till att avstå eller söka sig till en 

tjänstgöring i Försvarsmakten har vi utgått från metoden typiska fall.  Det vill säga att vi anser 

att de ungdomar vi intervjuar inte skiljer sig systematiskt från andra ungdomar i populationen, 

då samtliga ungdomar som fyller 18 år lyder under totalförsvarsplikten (Esaiasson, m fl., 

2017, ss. 165-166). Vi studerar även Totalförsvarets rekryteringsmyndighets 

mönstringsunderlag vilket delvis omfattar information om motivation. Mönstringsunderlaget 

besvaras, vilket beskrivs ovan, av samtliga 18 åringar i Sverige som är skyldiga att genomföra 

totalförsvarsplikt. Då vår undersökning endast omfattar ett litet antal respondenter så anser vi 

att resultat av intervjuerna inte är statistiskt generaliserbart till en större population. Vald 

teori, vilken beskrivs senare, kan i någon mån bidra till en analytisk generalisering då vi kan 

tolka våra resultat med stöd i tidigare forskning. Även om vi studerar ett fall som liknar det 

som tidigare forskning avhandlat och våra respondenter inte skiljer sig systematiskt från 

populationen i helhet så vill vi ändå vara försiktiga med att uttala oss om möjligheten att 

generalisera vårt resultat (Esaiasson, m fl., 2017, s. 159, 165).  Vi kan dock genom att se hur 

resultatet förhåller sig till mönstringsunderlaget, som kan betraktas som en totalundersökning, 

få en uppfattning om resultatets giltighet. 

4.2 Formulering av teoretiskt ramverk 

Vårt teoretiska ramverk utgår från tidigare forskning kring motivation och yrkesval vilka 

kortfattat beskrivs nedan.  

Den första, och mest betydande för denna undersökning, är Fabrizio Battistellis typologi för 

att förklara motivationen att söka militär utlandstjänstgöring. Battistelli hade identifierat att de 

förklaringsmodeller som tidigare nyttjats för att beskriva detta fenomen inte var fullt 

applicerbara på ungdomar i dagens postmoderna samhälle och har därför tagit fram en modell 
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i ett försök att förklara detta. Battistellis modell identifierar tre motivationskategorier vilka 

kan sammanfattas med (1) Paleomoderna motiv vilka kännetecknas av att man känner ett 

”kall” eller vill göra något för någon annan, (2) Moderna motiv vilka utmärks av drivkraften 

att göra något för egen vinning och (3) Postmoderna motiv vilka uttrycks genom strävan efter 

personlig utveckling (Hedlund, 2011, s. 4). 

Den andra förklaringsmodellen är Phil Hodkinson och Andrew Sparks Careershipteori som 

beskriver hur karriärval hänger ihop med individens sociala och ekonomiska kontext (Borg, 

2010, s. 1). Då vi inte har för avsikt att studera samband mellan bakgrund och yrkesval har 

denna teori endast en sekundär roll i vår undersökning. Teorin används som stöd i 

begreppsförklaring och för att förstå att identifierade attityder kan variera beroende på 

individens bakgrund.  

För att förbättra den teoretiska förståelsen för fenomenet studerar vi liknande undersökningar 

med såväl militär personal som andra yrkeskategorier som kan förknippas med någon form av 

”kall”. Detta i syfte att identifiera ytterligare lämpliga indikatorer för vår undersökning. 

Ovan nämnda teorier sammanförs i en teoretisk förklaringsmodell som kan användas som ett 

analytiskt verktyg i vår undersökning. Ett flödesschema som visualiserar modellen återfinns i 

figur 1. Battistellis motivationstypologi utgör stommen i denna modell men definitionen av 

ovan beskrivna motivationskategorier kan möjligen utvecklas med attityder och drivkrafter 

som identifierats i studier inom andra ”Kall-yrken” eller från mönstringsunderlaget.  

Careershipteorin används endast som ett 

stöd för att senare kunna förstå variationer i 

det inhämtade underlaget. Drivkrafter och 

attityder uppstår, som careershipsteorin 

antyder, sannolikt inte av sig själva och det 

är då möjligt att respondenternas varierande 

bakgrund kan vara orsaken till detta. Genom 

att tillföra möjligheten att särskilja 

respondenterna utifrån dennes bakgrund och 

tidigare erfarenheter får vi möjlighet att 

förstå skillnader i resultatet.    

Figur 1 - Översikt av eget analytiskt verktyg 
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Det analytiska verktyget används därefter för att identifiera relevanta teman och indikatorer 

som kan operationaliseras till frågor i vår intervjuguide. Samma verktyg nyttjas senare för att 

skapa koder i kodmatrisen som används i den fortsatta analysen och för att besvara våra 

forskningsfrågor.    

4.3 Inhämtningsmetod  

Vi har undersökt ungdomars attityder kopplat till att avstå eller tjänstgöra i Försvarsmakten. 

Vi ville veta hur ungdomar själva uppfattar sin värld. För att göra detta har vi valt att 

genomföra semistrukturerade samtalsintervjuer. Valet att genomföra en 

samtalsintervjuundersökning är att det ger oss goda möjligheter att registrera svar som är 

oväntade samt att det ger oss möjligheten att ställa uppföljningsfrågor till respondenterna 

under intervjuns gång (Esaiasson, m fl., 2017, s. 260). 

Samtalsintervjuerna är fördelade på grupperna studenter på gymnasiet som ännu inte påbörjat 

värnplikt och rekryter som är i slutfasen av sin värnplikt. Vår undersökning är inte intresserad 

av individen i sig utan snarare dennes attityder, motiv och känslor för värnplikt samt 

erfarenheter kring och syn på militärtjänstgöring i allmänhet. Det finns därför inget behov av 

att inhämta respondentens personuppgifter i vår undersökning vilket medför att de attityder 

och åsikter som framkommer i intervjun inte kommer kunna knytas till en fysisk person.  

Respondenterna består av tio personer över 18 år, fem personer är i slutfasen av sin värnplikt 

och fem studerar sista året på gymnasiet och inväntar eventuell mönstring och 

plikttjänstgöring. Samtliga respondenter har fyllt i det digitala mönstringsunderlaget som har 

skickats ut från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Vi har inte tagit någon hänsyn till kön 

i vår undersökning då plikten idag gäller för samtliga ungdomar oavsett könstillhörighet. Vi 

vill dock påtala att såväl kvinnor som män finns representerade i båda grupper.  

Val av respondenter har utgått från Grant McCrackens tre allmänna råd gällande urval av 

intervjupersoner. Vi har därför valt ett litet antal respondenter som inte har någon personlig 

koppling till oss och som inte kan antas vara subjektiva experter. Elever och värnpliktiga är 

vanliga ungdomar som inte skiljer sig från normen inom respektive grupp. (Esaiasson, m fl., 

2017, s. 268). 

Inför intervjuerna tog vi kontakt med ett militärt förband och en skola i mellersta Sverige i 

syfte att inhämta tillstånd att genomföra undersökningen där.  Respondenter ur gruppen 
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rekryter valdes ut av deras kompanichef utifrån deras intresse att delta. Urvalet av studenter 

genomfördes på plats på den aktuella skolan där information om studien tidigare hade gått ut 

till samtliga studenter. Under genomförandet sökte två studenter aktivt upp oss medan övriga 

uppsöktes i skolans kafeteria där de som ville vara med fick delta i studien. Samtliga studenter 

läste en studieförberedande gymnasieutbildning medan det i gruppen rekryter var blandat 

avseende om man läst ett studieförberedande eller yrkesinriktat gymnasieprogram. 

Innan intervjun påbörjas informerades respondenten om undersökningens syfte och samtycke 

inhämtades. Därefter tilldelades respondenten en slumpmässig kod vilket användes under 

intervjun och den fortsatta hanteringen för att öka graden av anonymitet. Inspelning av 

intervjun skedde med en diktafon som inte var ansluten till internet eller annan molntjänst. 

Intervjun ”loggades” med ovan beskrivna koder. Intervjuerna av studenterna genomfördes på 

deras skola och intervjuerna av rekryterna genomfördes på deras förband. Intervjuerna varade 

mellan 15 – 30 minuter beroende på hur mycket de hade att säga.  För att undvika påverkan på 

respondenter har vi avstått från att berätta om vår militära bakgrund, men när en respondent 

ställde en direkt fråga så berättade vi att vi var officerare.  

4.4 Analysmetod 

Vi har funnit att en abduktiv ansats var mest lämplig för analysen i vår undersökning. 

Förvisso tar vi vår utgångspunkt i tidigare forskning i ämnet vilket skulle innebära att en 

deduktiv metod hade varit lämplig. Vi har dock endast begränsad ambition att testa tidigare 

forskning och det är därutöver möjligt att vi kommer upptäcka nya attityder i vår 

undersökning vilket medför att induktiva metoder är likvärdigt applicerbara (Hjerm, m fl., 

2014, s. 25). Det är dock vanligt att kvalitativa undersökningar som vår har drag av båda 

metoderna och att man ständigt växlar mellan att tänka induktivt och deduktivt. Då vi 

använder teorin för att forma våra initiala koder och teman, men även är öppna för att justera 

dessa under arbetets gång kan vår valda metod liknas vid det som kallas abduktion (Hjerm, m 

fl., 2014, s. 67).    

En lämplig metod för detta är tematisk kodning. Koder är benämningen på för 

frågeställningen relevanta mönster, uttryck och attityder i det analyserade underlaget som 

tillsammans bildar ett system av nyckelbegrepp för den fortsatta analysen (Hjerm, m fl., 2014, 

ss. 46-48). Tematisering innebär att man sorterar och grupperar de identifierade koderna i 

syfte att skapa en strukturerad begreppshierarki. Det kan enkelt förklaras som en kodning av 

koderna (Hjerm, m fl., 2014, ss. 63-65). 
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Vi inledde analysarbetet genom att enskilt, var för sig, läsa igenom samtliga intervjuer 

förutsättningslöst upprepade gånger i syfte att få en uppfattning om det insamlade materialet 

som helhet. Detta för att vi inte skulle färgas av varandra i den initiala analysen i syfte att få 

en så bred uppfattning av innehållet som möjligt. Därefter fortsatte det enskilda arbetet genom 

att genomföra en första reduktion och tematisering av texterna med stöd av de preliminära 

koderna som vi utvecklat i vårt analytiska verktyg. Identifierade attityder som inte passade in i 

vårt kodsystem eller som inte kunde tematiseras gav härvid upphov till nya potentiella koder 

eller teman i vårt verktyg. Därefter återupprepades processen tillsammans där vi förde fram 

resultaten av våra enskilda analyser och genom diskussion kom fram till ett gemensamt 

resultat. När vi efter återkommande genomläsningar inte kunde finna nya koder eller teman 

avsåg vi tillräcklig teoretisk mättnad vara uppnådd (Hjerm, m fl., 2014, ss. 34-36). 

