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Abstract
The purpose of this essay is to investigate, and thereby create knowledge about, the Swedish Armed
Forces' competence provision strategy. Based on the purpose, the essay is based on the following
questions:

● What does the Armed Forces' strategic competence provision consist of?

● Which goals are prioritized and which activities for competence supply are proposed to achieve

the goals set in the Swedish Armed Forces' steering document?

● What challenges regarding the Armed Forces' competence supply can be identified in the

governing documents?

The method used in the essay is a thematic text analysis of 3 different governing documents, The

Armed Forces' annual report 2021 with appendices, The Armed Forces' strategic direction 2021 and

The Defense Committee's report 2019.

In the result, five themes have been identified within the Armed Forces' competence supply, which

together build up what we perceive as their strategic competence provision. We perceive growth as the

overarching goal in the skills supply strategy, and gender equality, training opportunities, employee

branding and specific competencies are in turn perceived as sub-goals to reach the overarching goal. In

the result, goals, activities and challenges have been identified within each theme of the Swedish

Armed Forces' competence supply strategy. The overarching goals and challenges that have been

identified are: increasing growth, attracting women to apply to the Armed Forces, changing the culture

and perception of the Armed Forces as male-dominated, reducing dropouts both in training and among

employees, an established and competent leadership, maintaining the level of competence within the

agency and to manages to allocate resources and assets in the right way. The activities that have been

identified are thus those that are carried out to achieve the objectives and deal with the challenges. As

a result, the essay's research questions have been answered and thus the purpose of the study has also

been fulfilled, an increased knowledge of the Swedish Armed Forces' competence supply strategy. The

study has also strengthened the previous research conclusions, however, there is a lack of current

research that can be related to our contemporary world situation. It is therefore important that further

investigations and research are carried out in the area, in order to best maintain a resilient Armed

Forces in a changing time.
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka, och därigenom skapa kunskap om, Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi. Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar:

● Vad består Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi av?

● Vilka målsättningar prioriteras och vilka aktiviteter för kompetensförsörjning föreslås för att

uppnå uppsatta mål  i Försvarsmaktens styrdokument?

● Vilka utmaningar gällande Försvarsmaktens kompetensförsörjning kan identifieras i

styrdokumenten?

Den metod som används i uppsatsen är en tematisk textanalys av tre styrdokument; Försvarsmaktens

årsredovisning 2021 med bilagor, Försvarsmaktens strategiska inriktning 2021 och

Försvarsberedningens rapport 2019.

I resultatet har fem teman inom Försvarsmaktens kompetensförsörjning identifierats, som tillsammans

bygger upp det som vi uppfattar som deras kompetensförsörjningsstrategi. Vi tolkar tillväxt som det

övergripande målet i kompetensförsörjningsstrategin, och jämställdhet, utbildningsmöjligheter,

employee branding och specifika kompetenser tolkas i sin tur som delmål för att nå det övergripande

målet. I resultatet har det identifierats mål, aktiviteter och utmaningar inom respektive tema av

Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. De övergripande målen och utmaningarna som har

identifierats är: öka tillväxten, attrahera kvinnor att söka till Försvarsmakten, förändra kulturen och

uppfattningen om Försvarsmakten som mansdominerat, minska avhoppen både i utbildning och bland

medarbetare, ett etablerat och kompetent ledarskap, bibehålla kompetensnivån inom myndigheten och

att lyckas fördela resurser och tillgångar på rätt sätt. Aktiviteterna som har identifierats är således de

som utförs för att nå målsättningarna och hantera utmaningarna. Därav har uppsatsens

forskningsfrågor besvarats och således har även studiens syfte uppfyllts, en ökad kunskap om

Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. Studien har även stärkt den tidigare forskningens

slutsatser, dock saknas det aktuell forskning som går att relatera till vår samtids omvärldsläge. Det är

därmed viktigt att ytterligare utredningar och forskning görs inom området, för att på bästa sätt kunna

upprätthålla en motståndskraftig Försvarsmakt i en föränderlig tid.

Sökord: Kompetensförsörjning, offentlig sektor,  Försvarsmakt och kompetens
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1. Inledning
I dagens kunskapssamhälle spelar kompetens en allt större roll. Att utveckla, besitta och

tillvarata kompetenser menar Gustavsson (2002) kan vara nyckeln till organisationers och

individers framgång. Enligt Sparrhoff & Fejes (2016) finns kompetensbegreppet både på

individ- och organisationsnivå och det kan således ha olika inriktningar och betydelse.

Sparrhoff & Fejes (2016) menar att i Sverige har först och främst det svenska

utbildningssystemet bidragit till att tillgodose medborgare med rätt kunskaper och

kompetenser, som i sin tur är utgångspunkten för anställningsbarhet. Enligt Carlbaum (2006)

så har ansvaret för att skapa förutsättningar för mer kompetenta och anställningsbara individer

gått från samhället till individen. I dagens samhälle är det upp till individen att göra sig

anställningsbar genom att förvärva rätt kompetenser. Detta innebär att individen i större

utsträckning själv ansvarar för att se till att den besitter rätt kunskaper, förutsättningar och

utbildning för att konkurrera på arbetsmarknaden.

För att organisationer ska få en stark positionering på marknaden så är det av högsta vikt att

de arbetar proaktivt och strategiskt med kompetensutveckling. Det innebär att få in rätt

medarbetare till rätt position inom organisationen men även att utveckla befintliga

medarbetare, för att på ett framgångsrikt sätt möta interna målsättningar men även ur en

konkurrens aspekt. En kompetensförsörjningsstrategi innebär enligt Nilsson, Wallo,

Rönnqvist & Davidson (2011) det mönster och arbetssätt som en organisation valt att arbeta

med kring sin kompetensutveckling och personalförsörjning. I den här uppsatsen används en

definition av kompetensförsörjningsstrategi som bygger på det som behandlas under

avsnittet teoretiska ansatser. Kompetensförsörjningsstrategi i det här avseendet består av: en

individs kompetenser, verksamhetens mål- och affärsidé och de olika processerna och

perspektiven på kompetensförsörjning. I denna studie undersöks Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi.

Försvarsmakten är en svensk myndighet som finns över hela Sverige, och har som uppgift att

försvara landet vid krig, försvara Sveriges intressen och att stödja fredsbevarande insatser runt

om i världen. De sysselsätter mer är 50 000 kvinnor och män runt om i Sverige

(Försvarsmakten, u.å). När det kommer till synen på kompetens inom Försvarsmakten så har

den genomgått en liknande förändring som Sverige, där individens specifika kompetenser fått

en allt större roll (Försvarsmakten C, 2022). I Sverige infördes 1901 allmän värnplikt som
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fanns kvar fram tills 2010. Under de här 109 åren som sträckte sig över två världskrig, gjorde

över 4 miljoner svenskar värnplikt, vilket skapade ett starkt och motståndskraftigt försvar.

2010 försattes den allmänna värnplikten i vila och den ersattes istället med totalförsvarsplikt,

ett beslut som fattades på grund av att Sverige under en lång tid befunnit sig i fredstid.

Nedrustningen av Försvarsmakten innebar således att de ej underhöll kompetenserna inom

myndigheten, då flödet av utbildad personal minskade. Den allmänna värnplikten återinfördes

2017, och är numera könsneutral och gäller för alla födda efter 1999 (Försvarsmakten C,

2022). Idag står Sverige och Försvarsmakten inför stora utmaningar i och med det förändrade

omvärldsläget och ska med stora resurser upprustas igen för att kunna hantera detta. Det

skapar ett omfattande behov av ny och handlingskraftig kompetens inom hela organisationen

(Wallberg, 2020).

Försvarsmakten har ett viktigt uppdrag och deras främsta arbetsuppgifter är enligt

Försvarsmakten (2020):

● Vara tillgänglig och beredd i fred för att snabbt kunna inta höjd beredskap.

● Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning.

● Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet.

● Öka Sveriges säkerhet genom att delta i insatser i närområdet, nationellt och

internationellt.

● Försvara nationens rättigheter och intressen i områden också utanför Sverige.

Arbetsuppgifterna kräver stora personalresurser och Försvarsmakten ska dessutom expandera,

målet är att utbilda 8000 personer i värnplikten, grundutbildningen, år 2025 (Wallberg, 2020).

Vidare är det många officerare som går i pension närmaste åren samtidigt som det årligen ska

utbildas 6000 officerare och specialofficerare (Försvarsmakten A, 2022).