Detta innebar att vi inledda analysen med ett begreppsdrivet perspektiv för att därefter 

successivt övergå till en datadriven hållning för att därigenom öka sannolikheten att finna 

attityder som vi på förhand inte kunnat förutse (Hjerm, m fl., 2014, s. 50). 

Slutligen sammanfördes det reducerade underlagen från intervjuerna till en helhet där vi fick 

en överblick över vilka attityder och motiv som finns representerade hos de undersökta 

ungdomarna. Då vi fann att respondenterna ofta uttrycker motiv och attityder som relaterar till 

flera motivationskategorier har vi fokuserat på det som varit mest framträdande under 

intervjun som helhet eller inom det specifika temat. Vi kunde även se om det sammanhang 

som individen befann sig i, det vill säga före eller under värnplikt, hade någon påverkan på de 

attityder som uttrycktes.  

4.5 Etiska överväganden och dataskyddsförordningen 

Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till och följt Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket 

innefattar skyddet av individens rättigheter och dennes personuppgifter och integritet. Vidare 

har vi följt de regler och riktlinjer som finns vid Karlstad universitet avseende hur inhämtning 

och behandling av information ska gå till för att säkerställa detta. Inför inhämtning av 

information har respondenten informerats om studien, dennes rättigheter samt fått ge sitt 

samtycke att delta. I vår undersökning har vi inte inhämtat eller lagrat sådan information som 

kan betraktas som personuppgifter varvid ytterligare åtgärder relativt dataskyddsförordningen 

inte är nödvändig (Karlstad Universitet, 2019).  
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5 Teoretiskt ramverk 

Då utgångspunkten i undersökningen är att vi befinner oss i ett postmodernt samhälle som på 

något sätt kan påverka ungdomars attityder och drivkrafter kräver begreppet en viss 

förklaring. Postmodernism som begrepp började användas under 1970-talet och har en oklar 

och mångskiftande innebörd (Nationalencyklopedin, 2019). Postmodernism kan definieras 

som ”en strömning inom konsten och litteraturen som utgör en reaktion mot modernismen” 

(Svenska Akademiens Ordbok, 2015). 

I boken Psykologi av Maare Tamm beskrivs det postmoderna samhället som ett samhälle där 

tradition, religion och vetenskap har upphört att ha monopol på vad som är sanning och vad 

som är rätt levnadssätt.  Det postmoderna samhället kännetecknas av individualism -"du är din 

egen lyckas smed" -vilket innebär att var och en själv måste komponera sin egen sanning och 

sin egen världsbild. Det vill säga att i detta samhälle är den individuella friheten stor. Idealen i 

dag är att förverkliga sig, att finna njutning och upplevelser, och att ha livsprojekt. Unga 

människor har idag många möjligheter att förverkliga sig själva. De kan välja utbildningar, ge 

sig ut på resor, upptäcka nya platser, ta del av "främmande" kulturer, öva sina språkkunskaper 

och mycket annat (Tamm, 2012, s. 304).  

Det är värt att notera att det idag finns två olika positioner när det gäller debatten om 

postmodernism. Ena sidan som pläderar och argumenterar för att det ägt rum en förändring 

mot ett postmodernt samhälle och att vi därmed kan tala om ett radikalt brott med det 

moderna samhället. Å andra sidan de som hävdar att vi fortfarande lever i ett modernt 

samhälle, men att det är möjligt att urskilja vissa radikala kulturella förändringar. Detta 

innebär att vi därmed lever i ett senmodernt samhälle där den kulturella nivån har fått ökad 

betydelse och där frågan om identitet har hamnat i fokus (Nationalencyklopedin, 2019).  

I vår undersökning är utgångspunkten att vi i huvudsak lever i ett postmodernt samhälle, det 

vill säga att det skett en kvalitativ förändring mot ökat fokus på individen. Då vår 

undersökning fokuserar på ungdomars motivation behöver vi förstå hur strömningar i 

samhället påverkar människor och deras yrkesval. För detta behövs någon form av analytisk 

distinktion som placerar postmodernismen i en motivationskontext och som samtidigt 

möjliggör en jämförelse med andra former av drivkrafter.  



- 16 - 

 

5.1 Battistellis motivationstypologi  

Fabrizio Battistelli genomförde under 1990-talet en undersökning av motivationen hos 

italienska soldater. Han menade att det inte enbart är en soldats yttre kvalitéer som definierar 

en bra soldat utan att de därutöver behöver ha en inre motivation. 

“[…] the extrinsic qualification of personnel (social background, education) 

only contributes to, but does not guarantee, a high level achievement. An 

honors graduate in engineering may be a bad soldier (and an even worse 

mechanic) without the inner motivation to meet the military’s expectations. 

Motivation, therefore, is a key concept for understanding how drafted and 

career soldiers behave.” (Battistelli, 1997, s. 470)    

Battistelli ansåg att den italienska försvarsmakten befann sig i en transformation. Denna 

förändring, som pågått sedan mitten av seklet, visar hur stora stående arméer med uppgift att 

försvara hemlandet reducerats till en mindre och ambulerande fredsinsatsstyrka för oroshärdar 

utomlands. Denna förändring har även påverkat hur soldaten ser på sin egen roll samt 

betydelsen och syftet med den. Italien har här i likhet med många andra europeiska nationer 

gått från vad Battistelli kallar ett klassiskt modernt försvar baserat på plikt, till ett postmodernt 

personalförsörjningssystem baserat på yrkessoldater och frivillighet. En förändrad 

organisationsstruktur med nya typer av uppgifter medför här att de drivkrafter som tidigare 

var förknippade med militärtjänstgöring inte är fullt applicerbara idag (Battistelli, 1997, s. 

467).    

Battistelli tar sin utgångspunkt i Charles Moskos förklaringsmodell för att förklara 

övergången från värnplikt till frivillighetsförsvar i 1970-talets USA. Moskos dikotomi kallas 

I/O-modellen (institutional/occupational) och består av institutionella och karriärsrelaterade 

indikatorer. I korthet står I för att man ser yrket som ett ”kall” där yrkesmotivationen främst 

utgörs av att få göra något för andra i ett högre syfte. O står för en marknadsekonomisk syn på 

yrkesmotivation, det vill säga att man motiveras av självorienterande materiella motiv såsom 

lön och karriär. Moskos hypotes var att införandet av ett frivillighetsförsvar successivt skulle 

innebära att det militära yrket allt mer skulle övergå till att anpassas till en 

marknadsekonomisk rationalitet där soldaters motivation främst utgörs av ekonomiska 

faktorer och karriärutvecklingsmöjligheter (Hedlund, 2010, s. 3). 
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Battistelli anser att Moskos modell inte är heltäckande och att det finns motivatorer som inte 

faller in under någon av kategorierna. Under sin undersökning fann han attityder som helt 

saknar de traditionella motiven såsom ekonomi och idealism utan snarare kan förknippas med 

självförverkligande, individualism och narcissism (Battistelli, 1997, ss. 467-469). Battistelli 

tar här stöd av Ronald Inglehart och hans forskning och teorier om det postmoderna samhället 

där självorienterade och immateriella yrkesmotiv som personlig utveckling, 

självförverkligande och möjligheter att få uppleva äventyr är individens primära drivkrafter 

(Hedlund, 2010, s. 3). 

Battistelli använder sig vidare av en typologi bestående av tre huvudsakliga 

motivationskategorier; (1) paleomodern - att göra något för andra, av patriotism, i ett högre 

syfte eller av ideologiska skäl, (2) modern - att göra något för att själv tjäna på det (materiellt, 

ekonomiskt eller för en karriär) och (3) postmodern - att göra något för sin egen skull och för 

den egna personlighetsutvecklingen (ej materiellt, ekonomiskt eller för karriär) (Hedlund, 

2010, s. 4). 

Paleomoderna motiv utgår från Moskos institutionella indikatorer och kan förknippas med 

klassiska moderna ideal. Individer se sig själva som en del av något större i vilket de finner att 

de har en betydande roll och möjlighet att bidra (Battistelli, 1997, ss. 469-471). Paleomoderna 

motiv kan uttryckas av viljan att hjälpa andra, patriotism, ideologi eller att genomföra något i 

ett högre syfte (Hedlund, 2010, s. 3). 

Moderna motiv utgår från Moskos karriärsrelaterade indikatorer och hänger ihop med 

senmoderna ideal. Individen har här snarare ett strategiskt förhållningssätt till sin omgivning. 

Det viktiga är inte hur jag uppfattas utan snarare vad jag kan få ut av mitt deltagande 

(Battistelli, 1997, ss. 469-471). Moderna motiv uttrycks av materiella drivkrafter såsom 

ekonomisk vinning eller påverkan på karriär och status (Hedlund, 2010, s. 3). 

Postmoderna motiv utgår från Ingelharts beskrivning av postmateriella attityder som uttrycker 

behov som ligger bortom strävan efter ekonomiskt trygghet eller högre ideal. Individen har ett 

individualistiskt förhållningssätt till sin omgivning och drivs av viljan att finna sin egen 

identitet. Postmoderna motiv exemplifieras såsom viljan att göra något för sig själv och sin 

egen utveckling eller strävan efter utmaningar eller äventyr (Battistelli, 1997, ss. 469-471). 

Som tidigare beskrivits så genomfördes Battistellis undersökning på italienska soldater och 

deras motivation att genomföra utlandstjänst. Undersökningen genomfördes inför de 
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fredsbevarande insatserna i Albanien och Somalia under mitten av 1990-talet och omfattar 

både värnpliktiga och personal som redan var anställda militärer. I undersökningen kom 

Battistelli fram till att alla motivationskategorier fanns representerade hos de som sökte sig till 

insatserna men att den inbördes fördelningen skilde sig åt dels mellan insatserna men även 

mellan personalkategorierna (Battistelli, 1997, ss. 470-471). De valda insatserna är enligt 

Battistelli representanter för två ytterligheter på en militär konfliktskala. Hela insatsen i 

Albanien var av humanitär karaktär och genomfördes helt eller delvis utan vapen medan den 

senare insatsen i Somalia innefattade delar som var på gränsen till fredsframtvingande 

(Battistelli, 1997, ss. 483-484).  