Idag är det omkring 54 900 kvinnor och män som arbetar inom myndigheten, varav cirka 22

procent kvinnor och 78 procent män (Försvarsmakten A, 2022). Bedömningen från

Försvarsmakten är att myndigheten kan växa till 70 000 befattningar innan år 2025, men

ambitionen är att växa till 90 000 befattningar (Wallberg, 2020). Det här är den största

expansionen inom Försvarsmakten på årtionden vilket leder till stora utmaningar inom

rekrytering för myndigheten för att lyckas få in rätt kompetens (Försvarsmakten A, 2022).
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Inom dagens forskning så saknas det studier som gjorts kring det aktuella omvärldsläget och

med de speciella förutsättningar som det innebär. Forskningen som tas upp i den här

uppsatsen beskriver både hur Försvarsmakten i Sverige men också internationellt arbetar med

olika aspekter av kompetens och kompetensförsörjning. Studierna undersöker

specialistofficerare professionen, kulturell kompetens, arbetstillfredsställelse och employee

branding inom Försvarsmakten vid olika länder. Dock saknas det studier som undersöker

Svenska Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi, och hur den både byggs upp men

också tydliggörs för allmänheten. Den här uppsatsen kommer därför avse att både klargöra

vad Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi består av, hur den byggs upp och vad

som är utmaningarna med den i dagens läge. För att uppnå detta kommer en tematisk

textanalys göras av tre av Försvarsmaktens styrdokument. Styrdokumenten kommer att

analyseras utifrån vilka målsättningar som de uttrycker avseende kompetensförsörjning, vilka

aktiviteter som de talar om för att uppnå dessa mål samt vilka utmaningar de identifierar för

kompetensförsörjningen i verksamheten.

1.1. Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka, och därigenom skapa kunskap om,

Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi.

1.2. Frågeställning

Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar:

● Vad består Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi av?

● Vilka målsättningar prioriteras och vilka aktiviteter för kompetensförsörjning föreslås

för att uppnå uppsatta mål  i Försvarsmaktens styrdokument?

● Vilka utmaningar gällande Försvarsmaktens kompetensförsörjning kan identifieras i

styrdokumenten?

1.3. Pedagogisk relevans

Kompetens är en färskvara som kontinuerligt behöver underhållas och utvecklas. Gustavsson

(refererad i Pommer Nilsson, 2003) menar att begreppet kompetens till stor del är

sammankopplat med arbetslivet. Kompetensförsörjning i sin tur innebär att öka en individs

kunskaper och färdigheter till en viss uppgift, genom riktade åtgärder med målsättning att öka

lärande i denna kontext (Ellström refererad i Pommer Nilsson, 2003). Kompetensförsörjning

bidrar följaktligen till kompetenta medarbetare som i sin tur genererar i förbättrade
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prestationer och resultat (Pommer Nilsson, 2003). Den pedagogiska relevansen inom

kompetensförsörjning bottnar således i en individs lärande. Vidare berör den hur kompetens

uppstår, värderas och behålls individuellt och inom organisationen (Uppsala universitet,

2022). Denna uppsats är pedagogisk relevant eftersom den undersöker Försvarsmaktens

arbete kring kompetens och kompetensförsörjning och den berör således förutsättningar för

både medarbetares och myndighetens lärande och utveckling.
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2. Forskningsöversikt
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för den här studien. Urvalet av

forskning är relevant för uppsatsen område då de alla undersöker aspekter av Försvarsmakten

i Sverige eller internationellt. Presentationens tematisering utgår från kompetens inom

Försvarsmakten internationellt och kompetens inom Försvarsmakten i Sverige. I uppsatsen

kommer begreppet employee branding benämnas. Employee branding innebär en

organisations arbetsgivarvarumärke, det vill säga hur en organisation använder sig av olika

erbjudanden så som exempelvis lön, karriärmöjligheter och förmåner för att positionera sig

som ett förstahandsval för medarbetare Nilsson et al (2011).

Arbetet med artikelsökning har i enlighet med Oliver (2012) inletts med att utröna specifika

och relevanta sökord. Detta gjordes genom att prova olika kombinationer och se vad som gav

flest relevanta träffar i databaserna. Därefter har det också enligt Oliver (2012) letats efter

relevanta synonymer till de orden som valts, för att ytterligare förbättra träffbilden. Orden

översattes sedan till engelska för att ha båda språken med i sökningarna. De sökord som

slutligen valdes var: Kompetensförsörjning, offentlig sektor, Försvarsmakt, kompetens,

competence supply, public sector, armed forces och competence. De databaser som används

vid sökning av tidigare forskning var: Emerald insight, Tandfonline, Springer link och Google

scholar.

2.1. Kompetens inom Försvarsmakten internationellt

Atuel och Castro har i en artikel från 2018 undersökt militär kulturell kompetens. Bakgrunden

till artikeln bygger på det arbete som utförs för att förstå hur man bäst stöttar aktiva anställda

inom militären samt veteraner, när de står inför unika utmaningar som en följd av livet i

militären. Det förtroende och tilltro som anställda i militären och veteraner har för personal

inom vård och socialtjänst som inte har militär erfarenhet är övergripande låg, och det

genererar i många fall av att hjälpen inte når fram. Det är därför av stor vikt att det utvecklas

en militär kulturell kompetens inom de här segmenten, för att möta det stora vårdbehovet som

finns hos de här grupperna (Atuel & Castro, 2019).

Atuel och Castro (2019) har genom en litteraturanalys av olika begrepp och definitioner som

används inom militären, tagit fram en definition av militär kulturell kompetens. De begrepp

och definitioner som är utgångspunkten för litteraturanalysen är befälskedjan, militära normer

och militär identitet. Detta för att kunna kartlägga och förstå det mulidimitionella begreppet
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militär kulturell kompetens, som enligt författarna också består av och innehåller attityder,

kognitioner och beteenden. Resultatet som framkommer i artikeln är att på grund av att

militären på många vis skiljer sig från andra yrkesgrupper så finns det ett behov och ett värde

i att utveckla militär kulturell kompetens. Författarna beskriver hur begreppet idag innehåller

delar som de tog upp och undersökte, men att det saknas en kompletterande definition som tar

hänsyn till etnicitet, kön, sexuell läggning och religiös tillhörighet. Det är delar som

författarna belyser som viktiga i den aspekten att kulturell mångfald kan ha en påverkan på

den militära kulturen. Det kan även leda till skilda uppfattningar av den militära upplevelsen

inom de olika kulturella grupperna. De menar att detta är faktorer som man behöver ta i

beaktande i utformningen av utvecklings- och lärandeplaner, där målet är att skapa kunskap

och förståelse i mångfaldsfrågor. Här pekar Atuel och Castro (2018) på och uppmanar till att

mer forskning behövs för att kunna komplettera och öka förståelsen för begreppet.

En annan artikel som behandlar kompetens och även kompetensutveckling inom

Försvarsmakten utanför Sverige är Petrufová och Nagyová (2019). De lyfter de strategiska,

operativa och taktiska utmaningar som den Slovakiska Försvarsmakten står inför, som en

följd av NATO´s samt EUs krav men även till följd av det förändrade säkerhetsläget i världen.

Författarna beskriver nödvändiga kunskaper, färdigheter och personliga förmågor relaterade

till det militära yrket och rollen som officerare. Kompetensutveckling för den militära

professionen är ytterligare en aspekt som författarna belyser som viktig för att bibella och

utveckla medarbetare. För att kunna avancera inom militären och behålla den kompetens som

krävs så är fortsatt militär utbildning nyckeln till detta, men även kompetensen att hantera

avancerad militär utrustning. Det behövs således ske träning och utbildning inom alla led i

Försvarsmakten och på så vis bygga en kunskapsbas på alla nivåer. En ytterligare aspekt som

väger in till de krav som finns på utbildning och prestation hos officerare är förändringar i

säkerhetsområdet och inom HR-funktionen.

Petrufová och Nagyová (2019) beskriver ledarskap inom militären som en utmaning, således

mycket på grund av den komplexa miljö de befinner sig i men även för de specifika lagar och

regler de måste förhålla sig till. De enheter inom militären som har ett etablerat ledarskap

tenderar att ha en förmåga att förändra, förnya och skapa. Nackdelen är den komplexa miljö

som de befinner sig i för att utföra den uppgiften. Vidare problematiserar författarna statusen

för yrkessoldater genom exempelvis att lönesättningen för yrkessoldater är låg och svårt att

konkurrera med den privata sektorn. Petrufová och Nagyová (2019) beskriver att det är nära
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relaterat till de svårigheter med att attrahera och behålla hög kompetens samt fysiskt och

psykiskt starka värnpliktiga.

Slutsatsen som Petrufová och Nagyová kommer fram till är att det finns ett stort behov av att

effektivisera de system som bygger på utveckling av den Slovakiska Försvarsmaktens

ledningen och dess ledarskap. Vidare behöver de öka statusen på yrkessoldater där exempelvis

lönesättningen är en åtgärd och den skall matcha den civila arbetsmarknaden och därmed öka

motivationen att söka sig till militären som arbetsgivare.

Kaur och Shah (2022) har i sin tur undersökt employee branding inom Försvarsmakten i

Indien, genom medarbetarnas perspektiv. Syftet med studien var att utforska hur nuvarande

och potentiella framtida medarbetare hos den Indiska Försvarsmakten uppfattade arbetet med

employee branding som Försvarsmakten utför. Författarna beskriver forskningen om

employee branding som bristfällig inom militära organisationer, till skillnad från andra

organisationskontexter. De menar att forskning om employee branding inom militära

organisationer är av relevans eftersom majoriteten av de väpnade styrkor som finns består av

frivilliga militärer. Det understryker vikten av att en militär organisation arbetar med sin

employee branding, för att kunna attrahera frivilliga att söka sig till Försvarsmakten. Kaur och

Shah (2022) beskriver hur utveckling och lärande är viktiga faktorer för att bibehålla intresset

hos medarbetare att stanna kvar i organisationen.