För insatsen i Albanien var postmoderna motiv det som var vanligast förekommande tätt följt 

av moderna motiv vilka tillsammans återfanns hos 85 % av soldaterna som helhet. 

Paleomoderna motiv var där endast dominerande hos 15 % av de tillfrågade. Det fanns dock 

intressanta skillnader mellan de båda grupperna då paleomoderna motiv var betydligt 

vanligare hos anställda soldater medan postmoderna motiv återfanns hos fler än hälften av de 

värnpliktiga. De moderna motiven var lika vanliga hos anställda som hos värnpliktiga 

militärer. För insatsen i Somalia hade andelen som drevs av moderna motiv sjunkit och de 

soldater som drevs av postmoderna motiv utgjorde nu mer än hälften av de tillfrågade. De 

paleomoderna motiven var även de något lägre men fortsatt jämförbara med insatsen i 

Albanien. Förskjutningen mot postmoderna motiv återfinns såväl hos värnpliktiga som för 

anställda militärer då dessa motiv var den huvudsakliga drivkraften hos nära två tredjedelar av 

de värnpliktiga och omkring hälften av de anställda militärerna. För värnpliktiga sker det 

främst på bekostnad av moderna motiv medan det för anställda även innebär en minskning av 

paleomoderna motiv. Trots vissa skillnader mellan de båda insatserna, vilka delvis beror på att 

skillnader i uppdragens natur, så påvisar de båda på en övervikt avseende inåtriktade motiv. 

Vidare konstaterar Battistelli att soldater med paleomoderna och postmoderna motiv liknar 

varandra i det avseende att de upplever skillnaderna mellan att tjänstgöra hemma och i 

insatsområdet som större än de som drivs av moderna motiv. De tidigare lägger ett större 

värde i uppgiftens betydelse än de med moderna motiv som i huvudsak ser till verksamhetens 

ekonomiska fördelar (Battistelli, 1997, ss. 471-475).  

Battistelli menar att övervikten avseende postmoderna motiv är lätt att förstå. Uppdragen 

utomlands tillfredsställer flera av de behov och målsättningar som den postmoderna 

värnpliktige har avseende personlig utveckling, äventyr och utmaning. De är av denna 

anledning mer lockade av den flexibilitet och dynamik som den här typen av kortvarigt 
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engagemang innebär, men samtidigt känsliga för statiskt och monotont arbete på hemmaplan. 

Den anställde militären, som i större grad drivs av paleomoderna och moderna motiv, är dock 

bättre anpassad till den militära strukturen och dess nationalistiska och professionella värden 

samt är mer tillfreds med uppgiften oavsett vart man befinner sig (Battistelli, 1997, ss. 481-

482).  

5.2 Tidigare forskning om soldatyrket i Sverige  

Carlstedt och Jonsson genomförde 2006 en undersökning baserat på pliktverkets 

mönstringsenkät som skickades ut till samtliga 17-åriga män. I mönstringsunderlaget fanns 

möjligheten att med egna ord beskriva varför de ansåg att värnplikten var viktig. I 

undersökningen har de tittat på enkätsvaren från 4 528 stycken 17-åringar som ansågs 

lämpliga för att kallas till mönstring och eventuell tjänstgöring. I deras rapport svarar 37 % av 

17-åringarna att de tycker att värnplikten är viktig, 34 % kunde tänka sig göra internationell 

tjänst medan 8 % planerade att söka sig till officersutbildningen (Jonsson & Carlstedt, 2007, s. 

1). Forskarna delade in motiven i sju huvudkategorier efter de svar som 17-åringarna angav 

enligt nedan: se tabell 1. 

Tabell 1 Motiv för värnplikten hos 17-åringar (Jonsson & Carlstedt, 2007, s 15 ) 

I de svaren som 17-åringarna gav varför de tycker att värnplikten är viktig har flertalet angett 

mer än ett motiv (Jonsson & Carlstedt, 2007, s. 13). Utöver de svar som kan kategoriseras in i 

de sju huvudkategorierna förekom det svar som till exempel dessa: 

”tycker att de skulle vara intressant och kul”, ”för att få bra träning och hälsa”, “jag vill 

testa mina gränser och få disciplin och kamrater”, ”för att jag tycker att det verkar 

spännande, vill uppleva lumpen” och ”många i min släkt har gjort lumpen” (Jonsson & 

Carlstedt, 2007, s. 14). 

Huvudsakliga motiv Procent  Ex övriga motiv Procent 

Det ger bra livserfarenhet (erfarenhet)  23  Roligt 6 

Det är en plikt att tjäna sitt land 22  Utmaning  5 

En möjlighet att lära sig något  16  Upplevelse 4 

Värnplikten är en bra merit för framtiden  12  Intressant 4 

En möjlighet att utvecklas personligen 10  Fysisk träning  4 

Intresse av det militära/försvaret  9  Testa sina gränser 3 

Har alltid velat göra värnplikt  8  Nyttigt 3 
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5.3 Tidigare forskning om kallyrken 

Begreppet kallyrke har sitt historiska ursprung i religionen och åsyftar den kallelse som 

blivande präster får från Gud att ta uppdraget att leda en församling. Detta fick senare även 

påverkan på sjuksköterskeyrket, som även det historiskt sett varit tätt sammankopplat med 

religion, där barmhärtighet och viljan att hjälpa andra människor var den drivande motivatorn. 

Dessa drivkrafter är även överförbara på lärarkåren då omsorgen om barn och deras 

utbildning är centralt inom yrkesutövningen. Utvecklingen av begreppet har lett till en 

uppfattning att verksamma inom kallyrken sällan drivs av lön utan snarare av viljan att hjälpa 

andra (Sundin, 2006, ss. 14-16).         

Begreppet kallyrke beskrivs synonymt med att ha en livsuppgift och att det antas ha ett högre 

syfte (Nationalencypklopedin, 2019). Detta kan vidare förknippas med att vara kallad av en 

högre makt, att fullgöra sin plikt och att det genomförs som en form av uppoffring (Svenska 

Akademiens Ordbok, 1935). 

Vår användning av begreppet kommer att vara bredare än den traditionella definitionen och 

därför inbegripa fler yrkeskategorier än de som ovan anges. Vår utgångspunkt är att det högre 

syftet inte nödvändigtvis behöver vara av religiös karaktär som för präster, utan kan i likhet 

med läraryrket även ha sitt ursprung i samhällsnyttan. Den uppoffring som beskrivs ovan kan 

även inbegripa dem som söker sig till yrken där deras eget liv kan komma att riskeras för att 

rädda eller skydda andra från samma öde. De yrkesgrupper som vi häri, vid sidan av militärer, 

valt att titta närmare på har drag som på något sätt relaterar till ett kall. Vi gör här antagandet 

att det huvudsakliga skälet att söka yrket är skilt från egen ekonomisk vinning.  

Alm, Jungert och Thornberg har undersökt nyantagna lärarstudenters motiv att söka sig till 

läraryrket. Undersökning tar sin utgångspunkt i ett flertal internationella studier vilka visar att 

bland de identifierade motiven kan man se tre huvudsakliga typer av motivation. Dessa 

beskrivs i undersökningen som endera altruistiska skäl, inre skäl eller yttre skäl.  Altruistiska 

skäl baseras på känslan att man fyller en samhälleligt viktig funktion. Det upplevs vara 

betydelsefullt att hjälpa till i barns utbildning och att därigenom bidra till 

samhällsutvecklingen. Inre skäl utgår från yrkesutövningen i sig och vad den betyder för 

individen vilket kan vara ett specifikt intresse för ämnet man ska undervisa i eller att man 

gillar utbildarrollen i allmänhet. Yttre skäl härrör istället till det som yrket för med sig och 

inte vad man faktiskt gör. Det kan vara motiv såsom lön, status eller längre ledighet (Alm, m 

fl., 2014, ss. 7-8). 
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Undersökningen om lärare är intressant då de använder sig av en typologi som liknar 

Battistellis, där de altruistiska skälen liknar de paleomoderna motiven, de inre skälen kan 

jämföras med de postmoderna och de yttre skälen påminner om de moderna.  

Undersökning visade att det var inre eller altruistiska skäl som var dominerande bland de 

nyantagna lärarstudenterna och uttrycks genom viljan att göra en betydelsefull insats för 

samhället och samtidigt få utlopp för sitt eget intresse för läraryrket. Yttre skäl såsom lön, 

status och ledighet är inte något som påverkar yrkesvalet i någon större utsträckning (Alm, m 

fl., 2014, s. 23).  

Arketypen avseende kallyrken är prästyrket då kallet från Gud fortsatt är en central del. För 

att försöka förstå vilka motiv som driver präster har vi använt Borgs undersökning om 

kandidater till prästyrket. I sin uppsats har författaren utgått från careershipsteorin av Phil 

Hodkinson och Andrew Sparkes, vilken kan sammanfattas med att individer gör sina 

karriärval utifrån hur de formats av sin direkta omgivning samt sociala, historiska och 

kulturella kontext (Borg, 2010, ss. 20-21). I sin uppsats noterar författaren att den 

gemensamma faktorn för alla prästkandidater är att de i sin uppväxt haft en kontakt med 

kyrkan, antingen genom att själva ha varit aktiva i kyrkan eller att nära familjemedlemmar 

varit det (Borg, 2010, s. 55). Författaren har inte hittat några tydliga motiv till att individer 

söker sig till prästyrket förutom det kall som samtliga säger att de har.  

Att bli präst innebär i stort att man underkastar sig kyrkans och guds vilja eller med andra ord 

att göra något för ett högre syfte eller ideologi, vilket stämmer in i Battistellis typologi 

paleomodern.  

Hultin och Nilsson har undersökt motivationen hos anställda inom räddningstjänsten. 

Författarna bygger sitt teoretiska ramverk utifrån ett antal forskningsrapporter, främst från 

USA och Australien. I både den amerikanska och australiensiska forskningen så konstaterar 

man att familjen och den lokala anknytningen till orten man bor på påverkar viljan att jobba 

inom räddningstjänsten. Det vill säga att jobba inom räddningstjänsten är i många fall en 

familjetradition. Dock så konstaterar rapporterna att fenomenet har minskat under senare 

delen av 1900-talet (Hultin & Nilsson, 2015, s. 5).  

När det gäller författarnas egna intervjuer med svenska brandmän så kommer de fram till 

samma slutsatser. Tre fjärdedelar av de intervjuade svenska brandmännen anger att det är 

samhällsinsatsen som gjort att de har valt yrket. Vidare så hade hälften av respondenterna en 
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anknytning till den lokala räddningstjänsten. I frågan varför de stannar kvar inom yrket anger 

respondenterna att de inte ser det som ett jobb utan mer av en livsstil fylld med spänning, där 

den sociala gemenskapen emellan brandmän står högt i kurs. Lön har inte påverkat deras val 

av yrke (Hultin & Nilsson, 2015, ss. 17-19). 

Brandmannayrket, och de motiv såsom samhällsengagemang och spänning som framträder i 

undersökningen, kan relateras till såväl paleomoderna som postmoderna drivkrafter. 

I en undersökning av sjuksköterskestudenter har Adam försökt identifiera orsakerna till att 

påbörja denna yrkesbana. Författaren tar avstamp i såväl svenska som internationella studier 

kring detta fenomen som samtliga uttrycker att det är viljan att hjälpa till och omsorgen om 

andra som är de huvudsakliga drivkrafterna hos sjuksköterskestuderande. Valet kan även ha 

sitt ursprung i ett eget intresse för yrket eller i en vilja att vidareutbilda sig inom sjukvården 

(Adam, 2010, ss. 3-4). Adams undersökning påvisar att altruistiska motiv såsom omsorg för 

andra och viljan att hjälpa är de mest framträdande drivkrafterna bland sjuksköterskestudenter 

tillsammans med möjligheten att vidareutveckla sig inom yrket genom hela yrkeslivet. 

Författaren lyfter även fram andra motiv såsom möjligheten till en trygg anställning efter 

utbildningen som avgörande (Adam, 2010, ss. 15-16). 

I Battistellis typologi placerar sig sjuksköterskornas motiv inom kategorierna paleomoderna, 

där vård och omsorg för andra är centrala, och moderna där trygg anställning och karriär är 

framträdande. Vissa moderna motiv såsom lön har dock ingen framträdande betydelse. 

Postmoderna motiv framkommer inte i undersökningen.    

Den gemensamma nämnaren för samtliga ovan nämnda yrken är att de har drag av 

paleomoderna attityder, där viljan att genomföra något som kan klassas som samhällsnyttigt 

är den dominerande attityden. Ytterligare en gemensam nämnare är kontakten med andra 

människor i samhället. Brandmannen räddar liv genom att oftast utsätta sig själv för risker, 

läraren utbildar morgondagens vuxna, sjuksköterskan räddar våra liv när vi har skadat oss och 

prästen tröstar och skänker hopp när vi mår dåligt.  

Det finns alltid flera bakomliggande motiv till val av yrke även om vi kan konstatera att 

samhällsnyttan är den dominerande faktorn. Det är bara i Adams undersökning om 

sjuksköterskor som vi har identifierat moderna attityder som har påverkat val av yrke, i detta 

fall så är anställningsbarhet och karriär viktiga. Lärare och brandmän uppvisar även tydliga 

drag av postmoderna attityder, i brandmannens fall är det spänningen och äventyret som är 



- 23 - 

 

mest framträdande och hos lärarna är det möjligheten att bestämma själv som det mest 

framträdande. Prästyrket är det enda yrket vars utövare saknar tydliga moderna och 

postmoderna motiv. De drivs enbart av paleomoderna motiv där guds kall och plikten 

gentemot kyrkan och församlingen är det centrala. 

5.4 Analytiskt verktyg  

Baserat på Battistellis typologi och de undersökningar som genomförts av andra kallyrken har 

vi som tidigare nämnt konstruerat en egen teoretisk förklaringsmodell som vi använder som 

analytiskt verktyg för att besvara forskningsfrågorna. Det analytiska verktyget används 

inledningsvis för att skapa teman och indikatorer för vår intervjuguide och därefter för att 

konstruera koder i det fortsatta analysarbetet.  Inom respektive kategori av motivatorer har vi 

därför formulerat ett antal indikatorer för att på ett tydligt sätt kunna klassificera identifierade 

attityder. Då vi på förhand inte vet vilken inställning våra respondenter har till värnplikt har vi 

formulerat såväl positiva som negativa indikatorer. De positiva indikatorerna är således 

förknippade med en drivkraft att genomföra värnplikt medan negativa med en vilja att slippa 

den. I följande stycken presenteras de definierade indikatorerna som hör till respektive 

motivationstypologi. En översikt över våra indikatorer återfinns i vår kodmatris i bilaga 3. 

Paleomodern 

Paleomoderna motiv har utåtriktade drivkrafter där individens betydelse för sin omgivning är 

viktigare än vad samhället kan ge tillbaka. Inom den paleomoderna motivationskategorin kan 

vi se två huvudsakliga grupper av positiva indikatorer. Den första gruppen är patriotiska och 

ideologiska motiv vilka kännetecknas av en självklar vilja att ställa upp för nationen, en 

organisation eller att man gör en osjälvisk uppoffring för att uppfylla sina medborgerliga 

skyldigheter. Det kan utöver en soldat som av patriotiska skäl vill skydda sitt land även vara 

prästen som hörsammar sitt kall från Gud att leda sin församling eller brandmannen som är 

villig att utsätta sig för livsfara för att rädda sina medmänniskor. Den andra gruppen av 

indikatorer är moraliska motiv och även dessa kännetecknas av en vilja att hjälpa andra i sin 

omgivning. Det innebär ett osjälviskt samhällsengagemang där man känner sympati för de 

som behöver ens hjälp. Det finns ett mått av uppoffring även här, men det är snarare ett 

ekonomisk offer då betydelsen för samhället är viktigare än lönen. Här placerar vi lärare som 

vill hjälpa barn i deras utveckling och forma goda samhällsmedborgare och sjuksköterskor 

som omsorgsfullt tar hand om sjuka och svaga.  
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Vi har identifierat en grupp med negativa indikatorer som relaterar till paleomoderna motiv, 

nämligen ideologiska motiv. På samma sätt som det finns ideologiska skäl som driver en 

person att vilja genomföra värnplikt så kan det även finnas skäl som får dem att vilja avstå 

från militär tjänstgöring. Det kan vara en personlig övertygelse som är oförenlig med 

nyttjande av vapen och våld eller militären som företeelse. 

Modern 

Moderna motiv är till skillnad från de paleomoderna inåtriktade och kännetecknas av vad 

individen har för personligt utbyte eller vinning av sin insats. Inom den moderna 

motivationskategorin kan vi se tre huvudsakliga grupper av positiva indikatorer. Den första 

gruppen är ekonomiska motiv vilka spänner från önskan att ha en säker anställning och trygg 

inkomst, till strävan efter stark löneutveckling, bonusar, förmåner eller annan form av 

belöning. Detta kan appliceras på soldater som söker sig till utlandstjänstgöring i syfte att 

tjäna extra pengar eller lärare som söker sig till yrket för att de medför längre ledigheter på 

sommaren. Den andra gruppen indikatorer är kopplat till karriär och kan uttryckas genom 

vilja att erhålla en viss status i samhället, att se det som en strategiskt vald språngbräda eller 

en potentiell merit för fortsatt utbildning eller karriärutveckling. Här placerar vi individer som 

väljer att göra värnplikt för att kunna göra fortsatt militär karriär, för att få en merit till sitt CV 

eller sjuksköterskor som väljer yrket för att det medför möjligheten till fortsatt utbildning. 

Den tredje gruppen utgår från individens intresse och kännetecknas av att man får en 

tillfredsställelse i yrkesutövningen. Detta kan likställas med lärare som är intresserade av det 

specifika ämnet man undervisar i eller att man bara tycker om att lära ut.  

Vi har funnit tre grupper av indikatorer av negativ karaktär som i någon mån kan ses som 

motsatser till de ovanstående. Den första är om man upplever att ett yrke har otillräckliga 

ekonomiska förutsättningar och därmed kan ha en avhållande effekt. De kan även uppfattas 

som ett karriärhinder om det upplevs stå i vägen mot ett på förhand uppsatt mål. Slutligen har 

vi identifierat ointresse och bekvämlighet som en indikatorgrupp inom den moderna 

motivationskategorin vilka kan uttryckas med att man inte är bekväm med de förändringar av 

livet och den fysiska ansträngning som en tjänstgöring skulle innebära.    

Postmodern 

Postmoderna motiv är i likhet med de moderna motiven inåtriktade men kännetecknas av 

behov som ligger bortom materialistiska värden. Istället för att drivas av moderna motiv 

såsom hur detta kan gynna individen drivs man här istället av behov av självförverkligande 
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och mot sådant som kan hjälpa individen att finna sig själv. Vi har här valt att sammanfatta 

alla positiva indikatorer i indikatorgruppen självförverkligande motiv. Dessa kan beskrivas 

med önskan att själv bestämma över sin egen tillvaro och att söka sådant som är roligt, 

spännande eller av äventyrlig karaktär. Det är viktigt att det man gör bidrar till individens 

utveckling, vilket kan vara ett önskat miljöombyte, lära sig nya utmanande saker eller att stifta 

nya bekantskaper.    

Vi har därutöver funnit tre grupper av indikatorer av negativ karaktär som i någon mån kan 

ses som motsatser till det ovanstående. Det första är att man upplever yrket som 

auktoritetstyrt, det vill säga att det finns tydliga hierarkier som man måste förhålla sig till 

samt att det leder till en minskad frihet att välja vad man själv vill göra. Det andra är 

intressekonflikt vilket innebär att det påverkar individens förutbestämda icke-moderna planer 

såsom en resa eller dylikt. Det tredje är föreställningar vilket innebär att individen uppfattar 

yrket som tråkigt och enformigt.   

Bakgrundsfaktorer och influenser  

För att förstå hur ungdomars attityder formas av omgivningen kan vi inte enbart använda 

Battistellis typologi. För att bättre förstå hur ungdomars motivation kopplat till värnplikt 

uppstår har vi därför valt att använda oss av careershipsteorin som bland annat beskriver hur 

omgivningen kan påverka ett yrkesval. Det vi här definierar som omgivning är 

respondenternas familj, vänner, skola eller andra sociala sammanhang samt tillgången till 

trovärdig information. Careershipsteorin kommer inte att användas för att förklara samband 

mellan bakgrund och motivation utan endast som ett stöd för att senare kunna förstå 

variationer och avvikelser i det inhämtade underlaget. 
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6 Resultat  

Innan vi redovisar resultatet av vår undersökning vill vi föra ett resonemang kring urvalet av 

respondenter och huruvida de kan representera ungdomar som helhet. Vi vill därför förtydliga 

att vi endast har samtalat med rekryter vid ett förband och att vi därutöver inte har full insyn i 

hur urvalet har gått till. Bland studenter har vi endast besökt en skola där samtliga gick en 

studieförberedande gymnasieutbildning vilket möjligen har en inverkan på vårt resultat. Bland 

rekryterna fanns det dock respondenter som hade genomfört en yrkesinriktad utbildning. Vi 

uppfattar dock inte att de undersökta ungdomarna skiljer sig systematiskt från andra 

ungdomar i samma kontext varvid vi utgår från att de utgör de typiska fall som 

undersökningen avsåg och därmed representerar attityder och motiv som finns hos ungdomar.  