Metoden som användes i studien var både kvalitativ och kvantitativ, där den kvalitativa delen

bestod av insamlade onlinerecensioner från nuvarande anställda. Onlinerecensionerna

inhämtades från den mest populära onlineplattformen för arbetsgivarrecensioner, där det då är

möjligt att gå in och lämna omdömen om tidigare arbetsgivare. Den kvantitativa delen bestod

i sin tur av ett frågeformulär som besvarades av 200 potentiella medarbetare. Resultatet visar

att det finns viktiga aspekter och ett symbolvärde i employee branding, och att det till stor del

var en koherens mellan själva employee brandingen och hur medarbetare uppfattade

organisationen. Det menar författarna är viktigt för att behålla medarbetare, vidare visar också

resultatet att viktiga aspekter inom employee branding är: diskriminering, risk, stress,

självförtroende och personlighetsutveckling. Författarna menar att Försvarsmakten i Indien

kan använda dessa aspekter som en bas när de utformar sin employee branding som hjälp till

att tolka och förstå hur kompetensförsörjning kan se ut och byggas upp.
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2.2. Kompetens inom Försvarsmakten i Sverige

Kadefors, Gillberg och Holmer (2022) beskriver i sin artikel, som är en del i ett

forskningsprojekt om professionaliseringsprocessen för specialistofficerare inom

Försvarsmakten. Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur den nya

befattningskategorin som infördes 2008, specialistofficerare, idag används, utbildats och om

deras professionalism och kompetensens togs till vara på inom Försvarsmakten. Vid

införandet 2008 påstods det att specialistofficerare skulle utgöra “Försvarsmaktens ryggrad”

och därför tillgodoses med djup kunskap inom militär teknologi och möjligheter till vad de

kallar för “horisontell karriär”. Metoden som användes var en analys av dokument och

semistrukturerade intervjuer, totalt intervjuades 20 specialistofficerare, tre fackliga företrädare

och fyra utbildare. De dokument som var objekt för analysen var delar av försvarsbesluten

från olika år och även Försvarsmaktens årsredovisningar mellan från år 2007-2020.

Resultaten visar att det idag inte finns någon sådan etablerad profession som specialistofficer.

De menar att professionaliseringen av den nya befattningskategorin specialistofficerare inom

Försvarsmaktens har avstannat. De pekar på att detta är en avvikelse från Försvarsmakten

ambition om att specialistofficerare skulle vara ryggraden i myndigheten. Det visar även på

deras anställningsvillkor, som är allmänt omtalade för att ha en svag karriär och

löneutveckling. Slutsatsen som dras är att specialistofficerare inte har karaktären av en

klassisk profession inom Försvarsmakten och trots Försvarsmaktens införande av

professionen så är deras ställning i  myndigheten fortfarande och trots det förhållandevis svag.

I en annan studie har Österberg och Rydstedt (2018) undersökt arbetstillfredsställelse hos

nyrekryterade inom Försvarsmakten. Tillväxtmålet inom Försvarsmakten ställer ytterligare

krav på och skapar nya former av utmaningar i myndighetens bemanningsarbete. Syftet med

studien är således att undersöka personaltillfredsställelse då författarna menar att

Försvarsmakten både måste attrahera och rekrytera, men framförallt behålla sin personal.

Metoden i studien var enkäter med svar från 300 anställda soldater mellan år 2012-2013.

Enkäterna utgick på att mäta effekten av fem centrala egenskaper av arbetet: variationen av

kompetens, betydelse i uppgiften, uppgiftens form, autonomi samt feedback för arbetet i sig.

De fem egenskaperna ställdes mot följande utfallsvariabler: allmän arbetstillfredsställelse,

intern arbetsmotivation och omsättningsintentioner.
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Resultaten visar att det är viktigt att Försvarsmakten arbetar med att behålla sina medarbetare

genom att se till att de är nöjda med arbetet, då det är en stor faktor till om de väljer att stanna

inom myndigheten eller inte. Arbetet som soldat kan även ses som en form av ett kall för

många, och har således en djupare mening för de som väljer det som yrke. Viktiga aspekter

som lön, karriärutveckling och även bra chefer tas med som en viktig del av varför trivsel

ökar på jobbet, då det alla är faktorer som skapar en större arbetstillfredsställelse. Österberg

och Rydstedt (2018) nämner även lönesättning som en vattendelare i den aspekten, då

anställda inom Försvarsmakten får goda sjukvårds- och pensionsförmåner. Det i sin tur ska

delvis väga upp mot en lägre lönesättning. Vidare betonar författarna framförallt vikten av att

förse nyrekryterade soldater med meningsfulla arbetsförhållanden, som för dem känns viktiga

och ökar arbetstillfredsställelse och motivationen på arbetet. Slutsatsen som dras är att

arbetstillfredsställelse hos de anställda i sin tur kan leda till mindre avhopp av nyrekryterade

soldater och övriga medarbetare inom Försvarsmakten, vilket är en god hjälp för tillväxten

inom myndigheten.

Persson och Sundevall (2019) har skrivit en artikel om värnpliktiga kvinnor i Sverige. Syftet

med studien var att analysera och utforska den kvinnliga värnplikten, som först kom på tal

under 1965 och startade en mångårig debatt. Debatten tog sitt slut kring 2018 när den

könsneutrala värnplikten infördes i Sverige. Persson och Sundevall (2019) har använt flertalet

metoder för att analysera ämnet, både analys av artiklar och styrdokument, etnografiska

studier och intervjuer har utförts.

Analysen visar att män varit det normala inom Försvarsmakten och att män varit

utgångspunkten inom militären. Vidare pekar analysen på hur det är mot mäns standard som

kvinnor genom åren har jämförts, och författarna menar att det är problematiskt då det har

skapat ojämna förutsättningar mellan könen. Författarna menar att kvinnor i många fall inte

uppfattats som riktiga soldater, men att de samtidigt även har setts som lösningen på många av

Försvarsmaktens problem. Detta då det har varit värderade som en del i lösningen på att få in

fler medarbetare. Debatten har varit i fokus under ett halvt sekel och den visar att kvinnors

plats i militären inte alltid varit självklar. Men myndigheten har genom åren blivit mer

jämställd och det är ett arbete som alltid kommer att vara pågående. Dock belyser författarna

att mer utredning och arbete krävs för att följa upp vad den könsneutrala värnplikten bidrar

med, och huruvida kvinnor faktiskt ses som en riktig soldat i myndigheten idag eller i

framtiden.
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Sammanfattningsvis har det ovan presenterats studier inom kompetens både inom

Försvarsmakten i Sverige och Kompetens inom Försvarsmakten internationellt. Kadefors,

Gillberg och Holmer (2022) berör professionaliseringsprocessen för specialistofficerare inom

Försvarsmakten och belyser avsaknaden av en etablerad profession som specialistofficer.

Österberg och Rydstedt (2018) har undersökt arbetstillfredsställelse hos Försvarsmakten för

nyrekryterade, där de berör militäryrket som ett kall för många. De menar vidare att

Försvarsmakten behöver skapa meningsfulla arbetsförhållanden för att skapa

arbetstillfredsställelse samt öka motivationen hos soldaterna. Ett annat omtalat ämne är det

Persson och Sundevall (2019) tar upp rörande kvinnor inom Försvarsmakten. Här beskriver de

framstegen som har skett för att gå mot en könsneutral myndighet, men de menar samtidigt att

Försvarsmakten är långt ifrån sitt mål och ytterligare utredning och arbete krävs för att nå

jämställdhet. Det går även att se likheter och samband med forskningen som har gjorts inom

Försvarsmakten internationellt. Atuel och Castros (2019) studie tar upp viktiga aspekter av

begreppet militär kulturell kompetens, där begreppet idag saknar dimensioner som behandlar

mångfaldsfrågor som exempelvis kön. Petrufová och Nagyová (2019) beskriver i sin artikel

de stora utmaningar den Slovakiska Försvarsmakten står inför som till följd av olika

internationella krav, men även ett förändrat omvärldsläge. Författarna belyser bland annat

ledarskap och status i yrket. Detta kan liknas vid Kaur och Shah (2022) studie om employee

branding inom den Indiska Försvarsmakten, där resultaten visar att bland annat

personlighetsutveckling och självförtroende är viktiga aspekter inom employee branding.

Artiklarna belyser viktiga faktorer som mångfald, ledarskap och employee branding inom

Försvarsmakten internationellt men som har en lika stor betydelse och relevans inom den

Svenska Försvarsmakten. I det stora hela så skiljer sig inte Försvarsmakterna åt internationellt

utan de arbetar generellt med samma utmaningar och frågor. Omvärldsläget är högst aktuellt

och påverkar många länder i världen, vilket gör att internationell forskning även är av

relevans för denna uppsats.
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3. Teoretiska ansatser
I följande avsnitt kommer uppsatsens teoretiska ansatser att redogöras för. Som ett inledande

och övergripande begrepp beskrivs kompetens som sedan följs av två olika

kompetensförsörjningsteorier. Slutligen presenteras det institutionella perspektivet på

kompetensförsörjning. Ahrne och Svensson (2015, s. 210) beskriver teorier som följande:

Teorier är betydelsefulla i empirisk samhällsvetenskaplig forskning eftersom de

vägleder och begränsar de sätt på vilka vi upplever och förstår världen. Teorier gör det

helt enkelt möjligt för oss att se något som något.

De teoretiska ansatserna har således väglett oss till att tolka och förstå styrdokumenten, men

samtidigt fungerat som ett ramverk och begränsat området. Valet av de teoretiska ansatserna

grundar sig i att de är relevanta för ämnet och bidrar till att utföra analysen. Hanssons (2015)

kompetensförsörjningsteori beskriver hur en organisation kan bygga upp sin strategiska

kompetensförsörjningsstrategi ut efter organisationens målsättningar. Vidare förklarar IN, I

och UT-modellen (Nilsson et. al., 2011) vilka processer som faktiskt kan ske i en

organisations kompetensförsörjningsstrategi. Det institutionella perspektivet på

kompetensförsörjning skapar en förståelse kring hur organisationer är omvärldsberoende

(Ellström & Kock, 2008; Nilsson, 2011). Det institutionella perspektiv bidrar i denna studie

till att förstå hur ett förändrat omvärldsläge kan påverka organisationernas

kompetensförsörjningsstrategi.

3.1. Kompetens

Kompetens efterfrågas och diskuteras runt om i världen och därav finns det många olika

definitioner av begreppet. Det är idag ett ord som ofta förekommer i många olika situationer

och kontexter. Begreppet är vida använt och används frekvent inom arbetslivet,

utbildningsmiljöer och liknande. I den här uppsatsen kommer kompetensbegreppet utgå från

Ellströms definition (1992, s. 21):

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller

kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt,

utvidga de tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.
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Definitionen används i denna uppsats för att den är vedertagen och förklarar hur kompetens

uppfattas på en individnivå, samt att den tydliggör hur kompetens kan användas i en

myndighet som Försvarsmakten. Ellström menar att kompetenser är färdigheter, kunskaper,

attityder och personlighet hos en individ, som exempelvis tillämpas i en yrkeskontext för att

lösa en viss arbetsuppgift. För att avgränsa kompetens så kan följande fem definitioner

användas (Ellström, 1992); psykomotoriska-, kognitiva-, affektiva-, personlighet- och sociala

faktorer. De psykomotoriska faktorerna handlar om en individs praktiska kunskaper, så som

fingerfärdighet. Kognitiva faktorer innefattar olika intellektuella kunskaper som exempelvis

analytiskt tänkande. Affektiva faktorer berör de emotionella och motivationella funktionerna

hos en individ, exempelvis dennes motivation och synsätt. Personlighetsfaktorer handlar

exempelvis om en individs engagemang, och de sociala faktorerna innefattar olika färdigheter

som utövas i en kontext med andra.

Europarådet har tagit fram en rekommendation kring kompetenser som anses vara viktiga för

bland annat individens personliga utveckling, sociala delaktighet och anställningsbarhet, så

kallade nyckelkompetenser. Exempel på rådets rekommenderade nyckelkompetenser är:

digital kompetens, personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära

(European Education Area, 2018).

3.2. Kompetensförsörjning

Hansson (2015) beskriver kompetensförsörjning som den process inom en organisation som

syftar till att tillgodose behovet av rätt kompetens vid rätt tid och plats. Vidare nämner

Hansson (2015) att de anställda är grunden till hur organisationen utvecklas framåt. De

anställdas kompetenser säkerställer organisationens positionering på marknaden samt ökar

dess konkurrenskraft. Kompetens ska betraktas som en färskvara som är högst

omvärldskänslig. När det sker förändringar i vår omvärld, då förändras även förutsättningar

och efterfrågan på kompetens, likt en dominoeffekt (Hansson, 2015). Detta förutsätter att

organisationen bör arbeta proaktivt för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Det genom att

bevaka och analysera omvärldsläget, men även bevaka de förändringar som sker inom

organisationen. En ytterligare påverkansfaktor på kompetensförsörjning är när kompetensen

finns inom organisationen, men där möjligheten att använda den är begränsad eller icke

existerande av olika anledningar (Hansson, 2015). En kompetensanalys är en metod för

organisationer att kartlägga vilka kompetenser de förvaltar inom organisationen men även
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vilka som saknas och efterfrågas. De åtgärder som organisationen sedan vill implementera

baseras på det underlag som kommer från analyserna (Hansson, 2015).

Hansson (2015) redogör för hur en organisations affärs- och kompetensidé ska vara

samspelta, för att vidare möta de kompetensbehov som organisationen erfordrar. Den vägleder

hur ett företag vill skaffa, utveckla, leda, organisera och ta tillvara den kompetens som

företaget är beroende av (Hansson, 2015, s. 32). Organisationens utveckling är helt beroende

av att medarbetarna har rätt kompetenser för att uppnå de uppsatta målen som uttrycks i

affärsidén. En viktig del i det arbetet är att organisationer profilerar sig på en

kompetensmarknad, för att på så vis attrahera nya medarbetare och behålla nuvarande.

Organisationen etablerar sig som en form av varumärke i den kontexten, och Hansson pekar

på tre faktorer som är av vikt i den aspekten. Först innebär det att varumärket ska ha en stabil

grund bestående av en en välarbetad affärs- och kompetensidé, som är i samverkan med

varandra. Den andra faktorn innebär att varumärket ska ha en egen inriktning, som genererar

att det i en konkurrens aspekt ligger i framkant inom kompetensförsörjning och

kompetensutveckling. Slutligen att kompetensidén är styrande i organisationens riktning inom

rekrytering och urval (Hansson, 2015). Vidare så krävs det tydliga mål och kontinuerliga

uppföljningar i arbetet med kompetensutveckling, för att nå dit organisationen har som avsikt

att landa. De åtgärder som har utförts behöver således följas upp, genom att se över bland

annat själva produktiviteten av genomförandet, dess potential att generera i de kompetenser

som efterfrågas och hur det påverkar organisationens resultat (Hansson, 2015). En

organisations kompetensidé behöver även vara dynamisk i den aspekten att den måste växa i

takt med att organisationen utvecklas (Hansson, 2015).

IN, I och UT-modellen

Vid en strategisk kompetensförsörjning ligger vikten på att forma verksamhetsmål och

strategier som kompetensförsörjningen ska följa, för att utveckla och styra organisationens

kompetens åt rätt håll (Nilsson et al., 2011). Kompetensförsörjningsprocessen beskrivs genom

tre delar: IN, I och UT (se modell nedan).
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Figur 1: IN, I och UT-modellen (Nilsson et al., 2011, s. 167)

IN-processen handlar om hur en organisation ska göra för att få in rätt kompetenser,

I-processen handlar om att behålla och utveckla kompetenser inom organisationen och

UT-processen handlar om att tillvarata kompetensen när medarbetare lämnar. Nilsson et. al

(2011) beskriver IN-processen som första processen i kompetensförsörjningen och den består

av två delar: attrahera och rekrytera. Det innebär att attrahera rätt kompetenser till att vilja

jobba inom organisationen och sedan lyckas välja de bäst lämpade för att arbeta hos

organisationen. I-processen står således för den process där målet är att behålla och utveckla

medarbetarna som kommit in i verksamheten. Det finns olika delprocesser inom I-processen

men det består främst i att introducera nya medarbetare på ett bra sätt in i organisationen, samt

att planera och genomföra kompetensutveckling. Fokus ligger på att behålla personal och där

ingår också belöningar, förmåner och liknande (Nilsson et. al, 2011). Nilsson et al. (2011)

menar att den sista delen, UT-processen, handlar om att avveckla och omställa personal när

det krävs. Fokus ligger på att ge de medarbetare som lämnar organisationen ett smidigt och

bra avslut som reflekterar positivt tillbaka på arbetsgivaren. Nilsson (2011) beskriver att i

UT-processen finns även processen med kompetensöverföring, som handlar om att ta tillvara

på den kompetens som medarbetare som lämnar besitter. Det är viktigt att inte förlora

kompetens och därför hitta vägar att överföra kompetensen så den stannar kvar i

organisationen.

3.3. Institutionellt perspektiv på kompetensförsörjning

Ett institutionellt perspektiv på kompetensförsörjning utgår ifrån att organisationer utför

kompetenssatsningar och kompetensförsörjning på grund av tryck från omvärlden. Det
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innebär en idé om att dagens organisationer har en stark konkurrens mellan varandra och

verkar i en värld med snabb informationsspridning, vilket gör organisationer

omvärldsberoende. Kan inte organisationer anpassa sig och förändras efter omvärldens behov

och förväntningar, så konkurreras man ut. Det är ett ständigt krav på organisationer att

förändras, och det här speglar sig i många av de olika delarna inom företag och organisationer

(Nilsson, 2005).

Enligt Ellström & Kock (2008) kan kompetensförsörjning ur ett institutionellt perspektiv

också ses mer som en symbolisk handling, för att skapa respekt och legitimitet inför

omvärlden. Att uppfattas som en organisation att räkna med och som gör rätt saker, för att

locka medarbetare och kunder. Med det menas alltså att det finns ett behov hos organisationer

att leva upp till de förväntningar som ställs på dem, och det kan till stor del göras genom

kompetensförsörjning.
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4. Metod
I denna del presenteras studiens metod. I metodavsnittet redogörs för: studiens

datainsamlingsmetod, urval och material, genomförande, analysmetod, etiska aspekter,

giltighet och tillförlitlighet samt metodreflektion.