I vår undersökning har vi funnit att svaren på våra frågeställningar kretsar kring tre teman. 

Inledningsvis vill vi beskriva ungas attityder till Försvarsmakten och totalförsvarslagen i 

allmänhet. Därefter övergår vi till hur de själva ställer sig till att genomföra värnplikt och 

vilka drivkrafter som förklarar deras ställningstagande. Slutligen vill vi försöka förstå i vilken 

utsträckning respondenternas drivkrafter har påverkats av deras omgivning och om det idag 

erbjuds tillräcklig information och motivation för att kunna göra ett medvetet val.  

Vi vill dock tydliggöra att vi i vår undersökning har noterat och tagit hänsyn till att det hos 

rekryter, i och med den kontext de befinner sig i, finns en generellt högre kunskapsnivå om 

Försvarsmaktens uppgifter och funktion. Dock noterar vi att rekryternas upplevda 

kunskapsnivå om Försvarsmakten innan mönstring och värnplikt var jämställt eller lägre än 

studenternas. Detta kan till del bero på att innevarande värnpliktskull är den första sedan 

totalförsvarspliktens återinförande och de hade därmed inte samma möjlighet att diskutera 

tankar och erfarenheter med äldre vänner som studenterna idag har. 

6.1 Ungas attityder till Försvarsmakten och totalförsvarslagen 

I undersökningen har vi kommit fram till att respondenternas inställning till Försvarsmakten 

är övervägande positivt. Denna uppfattning återfinns såväl hos rekryter som hos studenter 

oberoende av ovan nämnda skillnad i kunskapsnivå. Försvarsmakten och dess betydelse för 

samhället beskrivs i första hand med paleomoderna uttryck såsom att man gör något viktigt 

för nationen, uppfyller en skyldighet som medborgare eller för att hjälpa samhället. Dessa 

uttryck finns hos båda grupperna men är mer framträdande bland rekryterna vilket antas vara 

kontextberoende då de är en del av Försvarsmakten och att de känner en stolthet i det. Bland 
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studenterna används dessa uttryck framförallt för att i mer allmänna drag förklara varför 

Försvarsmakten behövs i händelse av kris eller krig.   

”Jag ryckte inte in specifikt för att skydda Sverige, det var inte huvudsyftet. 

Självklart bryr jag mig om det. Det är ju att man tillhör en gemenskap men 

man känner även att man har ett ansvar för sina medmänniskor […] Det är 

annorlunda när man bär uniform […]man hjälper till på ett mycket mer 

påtagligt sätt.” (Respondent 1) 

”[…]Om det skulle bli krig eller något sådant så skulle i alla fall vissa veta 

vad de ska göra och då hjälpa de andra. […] Det är viktigt att ha ett försvar så 

att folk kan känna sig trygga […].” (Respondent 3) 

Försvarsmakten och värnplikten beskrivs även som en möjlighet för unga att få en övergång 

till vuxenlivet; en mognadsprocess där man förbereds för livet som kommer därefter. 

Beskrivningen av denna process skiljer sig åt mellan respondenterna. Vissa respondenter 

uttrycker det som en uppfostran till att bli en bra samhällsmedborgare, vilket kan tolkas 

paleomodernt. Andra har postmoderna uttryck såsom personlig utveckling och att skaffa sig 

erfarenheter eller moderna uttryck som en bra merit eller strategisk språngbräda för vidare 

karriär eller utbildning. 

”Jag tror ingen av oss kommer gå ut och bli dåliga medborgare på något sätt. 

På ett sätt känns det som att man har fått slita lite för att förtjäna livet som 

kommer efteråt. Vid inryck tyckte jag det var tufft. För att det var så här, ska 

jag vara beredd att dö för ett land som jag inte ens har fått leva i. Jag har fått 

vara barn, jag har inte upplevt hur det är att vara vuxen än. Ska jag vara 

beredd att dö för det? Men nu har jag vänt på det litegrann. Nu är man här, 

sliter och gör rätt för sig, sedan får man njuta resten av livet efteråt.” 

(Respondent 6)  

Postmoderna argument blir vanligare när diskussionen övergår till deras generella inställning 

till att ungdomar kan bli tvingade att genomföra mönstring och värnplikt. Det finns en fortsatt 

positiv syn på totalförsvarsplikten men här skiftar fokus till individuella argument såsom en 

möjlighet till en utmaning, att pröva sig själv eller att få ett miljöombyte. Den generella 

positiva bilden är emellertid inte utan inskränkningar då huvuddelen tycker att frivillighet 

fortsatt bör vara huvudregeln. Det finns dock en förståelse för att Försvarsmaktens behov av 
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soldater kan komma att bli stort i händelse av krig. I fredstid väger dock den individuella 

friheten att få välja själv tungt, men paleomoderna argument som att det krävs motivation för 

att bli en bra soldat och att tvång kan leda till psykisk ohälsa lyfts också fram. Särskilt bland 

rekryterna påtalas de potentiella effekterna av att tvinga in människor mot deras vilja, detta 

beror sannolikt på att då de har erfarenhet av sådana situationer. 

”Mår man verkligen psykiskt dåligt av att vara här, då är det verkligen skit-

korkat att tvinga den människan. Då finns det en risk att det händer någonting 

dumt eller farligt istället”. (Respondent 10) 

Postmoderna motiv återkommer hos majoriteten av respondenterna i deras inställning till 

påföljderna vid utebliven mönstring eller värnplikt vilka de anser vara för stränga. Även här är 

den individuella friheten framträdande och de efterfrågar istället dialog eller möjlighet till 

anpassning efter individens önskemål. Resterande respondenter, vilka finns representerade i 

båda grupperna, påtalar dock att totalförsvarslagens i nuvarande form är en nödvändighet och 

att det är viktigt att den uttrycker ett allvar för att få önskad effekt.  

”Jag tycker inte att det ska ge böter eller fängelse, jag tycker att man ska ha en 

dialog om det om man inte vill […] vill man inte göra värnplikten så blir det 

inte bra sen när man väl gör det […]” (Respondent 8) 

”Det skapar ett seriöst intryck. För det är seriösa saker som de håller på med. 

Man hjälper samhället, man räddar liv. Det är på riktigt, de står inte med en 

pistol och leker. Genom att visa att man får böter för det så visar man att det 

är på riktigt och ingen lek.” (Respondent 5) 

6.2 Ungas attityder till den egna plikten och en framtid i försvaret 

I det här stycket har vi ställt frågor som ska belysa respondenternas syn på att själva 

genomföra värnplikt, vad de kan få med sig från värnplikten och om de kan tänka sig en 

framtid inom Försvarsmakten. Innan vi redovisar analysen av detta tema vill vi påpeka att 

respondenterna, i och med att de befinner sig i olika kontexter, besvarade dessa frågor på 

olika sätt. Rekryterna fick beskriva hur de ställde sig till värnplikten innan den påbörjades, 

hur de hade besvarat frågan om intresse i mönstringsunderlaget samt hur de idag såg på en 

framtid i försvaret. Studenterna fick svara på hur de besvarat mönstringsunderlaget men fick 
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därefter föra ett resonemang kring hur de skulle ställa sig till en inkallelse till värnplikt och 

deras syn på en framtid i Försvarsmakten. 

När samtalen nu övergår till att mer specifikt avhandla respondenternas inställning till den 

egna totalförsvarsplikten så kan vi återigen se en förändring i bilden av förekommande 

attityder. Trots att samtliga respondenter hade en övervägande positiv bild av 

totalförsvarsplikten som företeelse, framträder här en något mer negativ eller neutral 

inställning till att själva genomföra värnplikten.  

Två respondenter uttryckte att värnplikt skulle genomföras motvilligt och skulle helst slippa 

genomföra den, medan två respondenter uttryckte en neutral inställning där utfallet av 

rekryteringsmyndighetens selekteringsprocess skulle vara egalt för dem. De som uttrycker en 

negativ eller neutral inställning motiverar detta främst genom att de saknar ett eget intresse för 

värnplikten eller att den står i konflikt med annan planerad verksamhet. Dessa planer är 

antingen tydliga och utgörs av påbörjande av utbildning på högskola eller universitet eller mer 

diffusa såsom önskan att ta det lugnt efter gymnasiet eller att resa runt i världen. Skälen till att 

vilja slippa värnplikt kan därför relateras till såväl moderna som postmoderna motiv.  

”Jag kan göra mer nytta om jag inte är där. Jag är hellre hemma eller gör 

något jag verkligen vill göra. Att lägga tiden på något jag känner att jag 

verkligen vill göra, för värnplikten är inget jag vill göra” (Respondent 7) 

I ovanstående fall är totalförsvarslagen och viljan att efterfölja den av avgörande betydelse, då 

samtliga vid en inkallelse till tjänstgöring är, eller skulle vara, beredda att genomföra 

värnplikten. Intressant är att de som har en negativ eller neutral inställning även i varierande 

grad uttrycker drivkrafter för att genomföra värnplikt i händelse av en inkallelse. Dessa 

positiva motiv hos ovanstående kan relateras till såväl paleomoderna, moderna som 

postmoderna motiv. 

”Jag är neutral… fick jag frågan skulle jag ju komma, testa och göra mitt 

bästa, men jag skulle inte gråta om jag inte blev kallad” [...] att se om man 

klarar det och att vara en del av något stort. […] Det är många som jobbar i 

försvaret, man lär känna väldigt många och man får skapa saker tillsammans. 

Du får vara en del i någonting.[…] I dagen samhälle är vi väldigt 

individualistiska, väldigt självständiga. Att vara en del av och genomföra en 

övning tillsammans det är något unikt.” (Respondent 5) 
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”Alltså jag tror nog att det hade varit ganska bra. Alltså kanske inte just för 

mig personligen men jag tror att det hade varit bra att uppleva och bra på CV 

och allting sådant, kul att göra.” (Respondent 2)” 

Även hos respondenter som har en positiv inställning till att genomföra värnplikt 

framkommer motiv som kan relateras till fler än en motivationskategori. De motiv som 

upplevs vara starkast hos respondenterna är företrädesvis moderna och postmoderna motiv. 