Bryman (2018, s.709) beskriver tolkning och granskning av kvalitativ dataanalys som:

En kontinuerlig samverkan mellan tolkning och granskning av data. I vissa

undersökningar kan stegen också glida in i varandra.

Studiens karaktär utgår ifrån att vara kvalitativ tematisk textanalytisk. Det innebär att den

ämnar att identifiera vilka områden, teman, som Försvarsmakten bygger sin

kompetensförsörjningsstrategi utifrån. Vidare undersöks vilka målsättningar som de uttrycker

avseende kompetensförsörjning, vilka aktiviteter som de talar om för att uppnå dessa mål

samt vilka utmaningar de identifierar med kompetensförsörjningen inom respektive tema.

Valet av tematisk textanalys grundar sig i att vi vill förstå textens helhet och på så vis hitta

teman som inte direkt går att utläsa av styrdokumenten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns

och Wängnerud, 2017). En tematisk analys är en vedertagen och välanvänd metod inom

kvalitativ forskning. I en tematisk textanalys har forskaren som ambition att finna samband i

de texter som ligger till grund för analys för att således kategorisera materialet utefter

identifierade teman (Bryman, 2018).

4.1. Datainsamling, urval och material

Valet av styrdokument som forskningsobjekt för vår analys grundar sig i att vi vill identifiera

vad det är som bygger upp Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. Vad det finns det

för målsättningar inom den, samt vilka utmaningar och aktiviteter som kan identifieras i

strategin. Vi anser att ett styrdokument ämnar att skapa ett gemensamt syn- och

förhållningssätt till exempelvis kompetensförsörjning som berörs i denna uppsats. Dock avser

inte den här uppsatsen att framställa hur Försvarsmakten faktiskt arbetar med

kompetensförsörjning.

Urvalet i denna uppsats är ett snöbollsurval. Det är en form av bekvämlighetsurval som

innebär att processen startar med att forskaren kommer i kontakt med uppgiftsgivare, som

hänvisar en vidare till andra relevanta källor (Bryman, 2018). I denna uppsats kom vi initialt i
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kontakt med en HR-strateg på Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm som hänvisade och

rekommenderade oss till Försvarsmaktens styrdokument. Det i sin tur genererade i vårt urval

för denna uppsats, dokumenten som ligger till grund för analysen är följande:

Försvarsmaktens årsredovisning 2021 med tillhörande bilaga 1 och 2 (hädanefter benämns

den som årsredovisningen), Försvarsberedningens rapport från 2019 (hädanefter benämns den

som försvarsberedningsrapporten) och Försvarsmaktens strategiska inriktning 2021

(hädanefter benämns den som strategiska inriktningen).

Årsredovisningen med tillhörande bilagor är ett övergripande dokument som berör året som

gått, 2021, och inkluderar alla delar av verksamheten. Vidare är den strategiska inriktningen

mer inriktad på framtiden och vart Försvarsmakten behöver och vill vara till året 2030. Den

behandlar de mål som behöver uppnås för att att nå önskad tillväxt, följaktligen är kompetens

och kompetensförsörjningen en viktig aspekt i den kontexten. Försvarsberedningens rapport

är ett dokument som berör säkerhetsläget i nutid, samt fortsatt förslag på framtida inriktning.

Även denna rapport berör kompetensförsörjning, men inte i samma omfattning som de andra.

De olika styrdokumenten är innehållsrika och omfattar en bred information om mycket inom

Försvarsmakten. Således kompletterar de varandra i den aspekten att det går att stärka det som

tas upp i respektive dokument då de alla behandlar kompetesförjning. En sammanställning av

dokumenten ges nedan:

Namn på dokument Utgivningsår Antal sidor Länk

Försvarsmaktens

årsredovisning 2021

2022 132 Försvarsmaktens

årsredovisning 2021

Försvarsmaktens

årsredovisning 2021

Bilaga 1 och 2

2022 69 Försvarsmaktens

årsredovisning 2021

- bilagor

Försvarsmaktens

Strategiska Inriktning

2021-2030

2021 99 Försvarsmaktens

strategiska inriktning

2021-2030

Inriktningen av

säkerhetspolitiken och

2019 355 Försvarsberedning

Rapport 2021-2025
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utformningen av

det militära försvaret

2021–2025

Tabell 1.

Valet av dokumenten grundar sig i att vi ville ha så aktuella dokument som möjligt. Många av

de dokument som valdes bort i processens första skede var äldre dokument, vilka vi ansåg inte

gav en rättvis bild av nuläget. Valet föll på den senaste utkomna årsredovisningen, senaste

strategiska inriktningen och försvarsberedningsrapporten från 2019 som också den är den

senaste och berör verksamhetsplanen ändra fram till år 2030. Årsredovisningen täcker

verksamhetsåret 2021 vilket inte ger en helt aktuell bild, då år 2022 har varit ett extraordinärt

år för bland annat Försvarsmakten. Dock kommer årsredovisningen för 2022 ut först efter

tidsramen för detta arbete, vilket gör att det inte är aktuellt eller möjligt för oss att inkludera.

Sammanfattningsvis är argumentet för de valda dokumenten att de är mest aktuella för den tid

vi nu befinner oss i.

4.2. Genomförande

I inledningsfasen av arbetet var tanken att metoden skulle vara intervjuer med HR-personal

inom Försvarsmakten. Efter mailkontakt med en HR-strateg inom myndigheten fick vi avslag

på intervjuer på grund av tidsbrist, som en effekt av rådande situation - NATO och det

förändrade omvärldsläget. Där hänvisades vi till Försvarsmaktens styrdokument, och då

föddes idén att välja textanalys som metodansats till vår studie. Vi använde oss av de några av

de styrdokument som rekommenderas av HR-strategen som vi fann på Försvarsmaktens

hemsida.

4.3. Analysmetod

Tematisk textanalys syftar till att identifiera teman i texter, som kan användas som kategorier

för att systematisera databearbetningsprocessen. De olika teman ska även ha ett samband med

studiens syfte och forskningsfrågor. Som i den här uppsatsen är följande:

Syftet med denna uppsats är att undersöka, och därigenom skapa kunskap om,

Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande

frågeställningar:
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● Vad består Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi av?

● Vilka målsättningar prioriteras och vilka aktiviteter för kompetensförsörjning föreslås

för att uppnå uppsatta mål  i Försvarsmaktens styrdokument?

● Vilka utmaningar gällande Försvarsmaktens kompetensförsörjning kan identifieras i

styrdokumenten?

Under processen har vi aktivt arbetat med texterna för att identifiera svaren på de

frågeställningar vi tog med oss in i analysarbetet. Genom hela arbetets gång har vi utmanat

oss till att våga ifrågasätta texten och ställa de frågor som vi eftersökt svaren på (jmfr. Furberg

refererad i Esaiasson. et. al., 2017). Texten har således fått agera vägvisare åt oss i vår

analysprocess. Den har lett oss in på en tematisk textanalys, genom att teman har identifierats

via ofta förekommande och särskiljande ord eller aktiviteter som vi funnit i styrdokumenten.

Det innebär i analysen att om ett ord eller aktivitet som relaterar till kompetens nämns många

gånger, repetitioner, leder till att vi då presumerar att det är viktigt för

kompetensförsörjningsstrategin och att det då bör analyseras vidare i denna uppsats (jmfr.

Ryan & Bernards refererad i Bryman, 2018). Ett exempel på sådana ord samt aktiviteter är

följande:

Att öka andelen kvinnor är en förutsättning för långsiktigt hållbar personalförsörjning

och myndighetens tillväxt i såväl grundorganisationen som krigsorganisationen

(Årsredovisning 2022, bilaga 1, s. 20).

I arbetet med att identifiera olika teman i analysen rekommenderar Ryan & Bernard (2003,

refererad i Bryman, 2018) att forskaren uppmärksammar bland annat följande: Repetitioner -

Det vanligaste sättet att identifiera teman och det är genom att urskilja teman eller fenomen

som upprepas flertalet gånger i texterna. Övergångar - Hur de olika teman ändrar karaktär i

olika former av material. Likheter och skillnader - Ser hur olika teman beskrivs liknande eller

olikt av exempelvis olika intervjupersoner. Teorirelaterat material - Hur

samhällsvetenskapliga begrepp används som en utgångspunkt i olika teman.

Vidare så bidrar teman till en ramverk för forskaren att förstå och tolka sin data, som

möjliggör att systematisera och kartlägga texterna utefter dessa (Bryman, 2018). Det är upp

till forskaren att bestämma vilka och vad som är dennes teman men valen måste kunna

argumenteras för i den aspekten att beskrivas varför de valda teman valts och vad för
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betydelse de har för studien. Det innebär således att forskaren säkerställer att det går att dra

samband mellan de olika teman samt konsekvenserna av det. Vidare behöver forskaren ha en

transparens i läsprocessen genom att klarlägga stegen och visa på hur denne kom fram till de

olika teman i studien (Bryman, 2018). I den här studien kommer analysen att genomföras med

hjälp av Brymans arbetsprocess men även i stöd av Ryan & Bernards rekommendationer.