Moderna drivkrafter som framförs är möjligheten att skaffa sig värdefulla erfarenheter, 

meriter i det framtida yrkeslivet eller att det varit en trygghet att veta vad man ska göra efter 

gymnasiet. Det finns även en respondent som såg värnplikten som en språngbräda för en 

fortsatt karriär i Försvarsmakten. De postmoderna motiv som framkommer är oftast 

möjligheten till personlig utveckling, sökandet efter spänning och äventyr eller att göra något 

som de hört ska vara roligt. Paleomoderna motiv är mindre framträdande men återfinns i 

varierande grad hos huvuddelen av respondenterna. 

”[…] det är bra livserfarenhet, det är någonting som är bra att ha på sitt CV, 

man tjänar mycket på det helt enkelt” (Respondent 1) 

”För att det är allmänbildande och jag tycker att det är värt att ha den 

kunskapen, det är den största anledningen[…] man gör sig villig för att ställa 

upp om det krävs i fall det skulle hända något så kan man rycka in […] man 

får erfarenhet utav av många saker, man blir starkare på något sätt, alltså 

psykiskt.” (Respondent 3) 

”[...] när jag sökte var det mest som en kul grej. Och sedan var det en trygghet 

också, att ha någonstans att hamna efter gymnasiet för jag ville inte börja 

plugga på en gång.” (Respondent 6) 

Även om respondenterna har en varierande inställning till att faktiskt genomföra värnplikt har 

alla respondenter uttalat sig om vilka potentiella eller faktiska fördelar det finns med att 

genomföra en värnplikt. Detta är mer tydligt bland rekryterna som har haft tid på sig att skaffa 

en större förståelse för vad Försvarsmakten har att erbjuda och där man kan se en skillnad från 

inställningen innan värnplikten. Bland gruppen studenter sker det mer en gissning grundat på 

den egna förförståelsen av vad Försvarsmakten har att erbjuda. 
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Bland de vinster som nämns är det de postmoderna fördelarna som i huvudsak lyfts fram. I 

synnerhet nämns egen personlig mognad och att kunna klara sig själv, men även att ha roliga 

minnen att prata om med sina kamrater från tiden som värnpliktig. Respondenter lyfter utöver 

meriten att ha genomfört värnplikten även fram moderna fördelar såsom vinsten av att ha fått 

en särskild ledarskapsutbildning, utbildningspremie efter avslutad värnplikt, erfarenheten av 

att kunna arbeta bra i grupp samt möjligheten till fortsatt anställning inom Försvarsmakten.  

”[...]om jag kommer på att detta är något för mig så kan det bli ett framtida 

yrke” (Respondent 7) 

”Dels är det pengarna och det är skönt att inte börja från noll. För då har jag 

ju någonting på sparkontot. Sedan är det en merit, och jag hade en väldig tur 

som blev utvald som gruppchef. Eller tur och tur, jag har väl presterat på 

något sätt. Det kommer jag ha med mig i framtiden. Personliga upplevelser, 

vänner och anekdoter och sådant är väldigt kul att ha.” (Respondent 6) 

En fördel som lyfts fram som inte passar i en enskild motivationskategori är betydelsen av 

kamratskapen som erhålls under värnplikten. Utöver att den bidrar till individens 

välbefinnande och erfarenheter av att arbeta tillsammans så bidrar det även till att man 

utvecklar en förståelse och ökad tolerans för andra människor som inte hade kunnat erhållas 

någon annanstans. 

”[...] jag har fått se andra delar av Sverige som jag aldrig har sett förut och 

troligtvis inte skulle ha besökt på egen bevåg. Jag har träffat nya människor 

som jag kanske aldrig hade umgåtts med och dom har blivit kompisar.” 

(Respondent 1) 

”Toleransen för andra människor ökar. Vi är alla från olika ställen i Sverige 

och alla har olika bakgrund[...]men alla vi tvingas att arbeta tillsammans.” 

(Respondent 10) 

När respondenter ur gruppen rekryter får frågan om de kan tänka sig en framtid i 

Försvarsmakten så uppvisar samtliga en positiv inställning till detta och kan se ett fortsatt 

engagemang i Försvarsmakten på något sätt. Två rekryter har redan sökt anställning medan 

resterande uttrycker att de kan tänka sig att göra det längre fram. Detta genom att komplettera 

annan utbildning och bli reservofficer, söka sig till hemvärnet eller att fatta beslutet om en 
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karriär vid ett senare tillfälle. Motiven för detta är tydligt postmoderna då det snarare är att det 

uppfattas som en rolig och spännande arbetsplats än att det skulle tillföra något avseende 

status eller ekonomiska fördelar för individen. En del av rekryterna menar även att det innebär 

en öka frihet i förhållande till att vara värnpliktig, då man rår över sig själv och att det blir 

mer som ett vanligt jobb. 

Även studenter uppvisar en förhållandevis positiv inställning till anställning i Försvarsmakten. 

En student kan redan nu tänka sig att ta anställning medan resterande menar att det inte är helt 

otänkbart. De menar att de i nuläget har för lite kunskap om vad det faktiskt skulle innebära 

och vill därför inte avfärda tanken på en karriär i Försvaret. De ser Försvarsmakten som en 

arbetsgivare som erbjuder ett spännande och varierande jobb med olika inriktningar vilket 

skulle kunna tilltala dem.      

”Det verkar som väldigt annorlunda från andra jobb och jag gillar speciellt att 

röra på mig och träna mycket. Jag har redan nu haft jobb som man bara sitter 

på kontoret och skriver på en dator och det är inte så jäkla kul så. Det känns 

ändå som att det är ett lite mer aktivt jobb och så och det skulle jag nog tycka 

vara kul” (Respondent 9) 

”Jag vet ju att det finns otroligt många jobb som man inte vet om finns, så jag 

ska inte säga nej. Jag vet ju inte vad som erbjuds. Då jag inte har koll på vad, 

så i dagsläget nej, men då jag inte heller har kollat vill jag inte säga aldrig.” 

(Respondent 5) 

”Det känns spännande […]Alltså kanske inte just soldat… Alltså hålla på med 

andra saker inom försvaret [...] typ bygga temporära broar för att folk måste 

ta sig fram… typ sådant” (Respondent 2) 

6.3 Bakgrundsfaktorer och influenser 

I detta stycke redovisas hur respondenterna beskrivit sin omgivning och på vilket den har 

påverkat deras syn på Försvarsmakten och Totalförsvarsplikten.   

Samtliga respondenter anger att deras pappa har genomfört värnplikten, men de anser inte att 

föräldrarna uttryckligen påverkat deras beslut eller ambition att genomföra värnplikt. 

Papporna kan i detta fall snarare anses vara en inspiratör som utifrån sina egna upplevelser 

beskrivit vad värnplikten inneburit för honom vilket indirekt kan ha format deras syn. Bilden 
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som förmedlas har påverkat dem i positiv riktning och det är då främst postmoderna 

beskrivningar såsom roliga minnen och den kamratskap som även fortsätter efter värnplikten 

som nämns. I enstaka fall uttrycks mer paleomoderna motiv såsom vår skyldighet som 

medborgare. 

”Farsan, när vi växte upp, tyckte att och förklarade för mig, mina bröder och 

min syster, att detta är något som alla ska göra. Något som alla borde göra. 

[…]Sådant har helt klart spelat in. Det är lite av den gamla mentaliteten[…]” 

(Respondent 10) 

”Det är väl pappa och morfar och sådant där [...] de historier man har hört lät 

kul, utmanande. Jag gillar utmaningar. Kändes kul att prova.” (Respondent 8) 

Tre respondenter anger att de har en släkting som är eller har varit anställda som militärer i 

någon form. Inte heller här uttrycks någon form av direkt påverkan utan detta faktum kan 

snarare ses som en möjlighet till större insyn i och förståelse för militär verksamhet eller en 

form av förebild. 

”[…]jag känner ju min morbror och vet att han inte är hemsk eller någon dålig 

person. Jag har ändå haft en inblick i att det är goda individer som är i 

militären.” (Respondent 6) 

Samtliga respondenter menar dock att den information som finns tillgänglig om 

Försvarsmakten, totalförsvarslagen och värnplikten inte är tillräcklig. Innebörden av lagen har 

inte diskuterats i skolan och endast ett fåtal säger sig ha pratat eller sett en skolinformatör från 

Försvarsmakten. Samtliga respondenter menar att de skulle behöva mer insikt i vad den 

faktiskt innebär och vad de förväntas göra under värnplikten. Här ser vi en distinkt skillnad 

mellan gruppen rekryter och studenter. Samtliga studenter uppger att de har tagit del av den 

information som Försvarsmakten förmedlar på sociala medier medan ingen ur gruppen 

rekryter anger nätbaserad information som källa. Studenterna anser att detta har väckt ett 

intresse hos dem och att det bidragit till en uppfattning om värnplikten som spännande, rolig 

och en bra utmaning. Dock skulle Försvarsmakten behöva ta det ett steg längre för att få unga 

att gå från ord till handling. 

”Jag tycker att Youtube-serien var bra, den ger en inblick i hur det är. Det kan 

öppna intresse. Så man vet vad som väntar. […] och att man använder medier 
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där vi unga är på. Vi ungdomar tittar ju mycket på serier. Så det blir ju som en 

serie på Netflix fast på riktigt. Och inte ”reality” som i Paradise Hotel utan 

något vettigt.” (Respondent 5) 

”Det är det som är problemet. Att man inte lyckas sälja in det.[…]Folk som 

jobbar i försvarsmakten hade kunnat föreläsa på en skola […] för oss som är 

aktuella och försöka sälja in det. Om vi ska söka upp dem och ställa frågor. 

Folk kan ha ett intresse som de inte visste att de hade.” (Respondent 7)         

En informationskanal som inte lyfts fram i någon större omfattning är betydelsen av samtal 

med vänner. En orsak till detta är sannolikt att vi just nu befinner oss under första årskullens 

genomförande och att det endast finns ett begränsat antal vänner att diskutera 

totalförsvarsplikt med. Studenter som lyfter fram samtal med vänner påtalar dock att det varit 

en bra informationskanal vilket innebär att betydelsen av detta kommer öka med åren samt att 

det kan leda till en ökad folkförankring.   