Första steget i textanalysen innebar att läsa igenom de delar av materialet som ska analyseras

(jmfr. Bryman, 2018). Eftersom styrdokumenten var omfattande inleddes processen med att

sortera, genom att översiktligt läsa igenom alla de dokument, artiklar och texter som kunde

vara relevanta i uppsatsen. Här gjordes även en övergripande läsning för att avgöra vilka

texter som kunde vara aktuella för analysen. Vi sökte efter officiella dokument där

Försvarsmaktens egna röst om kompetensförsörjning kom fram och där deras ambitioner och

målsättningar inom området framgick. I detta steg blev det ett naturligt val att inte arbeta med

dokument som inte kom från Försvarsmakten eller regeringen. Det ledde oss fram till de tre

styrdokument som ligger till grund för uppsatsen (tabell 1).

Det andra steget inleddes med en kodning av det materialet som valts ut. En initial kodning

innebär en övergripande process där repeterade eller särskiljande ord och aktiviteter som

kunde identifieras i styrdokumenten namngavs. Det ord och aktiviteter som i styrdokumenten

relaterades till kompetens var innehåll för dessa koder och samlades i ett eget textdokument.

Nästa steg innebar att utveckla koderna till teman, där syftet var att minska antalet koder och

således söka efter samband och gemensamma nämnare (jmfr. Bryman, 2018). Denna analys

resulterade i följande teman: Tillväxt, jämställdhet, utbildningsmöjligheter, employee

branding och specifika kompetenser.

Följande skede är att bedöma de identifierade teman och därigenom finna en högre ordning,

vidare ska det i detta steg även väljas dimensioner av teman (jmfr. Bryman, 2018). Den högre

ordningen innebär i denna uppsats Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi som byggs

upp av de olika teman som har identifierats i analysen. Inom varje tema har myndighetens

mål, aktiviteter och utmaningar identifierats, som exempelvis vilka mål och utmaningar som

finns gällande jämställdhet. I detta steg formulerades tre analysfrågor (jmfr. Fejes &

Thornberg, 2019): Vilka mål identifieras inom respektive tema, det vill säga mål gällande

tillväxt, jämställdhet, utbildning, employee branding och specifika kompetenser, vilka
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aktiviteter föreslås för att nå de identifierade målen och vilka utmaningar finns, nämner de

utmaningar?

I följande steg analyserades tänkbara kopplingar och samband mellan våra slutgiltiga teman

och de teoretiska ansatserna (jmfr. Bryman, 2018). Teorierna applicerades på de olika teman

för att få hjälp att ytterligare förstå och klargöra vilka teman som bygger upp

komptensförsjningsstategin. I majoriteten av fallen såg vi ett mönster mellan de teoretiska

ansatserna och analysen, det gick att tillämpa de teoretiska ansatserna även på analyserna av

styrdokumenten. Det slutgiltiga steget i själva analysprocessen innebar att vi jämförde

resultaten i den tidigare forskningen med de resultat som framkommit genom analysen.

Arbetet i detta steg innebar diskussioner och subjektiva tankar och ideér kring vad vi ansåg

var framstående i analysen (jmfr. Bryman, 2018). Eftersom Försvarsmaktens inte direkt

uttalar vad deras kompetensförsörjningsstrategi består av, har vi slutligen behövt tolka det

som vi identifierar som deras kompetensförsörjningsstrategi. Vi drog därmed slutsatser om

vad vi uppfattar som byggstenarna i Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi samt de

största utmaningarna. Avslutningsvis besvarades uppsatsens syfte och frågeställningar genom

dessa slutsatser.

4.4. Etiska aspekter

Vid arbetet med en vetenskaplig studie finns det forskningsetiska överväganden som bör

följas och är givna av Vetenskapsrådet. De kallas för Vetenskapsrådets Forskningsetiska

principer och de finns till för att bland annat ge ett skydd till deltagande parter i en studie. Att

följa principerna kallas för att behålla en god forskningssed i sin forskning och principerna är

följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet, 2017).

Enligt Bryman (2018) innebär informationskravet att berörda personer i studien skall

informeras om syftet med studien och hur den ska användas. Detta gör att i den här uppsatsen

har informationskravet inte en lika stor del i arbetet. Detta för att analysen genomförs på

offentliga dokument, som redan är publicerade och ligger ute för allmänheten. I och med det

så finns inget krav på att meddela författarna om studien, då de berörda är medvetna om att

deras texter kommer att läsas och granskas. När det kommer till samtyckeskravet beskriver

Bryman (2018) att det handlar om att deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma om de

vill vara med i studien eller inte, de kan således avbryta deltagandet när som helst. Det här blir
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därför inte heller av vikt i denna uppsats då vi anser att Försvarsmakten godkänt deltagandet

genom att själva publicera styrdokumenten offentligt. Konfidentialitetskravet framställs av

Vetenskapsrådet (2017, s. 12) såhär:

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga

inte kan ta del av dem.

Precis som nämnt ovan blir även detta något som inte direkt behöver hanteras i denna

uppsatsen, då vi har analyserat offentliga dokument och därav härligger det inte någon

sekretess eller konfidentialitet kring datan. Det gäller även nyttjandekravet, som i sig handlar

om att insamlad data inte får användas till något annat än den studien som den avsågs från

början att användas till. Det blir inte heller en aktuell aspekt för denna uppsats, då datan är

insamlad ur offentliga dokument. Därav är inte någon data insamlad specifikt för detta syfte,

utan den ligger ute för allmänheten att läsa.

Vi har i den här uppsatsen lagt stor vikt vid att förhålla oss till det som Eldén (2020)

benämner som forskningsetik. Enligt Eldén (2020) är det av största vikt att som betraktare av

sin data inte själv gå in och göra bedömningar på grund av egen bias, personliga värderingar

eller erfarenheter. Detta är något vi i denna uppsats haft i åtanke och kontinuerligt arbetat

med. Det finns en stor svårighet i att analysera styrdokument utan att lägga in egna åsikter och

värderingar, men vår ambition har varit att låta dokumenten tala och lägga våra egna tankar åt

sidan. Det är viktigt att förhålla sig objektiv till datan i en tematisk textanalys för att kunna

göra texten rättvisa och för att författarna och organisationen till texten ska känna igen sina

egna ord och tankar. Vi har så långt som möjligt under processens gång arbetat objektivt.

Dock kom processen till ett skede där vi behövde vara subjektiva i den aspekten att teman har

behövts urskiljas, därav blir det vår personliga uppfattning och tolkning som talar.

4.5. Giltighet och tillförlitlighet

För att uppsatsen ska vara tillförlitlig krävs efterfrågad nivå av validitet samt reliabilitet.

Studiens reliabilitet bottnar i att om samma studie upprepas, så ska samma resultat nås och det

visar således på ett pålitligt resultat. Därav är det viktigt att förhålla sig objektiv till datan, för

att subjektiviteten hos forskaren inte ska kunna påverka resultaten. Dock är detta en mätmetod

som bäst lämpar sig för en kvantitativ studie, där mått och siffror är av högre relevans och där
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den mänskliga faktorn inte har samma påverkan på det empiriska materialet (Bryman, 2018). I

denna studie är reliabilitet svårmätt på grund av att metoden är en tematisk textanalys och att

hålla sig helt objektiv är därmed ej möjligt. Hade denna textanalys upprepats av andra

individer hade inte resultatet blivit identiskt i den aspekten att den inte är helt objektiv. Vidare

är validiteten det mått som visar om studien mäter det som den ämnar att mäta (Alvehus,

2019). Den data som samlas in ska besvara de forskningsfrågor som ligger till grund för

studien, görs detta på ett tillförlitligt vis har studien validitet (Bryman, 2018). Studien validitet

är därav god, då datan har besvarat forskningsfrågorna. Att en studie är generaliserbar innebär

att datan i studien kan säga något om en större population eller en annan typ av miljö än den

som finns i studien (Ahrne & Svensson, 2015). Är en studie generaliserbar och kan säga något

om en större population innebär det att trovärdigheten i studien ökar. I den här studien är

generaliserbarheten relativt låg då studien är knuten till specifik och komplex kontext,

Försvarsmakten i Sverige. Det gör att det kan vara svårt att applicera studien på andra

organisationer eller populationer än just Försvarsmakten. Dock kan vissa jämförelser göras

med Försvarsmakt internationellt, där det huvudsakliga syftet och målet är detsamma och

även en viss del utmaningar är liknande. Vidare bygger analysen på en subjektiv tolkning och

kan således vara svår att applicera på en större population.

Fejes och Thornberg (2019) använder begreppet kvalitet för att beskriva en noggrann,

systematisk och väl genomförd kvalitativ studie. Författarna menar att det innebär en

samverkan mellan ett utvecklande och professionellt tänkande med en kritisk analys. Vidare

ska resultatet och slutsatsen i studien vara välformulerad samt tydligt kopplad till studiens

empiri. För att bedöma dokuments kvalité föreslår Scott (1990, refererad i Bryman 2018)

dessa fyra kriterier som behöver vara uppfyllda för att dokumenten ska anses ha god kvalite:

autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet.

Med autencitet menas huruvida dokumentet är äkta och från en autentisk källa, vilket i

uppsatsen är uppfyllt då alla dokument är hämtade från Försvarsmaktens och

Försvarsberedningens egen hemsida. Trovärdighet handlar om dokumenten är färgade av den

som skrivit dem och utan felaktigheter. Dokumenten i denna uppsats kommer som sagt från

organisationerna i sig, vilket medför att de kan vara vridna ur deras egen synvinkel för att få

organisationen att framstå bättre. Det är något vi får ha med oss i åtanke. Det tredje kriteriet

representativitet berör hur dokumenten är typiska för den typen av dokument som de tillhör.

Vilket i uppsatsen alla våra dokument är, det är alla rapporter som kommer ut årligen eller
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med jämna mellanrum, som är utformade på samma vis. Det sista kriteriet är meningsfullhet

och det innebär att materialet ska vara tydligt och lätt att förstå, detta kan även härledas till

styrdokumenten. Dokumenten är offentligt publicerade av statlig myndighet och ska därmed

kunna förstås av alla. I och med detta så kan det hävdas att dokumenten som ligger till grund

för denna studie är av god kvalité, då tre av fyra kriterier är uppfyllda.

4.6. Metodreflektion

Med grund i syftet och frågeställningar i denna uppsats var valet i det första skedet av

processen att använda en kvalitativ textanalys. Det med anledning av att en kvalitativ

textanalys fokuserar på att analysera och tolka textens innehåll och innebörder för att skapa

kunskap kring ämnet, i vårt fall kompetensförsörjning inom Försvarsmakten (Fejes &

Thornberg 2019). Då studiens ämnar att identifiera de teman i styrdokumenten som bygger

upp det vi uppfattar som Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. Under processens

gång så förändrades metodvalet till en tematisk textanalys. Det uppenbarade sig vid en

genomläsning av styrdokumenten där det framkom tydliga fokusområden i texten. Vidare

ansåg vi att teman kunde bidra till en struktur och tydlighet för oss men även för läsaren.

En styrka i valet av metod är tillförlitligheten i materialet, då det är Försvarsmaktens och

Försvarsberedningens egna styrdokument. Det innebär att det finns inte någon risk för

andrahandsinformation eller felaktig information, därför att materialet kommer från

organisationerna i fråga. Metoden har en ytterligare styrka i att det finns mycket material som

skapar en öppenhet för analys av teman, samt mycket information kring ämnet. Uppsatsen

bidrar även med att ge en tydligare och förenklad bild av Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi. Dock är vi ödmjuka inför att det ger ett stort rum för subjektiv

tolkning från vår sida och att det finns ett stort antal övriga metoder att använda inom den

kvalitativa textanalysen. Tematisk textanalys var dock det vi ansåg bidrog bäst till uppsatsens

syfte, men det finns således en risk att de valda teman inte är det Försvarsmakten anser själva

vara deras fokusområden. Vi har genom analysens gång försökt härleda alla våra tolkningar

och val av teman till hur Försvarsmakten skriver och uttrycker sig i sina styrdokument, vilket

även ger en styrka till analysens slutsatser. Vidare är det en nackdel med kvalitativ textanalys,

då det finns en risk att forskarens egna värderingar och tolkningar väger över i analysen

(Esaiasson et al., 2017).
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När det kommer till styrdokumentens kvalité har vi använt Scotts (1990, refererad i Bryman

2018) kriterier för att bedöma dem. Alla kriterier uppfylls förutom kriteriet trovärdighet, det

härleds till att det är Försvarsmakten själva som producerat dokumenten. Det finns således en

risk för att dokumenten är färgade av organisationen och därmed kan det finnas mer eller

mindre risk för skönmålning.
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5. Resultat
I detta avsnitt redovisas analysens teman som bygger upp det som vi identifierar som

Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. Resultatet har visat på att Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi består av ett huvudmål som är tillväxt, vidare består strategin

av fyra delmål som tillsammans bidrar till att uppnå tillväxt, och därmed

kompetensförsörjningsstrategin. Analysfrågorna har använts inom de olika teman för att

identifiera de mål, aktiviteter och utmaningar som finns under respektive, de presenteras här

nedan:

● Vilka mål identifieras inom respektive tema, det vill säga mål gällande tillväxt,

jämställdhet, utbildning, employee branding och specifika kompetenser?

● Vilka aktiviteter föreslås för att nå de identifierade målen?

● Vilka utmaningar finns, nämner de utmaningar?

Resultatet kommer att presenteras tematiskt, och inledas med det övergripande målet som är

tillväxt. Därefter kommer delmålen (jämställdhet, utbildningsmöjligheter, employee branding

och specifika kompetenser) att presenteras, som alla bidrar till att försöka uppnå det

övergripande målet. Se modell 1 nedan.

Modell 1.

5.1. Tillväxt

Tillväxt är ett mål som återkommer i alla tre av Försvarsmaktens styrdokument och ett stort

fokus ligger på detta. Överbefälhavaren Micael Bydén (årsredovisningen) skrev inför år 2022
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att det var en fortsatt hög militär aktivitet i vårt närområde och att läget då var kritiskt.

Styrdokumenten beskriver ett förändrat omvärldsläge som källan till de krav på att nå önskad

tillväxt. Till följd av det beskrivs det i styrdokumenten att organisationen växer på alla fronter

och det framgår åtskilliga gånger behovet av att få in rätt kompetens för att kunna hantera

externa hot. I årsredovisningen (2022, bilaga 1, s. 1) återges följande:

2021 har likt föregående år präglats av verksamhet som främjar Försvarsmaktens

tillväxt med fokus på det nationella försvaret. Den personella tillväxt som ska ske i

linje med försvarsbeslutet omfattar flera år och syftar till att säkerställa tillgänglighet i

krigsorganisationen. Krigsorganisationens tillväxt utgörs i huvudsak av värnpliktig

personal.

Det framgår i både årsredovisningen, strategiska inriktningen och

försvarsberedningsrapporten att organisationen har stora mål och utmaningar kopplat till

tillväxt, och de menar att tillväxten främst ska utgöras av värnpliktig personal, som måste öka.

En ytterligare aspekt som uttrycks är att öka personalstyrkan genom att öka civilanställda och

få in fler kvinnor till Försvarsmakten.

Det framgår i årsredovisningen att för att lyckas med de uppsatta tillväxtmålen under 2021 har

Försvarsmakten utfört aktiviteter rörande rekrytering av fler värnpliktiga, kvinnor och civil

personal samt insatser för utbildning och kompetensutveckling. Ett exempel på en sådan

aktivitet är det arbete som utförts med myndighetens varumärke utåt, som pågår för att

attrahera fler medarbetare till myndigheten. Det framgår att personalförsörjningen har

fungerat väl trots utmaningarna, och att de kan kan hålla sig till de planerade

personalvolymerna. I årsredovisningen beskrivs faktorerna till att detta lyckades år 2021 vara

just de aktiva åtgärderna som utförts samt ett lågt utflöde av personal.

Försvarsmakten beskriver att det finns utmaningar med att nå sitt tillväxtmål som exempelvis

framgår i årsredovisningen (2022, s. 115):

Det finns risk för att Försvarsmakten inte klarar av att ställa om till att rekrytera och

öka tillgången till anställd personal, eftersom processer och rutiner inte varit inriktade

mot ökade volymer. Ökade ambitioner att anställa personal når inte fram till

organisationsenheterna vilket leder till onödig personalbrist. Risken har hanterats

genom att Försvarsmakten sett över styrningar och rutiner för rekryteringen.
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Det framgår åtskilliga gånger i både årsredovisningen, strategiska inriktningen och

försvarsberedningsrapporten hur viktig Försvarsmaktens tillväxt är. Därav tolkar vi tillväxt

som det övergripande målet, som sedan speglas i alla delar som tillsammans bygger upp

kompetensförsörjningsstrategin (jämställdhet, utbildningsmöjligheter, employee branding och

specifika kompetenser).

5.1.1. Jämställdhet

I årsredovisningen framgår det att det finns ett mål att rekrytera fler kvinnor till myndigheten

och att det utförs aktiviteter för detta ändamål. Försvarsmakten beskriver att det historiskt

varit en utmaning att attrahera kvinnor till organisationen. De framställer att deras mål är att

könen ska bli mer jämlika och att kvinnorna i Försvarsmakten ska representera en lika stor

andel som männen gör inom organisationen. Idag arbetar det ungefär 24 000 personer inom

Försvarsmakten dagligen, och cirka 22% av dessa är kvinnor (Försvarsmakten A, 2022).

Försvarsmakten beskriver nedan att en ökad andel kvinnor inom myndigheten genererar till

att nå sitt slutgiltiga tillväxtmål:

Att öka andelen kvinnor är en förutsättning för långsiktigt hållbar personalförsörjning

och myndighetens tillväxt i såväl grundorganisationen som krigsorganisationen. För

att öka andelen kvinnor på alla nivåer pågår ett långsiktigt arbete med

attraktionsskapande aktiviteter inom rekrytering och personalutveckling

(Årsredovisningen, 2022, bilaga 1, s. 20).

Under året 2021 rapporterar i årsredovisningen att andelen kvinnor i organisationen har ökat,

andelen kvinnor som avklarade värnplikt var under 2020/21 totalt 17%. Under år 2021

överträffades 2023 års målsättning för andelen kvinnor som påbörjat officersprogrammet.