Samtliga rekryter upplever att värnplikten har varit en positiv upplevelse som har påverkat 

deras inställning till ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten. Även den student som redan 

genomfört mönstring meddelar att denna upplevts positiv. Ingen rekryt hade vid inryck en 

uttalad ambition att söka anställning i Försvarsmakten och vissa uttryckte ett starkt ogillande 

till värnplikten. Värnplikten har i slutändan haft en positiv inverkan på deras inställning och 

alla kan idag tänka sig en framtid i försvaret i någon omfattning. Motiven till detta är i 

huvudsak att de upplever Försvarsmakten som en rolig och spännande arbetsplats medan det 

för de som redan sökt anställning även innebär möjligheten till en karriär.     

”[...] i början tänkte jag att det här är piss, men sedan har det vuxit fram. Som 

jag sa tidigare, ju mer tid som går desto roligare blir det. I början är det inte 

så jätteroligt, men mot slutet blir det kul.” (Respondent 4) 

”[...]i början hatade jag allting. Jag tyckte det var så långtråkigt och bara 

jobbigt hela tiden, och det var det ju i början. Befälen var ju jävliga då med 

flit. Men det har definitivt kommit nu på slutet. Jag älskar det.” (Respondent 6) 
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7 Slutsatser 

I vår undersökning har vi fått svar på vilken inställning respondenterna har till 

totalförsvarsplikten och vilka attityder som är mest framträdande hos dem. Vi kan dock 

konstatera att utfallet av vår undersökning uppvisar en mer positiv bild av värnplikt än 

resultaten av Totalförsvarets rekryteringsmyndighets mönstringsunderlag. Vi kan inte slå fast 

orsakerna till denna avvikelse men det kan möjligen förklaras med att vi dels undersökt 

rekryter som påverkats genom sin värnplikt samt att en samtalsintervju inte uppfattas ha en 

lika direkt påverkan på individen som att fylla i mönstringsunderlaget.      

Respondenternas attityder och uppvisade drivkrafter kan i helhet sägas spännas över hela 

Battistellis motivationstypologi. Drivkrafterna varierar mellan individer där en typ av 

motivation är av större betydelse och mer framträdande än andra. Respondenterna uppvisar 

därutöver, i samtliga fall utom en, flera typer av motivation för att på ett mer allomfattande 

sätt beskriva sin inställning. Drivkrafter kan även variera beroende på vilken fråga som ställs 

och hur den potentiellt skulle kunna påverka individen.  

Det vi kan konstatera är att postmoderna uttryck är det som är generellt vanligast 

förekommande hos de undersökta ungdomarna. Möjligheten till personlig utveckling, att göra 

något som är spännande och utmanande är av stor betydelse och uttrycks i någon form av 

samtliga respondenter. Moderna uttryck förekommer hos huvuddelen av respondenterna där 

strävan efter meriter, erfarenheter och karriär är framträdande.  Paleomoderna uttryck är 

något mindre vanliga och vi kan även se en skillnad mellan studenter och rekryter. De uttryck 

som båda grupper använder är betydelsen för nationen, en skyldighet som medborgare och 

känslan att hjälpa andra. Skillnaden är att paleomoderna uttryck är mer utvecklade och 

tydliga hos rekryter än hos studenter.  

Vi kan här se likhet med Battistellis resultat från tiden efter kalla krigets slut, nämligen att 

postmoderna motiv är den dominerande motivatorn hos respondenterna. Vi kan dock se en 

ökad frekvens avseende paleomoderna motiv vilka var relativt ovanliga i undersökning av 

italienska soldater.  Då vi, som nämns ovan, kan se att varje respondent oftast uppvisar 

motivation inom två eller flera motivationskategorier kan vi konstatera att vårt analytiska 

verktyg och distinktionen mellan kategorier inte ger ett tydligt empiriskt resultat på generell 

nivå. Detta innebär att trots att vi kan se att postmoderna uttryck är vanligast så är det först när 
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man fördjupar sig i en specifik kontext eller frågeställning som skillnader avseende 

motivation blir tydliga.  

Beskrivningen av Försvarsmakten och dess betydelse för samhället är övervägande 

paleomodernt vilket innebär att respondenterna, såväl rekryter som studenter, i huvudsak 

förknippar Försvarsmakten med skyddet av nationen och dess medborgare vid kris eller krig. 

Battistellis undersökning omfattar enbart militärer och endast motivation till att genomföra 

tjänst i utlandet varvid en direkt jämförelse avseende användandet av paleomoderna motiv 

inte är rimlig. Det är dock möjligt att medierapporteringen om en ökad risk för oroligheter i 

vårt närområde bidragit till att respondenter i ökad grad väljer att beskriva militärens roll med 

paleomoderna uttryck än under 90-talets mitt.   

Övergången från att nyttja paleomoderna uttryck för att beskriva Försvarsmakten, till att i 

ökad grad använda postmoderna och moderna uttryck när det kommer till deras egen 

situation, är lätt att förstå. För även om värnplikten uppfattas som viktig innebär det en 

uppoffring av den egna friheten. Om paleomoderna motiv då upplevs främmande eller inte är 

tillräckligt viktiga så krävs det att vinsterna med uppoffringen är betydelsefulla på ett annat 

sätt. De uttryck som framträder mest är betydelsen av att värnplikten uppfattas som rolig, 

spännande och utmanande men vi kan även dra ytterligare paralleller till Battistellis 

motivationstypologi. I likhet med vad utlandsmissionen innebar för de italienska soldaterna 

innebär värnplikten en förändring i vardagen. Vi kan dock inte se att de moderna motiven är 

avgörande i valet att genomföra värnplikt utan framställs mer som en bonuseffekt.  

Vi kan konstatera att omgivningen och tillgången till information har en inverkan på 

respondenternas kunskapsnivå och därmed möjligheten att göra ett medvetet 

ställningstagande avseende värnplikt. Vi kan dock inte uttala oss om vilken informationskanal 

eller vilka budskap som har enskilt störst betydelse för ungdomar som helhet. Det som 

efterfrågas av respondenterna verkar ha bärighet mot olika typer av behov. Dels vill de ha 

information som beskriver vad man som individ får ut av att genomföra värnplikt men även 

någon som förklarar det högre syftet med att göra den uppoffring som en värnplikt innebär. 

Informationen behöver enligt respondenterna vara tillgänglig i ungdomars direkta omgivning 

vilket i dagens samhälle ofta är sociala medier eller i deras familj och umgängeskrets. 

Informationen behöver därutöver vara trovärdig för att ungdomar ska kunna känna sig trygga 

i sitt beslut att genomföra värnplikt då samtal med nära anhöriga uttrycks som betydelsefulla. 

Det är dock möjligt att de historier om värnplikt som idag förmedlas från förälder till barn 
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känns avlägsen eller främmande från ungdomars aktuella situation. Den skillnad vi ser mellan 

innevarade värnpliktskull och studenter avseende tillgången till nya värnpliktshistorier 

indikerar att vi framöver, i och med ökande värnpliktskullar, kommer få en succesivt ökande 

folklig förankring där tillgången till trovärdiga historier i ungdomars närhet ökar.  

7.1 Slutdiskussion 

Vi inledde denna uppsats genom att föra en diskussion om den ömsesidiga relationen mellan 

staten och dess medborgare. Vår utgångspunkt var att en förutsättning för att staten skulle 

kunna ge medborgaren den trygghet som denne efterfrågar är att det finns tillräckliga 

underlag i befolkningen för att kunna bemanna de samhällsfunktioner som tillhandahåller 

den. Alternativet är att bemanna dessa med någon annan nations befolkning, vilket även om 

det förekommer, är kostsamt och gör samhället sårbart. Den cyniske kan även se det som en 

Machiavellisk indikator på en svagare stat som inte kan försörja sig själv. 

Undersökning har givit oss värdefulla kunskaper om hur det potentiella 

rekryteringsunderlaget resonerar och förhåller sig till ett engagemang i en begränsad del av 

det som kan betraktas som de centrala samhällsfunktionerna. Den typologi som vi har valt är 

användbar för att analytiskt definiera motivation och därmed få en uppfattning om vilka 

drivkrafter som förekommer. Vi har dock upptäckt att verkligheten sällan är lika enkel som 

teorin och att den motivation som uttrycks oftast är för komplex för att kunna kategoriseras i 

ett enskilt fack. Det vi som helhet har sett är att de undersökta ungdomarna för positiva 

resonemang kring medborgarens ansvar gentemot staten men menar samtidigt att det 

fortsättningsvis är den egna viljan att bidra som ska vara styrande.  

Ovanstående diskussion indikerar att postmoderna uttryck är vanliga hos respondenterna men 

i vår undersökning återfinns även en högre frekvens avseende paleomoderna uttryck än vad 

vi initialt trodde. När Battestelli skrev Peacekeeping and the Postmodern Soldier 1997 

uppfattar vi att befann sig Europa i ett annat läge än vi gör nu.  Detta var före attackerna på 

World Trade Center 2001 varvid terrorhotet var mindre påtagligt än idag. Efter 

Sovjetunionens fall hade Rysslands roll som militär stormakt därutöver minskat, då dess 

militäre styrkor i stor grad marginaliserades, och upplevdes därför som ett lägre hot än under 

kalla kriget. Även om det fanns pågående konflikter såsom Balkankrigen, så präglades 

omvärlden troligen av en framåtanda och en känsla av fred för de flesta i Europa.  
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Med den bakgrunden så såg Battistelli en gradvis skiftning från paleomoderna mot 

postmoderna motiv i sin rapport. Sedan 1997 har det skett en förändring i det 

säkerhetspolitiska läget då de forna stormakterna återigen har påbörjat en upprustning av sin 

militära förmåga. Ryssland har därutöver annekterat Krimhalvön och Östersjöregionen har 

ännu en gång blivit skådeplats för övningar som i vissa fall är större än de som genomfördes 

under kalla kriget. Den politiska tonen mellan Ryssland och övriga västvärlden har i allt 

väsentligt återgått till den retoriken som var vanlig under kalla kriget. Då denna utveckling 

inte bara redovisats i media utan även i den politiska diskursen är det inte orimligt att det 

även har påverkat förekomsten av paleomoderna resonemang hos våra respondenter. 

Rekryter, som är en del av statsapparaten, har sannolikt genom den kontext de befinner sig i 

tagit del av denna typ av information i större utsträckning än studenter. De kan även genom 

sin roll som “garant” för skyddet av Sverige tolkat det säkerhetspolitiska läget med andra 

ögon. Då dessa uttryck även förekommer hos studenter, som har begränsad erfarenhet av 

militär verksamhet, kan vi inte utesluta att förändringen är mer allmän.  

Vi har även noterat betydelsen av sociala medierna för ungdomar. Försvarsmaktens 

Youtubekanal en av de främsta källorna till information och bidrar till en insyn i den 

värnpliktiges vardag. Vidare så kommer de som genomför värnplikt dela med sig av sina 

erfarenheter till yngre kamrater i sin umgängeskrets och därmed bidra till en än tydligare bild 

inför genomförande av värnplikten.  

Värnplikten och den gemenskap som den innebär har även, som samtliga rekryter påpekat, 

bidragit till en ökad samarbetsförmåga där man tillsammans ställs inför svåra utmaningar. En 

erfarenhet de kommer att ha nytta av under hela livet. Värnplikten beskrivs därutöver som ett 

sammanhang där individer från olika delar av landet och olika sociala bakgrunder kunnat 

mötas. Det är rimligt att anta att detta bidrar till en förståelse för att alla drivs av olika motiv 

samt att det även kan medföra att man ser saker på ett annat sätt. Detta sammantaget gör 

värnplikten unik, då samma möjlighet sällan finns i andra sammanhang. 

Vi kan sammanfatta vår undersökning med att respondenterna i huvudsak uppvisar det 

engagemang som samhället behöver, men att de inspireras och drivs av olika slags 

motiv.  Förekomsten av paleomoderna drivkrafter medför att det finns likheter med tidigare 

nämnda kallyrken, men skiljer sig i det avseende att postmoderna motiv är mer framträdande. 

Det finns därför sannolikt ett relevant rekryteringsunderlag men att för att nå ungdomar 
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behöver budskapen bli tydligare. Den information som förmedlas via formella och informella 

kanaler behöver därför spela på flera strängar. Bilden av totalförsvarsplikten behöver placeras 

i en kontext där det utöver tvånget även blir tydligt varför den behövs. Ungdomar behöver 

dels förstå syftet med värnplikten och varför det är viktigt att alla är med och bidrar, men 

även känna att det medför positiva fördelar för dem. Det kan jämföras med tvånget att årligen 

skicka in sin skattedeklaration. Vi deklarerar för att vi måste och inte för att vi har några 

särskilda drivkrafter för det utöver den eventuella spänning vi kanske känner inför att få 

igenom ett oberättigat skatteavdrag.  

Då vi ännu är i uppstarten av den återupptagna värnplikten är det svårt att se vilket faktiskt 

genomslag sociala medier eller samtal mellan äldre kamrater har på ungdomars intresse att 

genomföra värnplikt. Vi ser detta som ett intressant uppslag för fortsatt forskning för att se 

om värnplikten bidrar till en ökad folkförankring och vilka eventuella indirekta positiva 

effekter det har på samhället som helhet.  
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Bilaga 1- Respondentförteckning 

Respondent 1 – Anonym – Rekryt  

Respondent 2 – Anonym – Student  

Respondent 3 – Anonym – Student  

Respondent 4 – Anonym – Rekryt  

Respondent 5 – Anonym – Student  

Respondent 6 – Anonym – Rekryt  

Respondent 7 – Anonym – Student  

Respondent 8 – Anonym – Rekryt  

Respondent 9 – Anonym – Student  

Respondent 10 – Anonym – Rekryt  
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Tema 1: Inledning 
 Student Rekryt Anmärkning  

1:1 Vad läser du för inriktning?  
Kortfattat varför valde du denna 
inriktning? 

Vad gjorde du innan värnplikten  
Om studier - vilken inriktning? 

Om arbete - vilket jobb? 

Förståelse för 
yrkesval och motiv 
och drivkrafter.  

1:2 Har du några fritidsintressen? Sociala relationer  

1:3 Vad är din syn och kunskap om Försvarsmakten? 

Har ni pratat om värnplikt i skolan och/eller i hemmet? 

Respondentens 
förförståelse 

 Tema 2: Inställning Totalförsvarsplikt 

 Student Rekryt Anmärkning  

2:1 Vad tycker du om att pojkar och flickor i 18-års ålder är skyldiga att 
genomföra mönstring och eventuell värnplikt?   
Hur påverkar det dig som individ? 

Frågan kretsar 
kring plikt och kall 
både generellt och 
för individen.  

2:2 

 

Har du mönstrat? När du mönstrade, valde du det själv? Syftet är att plocka 
upp tidiga motiv att 
genomföra 
värnplikt hos 
studenter och till 
del rekryter. 

 
 

Om ja 

Valde du själv att få mönstra eller 
blev du inkallad mot din önskan? 

Varför valde du att mönstra själv, 
varför var det viktigt?  

Har mönstringen ändrat din syn 
på värnplikt? 

Om ja 

Varför valde du att mönstra själv? 
Varför är det viktigt? 

Vad hade du för uppfattning om 
mönstring och värnplikt innan? 

Om nej 

Hur ser du på din kommande 
mönstring, vill du mönstra? 

Varför är det viktigt för dig 
alternativt varför vill du slippa 
mönstra?  

Om du inte får/behöver mönstra, 
hur skulle det kännas? 

Om nej 

Var det mot din vilja? 

Vad hade du för uppfattning om 
mönstring och värnplikt innan 
mönstringen och värnplikt? 

2:3 Mönstring kan leda till 
militärtjänstgöring, hur ställer du 
dig till värnplikt under 9-11 
månader? 

Vill du genomföra värnplikt? 

Vilka är de starkaste skälen för att 
du vill/inte vill genomföra 
värnplikt? 

Vad innebär militärtjänstgöring 
för dig? 

Vad skulle du göra om inte du 
skulle genomföra värnplikten?  

Vad tycker du om din aktuella 
tjänstgöring? 

Beskriv vad som motiverar dig att vara 
här? 

Vad innebär militärtjänstgöring för 
dig? 

Vad skulle du göra om inte du skulle 
genomföra värnplikten?  
 

Identifiera attityder 
bortom 
mönstringsplikten 
och konflikter med 
andra intressen.  
 

2:4 Är det viktigt att ha allmän mönstring/värnplikt?  Identifiera attityder 
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Varför är det viktigt/inte viktigt för dig? och resonemang 
och alternativa 
synsätt 2:5 Fyller värnplikten/totalförsvarsplikt en viktig funktion i samhället? 

På vilket sätt?  
2:6 De som vägrar eller av misstag missar sin mönstring kan få böter eller 

fängelse. Vad tycker du om att staten använder tvångsmedel för att tvinga 
personer att mönstra och göra värnplikt?  
Är det bra att staten nyttjar tvångsmedel? 

Finns det andra medel för att motivera personer att mönstra och genomföra 
värnplikt? 

Tema 3: Tillbakablick 

 Student Rekryt Anmärkning  

3:1 Har du någon erfarenhet/anknytning till försvarsmakten sen tidigare? 
Hur har det påverkat din syn på Försvarsmakten och totalförsvarsplikten? 

Bakgrund och 
påverkansfaktorer  

Tema 4: Framtid 

 Student Rekryt Anmärkning  

4:1 Om du skulle genomföra värnplikt, 
vad kan det föra med sig för ditt 
fortsatta liv? 

 

Vad får du med dig från din tid som 
värnpliktig? 

Identifiera 
motivatorer  

4:2 Vad ska du göra efter din 
eventuella värnplikt? 
 

Vad ska du göra efter värnplikten? 
 

Identifiera 
motivatorer, 
intressekonflikter 
och långsiktig 
engagemang 
 

4:3 Kan du tänka dig en framtid inom 
Försvarsmakten efter en eventuell 
värnplikt? 

Varför/varför inte? 
 

Kan du tänka dig en framtid inom 
Försvarsmakten? 
Varför kan du tänka dig en framtid 
som soldat/officer? 

Har du alltid haft den ambitionen eller 
har den vuxit fram under din 
värnplikt? 

Vad din största motivatorn  just nu? 

Tema 5: Avslutning 

Är det något som ni vill komplettera? 
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Bilaga 3- Kodmatris 

 
Koder 

Rekryt  Student 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

HABITUS 
 Gymnasium  

• Yrkesförberedande 
• Studieförberedande 

     
 

     

Motiv för gymnasieval  
• Paleomoderna 
• Moderna 
• Postmoderna 

     

 

     

Militär anknytning 
• Medel - Förälder värnplikt  
• Stark - Anhörig anställd militär 

     
 

     

Kunskap FM innan värnplikt  
• Låg/Mellan/Hög 

     
 

     

Informationskanaler  
• Hemmet  
• Skolan  
• Media 
• Vänner 
• Informatörer 

     

 

     

Upplevd informationsbrist             
Värnplikt/mönstring som influens  

• Positivt � Negativt 
     

 
     

PALEOMODERNA 
 Patriotiska motiv/ För nationen            

Uppoffring - Skyldighet som medborgare            
Känsla av att uppfylla samhällskontraktet            
Sympati              
Känslan att hjälpa andra            
Samhällsengagemang             
Viktig erfarenhet för att bli en bättre 
medborgare  

     
 

     

Ideologiska motiv/Motstånd            
MODERNA 

 
 
 
 
 

Karriär            
Status             
Utbildning/Erfarenhet            
Strategi/Språngbräda            
Ekonomi/Belöning             
Meriterande             
Trygghet             
Karriärhinder/Påverkar tänkt målbild            
Ekonomi (negativ påverkan)            
Bekvämlighet            
Ogillar att vara hemifrån            
Ogillar fysiska utmaningar            
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POSTMODERNA 
 Personlig utveckling/erfarenhet            

Roligt eller spännande             
Äventyr, utmaning             
Miljöombyte            
Bestämma själv             
Kamratskap och gemenskap            
Ogillar hierarkier,             
Minskad frihet            
Jag har annat planerat            
Tråkigt och enformigt            

 
A Generell uppfattning FM  

• Positiv/Neutral/Negativ 
     

 
     

FM bidrag till individen            
 

B Generellt intryck till mönstring  
• Positiv/Neutral/Negativ  

     
 

     

Generellt intryck till värnplikt  
• Positiv/Neutral/Negativ 

     
 

     

Generell inställning till lagkrav  
• Positiv/Neutral/Negativ 

     
 

     

 
C Plikt beroende  

• Frivilligt 
• Intresserad 
• Neutral 
• Motvillig 
• Vägran 

     

 

     

 
D Kan tänka sig en framtid i FM  

• Nej � Möjligen � Nej 
     

 
     

 

 

 

 

 

 