Dock var målet att minst 25 procent av de som påbörjat grundutbildningen skulle vara

kvinnor, vilket inte har uppnåtts då siffran hamnar på 21%. Det är dock en ökning med 3%

från tidigare år.

Anledningen till att kvinnor ökat inom Försvarsmakten beskrivs i årsredovisningen bero på att

aktiva resurser och aktiviteter utförts för att lyckas med detta. För att uppnå sina mål har

organisationen gjort följande aktiviteter för att öka antalet kvinnor inom organisationen

(Årsredovisningen):
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● Attraktionsarbete som bidrar till fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. Framförallt

så har riktad kommunikationsaktiviteter utförts med fokus på målgruppen kvinnor.

● Aktivt jobba för att öka kvinnors förtroende för organisationen, samt öka kunskapen

om den. Detta genom riktade kommunikationsinsatser som exempelvis

informationsträffar, skolinformatörer och liknande.

● Kravprofilerna i rekryteringen har reviderats, genom att sänka kravet för

muskelstyrka.

● Fler kvinnor har kallats till mönstring än någonsin tidigare, 2021 var andelen kvinnor

av de som kallades till mönstring 30%. Detta är en ökning med 6% från föregående

år.

● Aktivt arbete för att öka jämställdhet och minska diskriminering, som också ses som

ett steg för att öka andelen kvinnor.

De utmaningar som framställs kring att öka jämställdheten är att det är ojämnt mellan könen i

alla personalkategorier, och det beskrivs i årsredovisningen som en utmaning att strategisk

utveckla en plan för att verkligen kunna förändra detta.

Försvarsmaktens bedömning är att jämställdhetsintegreringen har utvecklats i en

positiv riktning, genom ökat engagemang i en bredare chefskrets, genom att uppdrag

och uppföljning sker integrerat i ordinarie ledningsprocesser och genom att

myndigheten lagt en inriktning inklusive prioriteringar för de kommande åren.

Myndighetens bedömning är dock att arbete kvarstår för att skapa förutsättningar för

fortsatt implementering av strategin, vilket även kommer att prioriteras inom ramen

för nämnda inriktning (Årsredovisningen, 2022, bilaga 1, s. 19).

Även material nämns som en utmaning för jämställdheten, detta för att vissa typer av material

inte går att anpassas för de olika könen och därför får olika material anskaffas.

En utmaning är anskaffning av den materiel som ska kunna användas av alla,

exempelvis kan nämnas uniformer, kroppsskydd, ryggsäckar, eldhandvapen eller

standardfordon. Det behöver finnas tillräckligt antal storlekar eller

inställningsmöjlighet av materielen så att den kan användas av all personal som den är

avsedd för (Årsredovisningen, 2022, bilaga 1, s. 19).
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5.1.2. Utbildningsmöjligheter

Försvarsmakten befinner sig i en omfattande tillväxtfas och det innebär även att

utbildning inom försvaret står i fokus för att möta tillväxtmålet Försvarsmakten

uttrycker. I strategiska inriktningen (2021, s. 68) uttrycks de aktiviteter inom

utbildningsverksamheten på följande vis:

Vägarna att komma till eller utvecklas inom Försvarsmakten ska förtydligas. Fler och

alternativa vägar ska bidra till en mer flexibel personalförsörjning. Det ökade

kompetensfokuset ska ge anpassade lösningar för olika kompetensbehov vilket skapar

effektivare bemanning, rekrytering, omställning och kompetensutveckling.

I Försvarsmaktens strategiska inriktning framgår det att mellan år 2021-2025 så ska det ske en

successiv ökning av antalet värnpliktiga till grundutbildningen, för att således nå personell

tillväxt inom myndigheten. Målsättningen är att från och med år 2025 så ska 8000

värnpliktiga gå grundutbildningen årligen. För att nå de uppsatta målen så framgår det av den

strategiska inriktningen att Försvarsmakten ytterligare utför aktiviteter för att minska

avhoppen i utbildningen. De beskriver att för att minska avhoppen har de tagit fram ett antal

aktiviteter att arbeta efter, de berör bland annat att minska den psykiska ohälsan och fysiska

skador som kan uppkomma med utbildningen. I årsredovisningen framgår det att

Försvarsmakten även arbetar aktivt med att öka kunskapen kring värnplikt och på så vis även

attrahera fler till organisationen. I slutet av 2020 anställdes ett antal skolinformatörer vars

uppgift är att främst komma ut till skolorna för att informera eleverna (Årsredovisningen).

I försvarsberedningsrapporten framgår att Försvarsmakten har som målsättning att få in fler

till grundutbildningen samt att förbättra och öka möjligheterna för officersutbildning för att få

fler kompetenta officerare, detta som aktiviteter för att nå tillväxtmålet. I

försvarsberedningsrapporten påtalas åtskilliga gånger vikten av att Försvarsmakten måste

lägga mycket tid och kraft på utbildning för att möta de stora utmaningar som de står inför. De

beskriver att de behöver öka volymerna till utbildningarna men även säkerställa möjligheten

att bedriva en utbildningsverksamhet. Det kräver resurser i form av personal, lokaler och

långsiktig planering. Regeringen beslutade i mars 2017 att återinföra grundutbildningen med

värnplikt, vilket nu är i bruk sedan 2018. I försvarsberedningsrapporten beskrivs följande skäl

till detta beslut (2019, s. 223):

Ett huvudskäl till återinförandet av grundutbildning med värnplikt var att metoderna

för personalförsörjningen av såväl officerare som gruppbefäl, soldater och sjömän
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över tid inte hade tillgodosett Försvarsmaktens personalbehov. Mellan 2011–2017

uppnåddes inte Försvarsmaktens mål gällande utbildningsvolymer under något år.

Detta har resulterat i en ackumulerad brist på nyutbildad personal.

I årsredovisningen framgår det att under året 2021 ryckte 5900 värnpliktiga in i

grundutbildningen, vilket var fler än de 5000 som det var planlagt för. Det genererade i att

Försvarsmakten öppnade upp ytterligare utbildningsplatser för att möta det höga antalet

värnpliktiga. Däremot ser man att antalet värnpliktiga som avbryter grundutbildningen ökat

något, men fortfarande är det på en låg nivå. Vidare framkommer det i årsredovisningen att

antalet elever som börjat på officersprogrammet år 2021 är det högsta antal som programmet

haft sedan start år 2007. Vidare beskrivs att armén har under år 2021 haft sin första omgång

med befälsutbildade värnpliktiga sedan år 2005. De har under året fortsatt att prioritera bland

annat utbildning framför förmågeutveckling. Flygvapnet har exempelvis fortsatt prioritera

utbildning och insatser före förmågeutveckling, ett beslut som grundar sig i bland annat

personalbrist. Men antalet värnpliktiga som efter avslutad grundutbildning sökt anställning i

Försvarsmakten har ökat (Årsredovisningen).

I och med den det stora behovet av tillväxt som Försvarsmakten står inför så framgår det i

årsredovisningen att det finns en stor efterfrågan av officerare. Officersprogrammet är en

treårig högskoleutbildning på grundnivå som Försvarshögskolan ansvarar för. Utbildningen

genererar i de grundförutsättningar som krävs för en anställning som officerare i

Försvarsmakten. Vidare finns även kompetensutvecklingsmöjligheter inom Försvarsmakten,

dels genom en grundläggande officersutbildning men även specialistofficersutbildning samt

Försvarsmaktens reservofficersutbildning. Ytterligare finns det möjligheter för de med

kvalicifierad yrkeshögskolexamen att utbildas vid den särskilda officersutbildningen och de

med en akademisk examen att få en anställning som officer (Årsredovisningen). Under 2021

fortsatte Försvarsmakten och Försvarshögskolan sitt arbete med rekryteringsaktiviteter för att

fler ska ansöka till yrkes- och reservofficersutbildningarna. Aktiviteterna innefattar ett

strategiskt kommunikationsarbete som involverar allt från reklamkampanjer till flygblad.

Ytterligare aktivitet som utförts är ett arbete internt genom informationskampanjer på

intranätet, men även via hemsidor och på sociala medier. Det höga antal sökande under år

2021 har varit rekordhögt och kan härledas dels till Försvarsmaktens tillväxt och mobilisering

men även till ett allt mer kritiskt omvärldsläge (Årsredovisningen).

Det framgår i årsredovisningen att Försvarsmakten under 2021 beslutade att slutföra

införandet av trebefälssystemet, som man påbörjat under år 2008. Syftet med trebefälssytemet
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är att tydliggöra kompetens- och karriärvägar för yrkesofficerare. Systemet bidrar även med

att underlätta arbetet kring kompetensförsörjning samt resursfördelning av kompetens inom

denna grupp av Försvarsmakten. Myndigheten framställer att införlivandet av

trebefälssytemet kommer att underlätta och förbättra arbetet med att möta det behov som finns

av officerare och specialistofficerare. Behovet har ökat tillföljd av den tillväxt myndigheten

står inför och de kommande pensionsavgångar bland specialistofficerare (Årsredovisningen).

5.1.3. Employee branding

I strategiska inriktningen framgår det att den tillväxtfas som Försvarsmakten nu befinner sig i

medför ett fokus på hur de uppfattas som arbetsgivare och som arbetsplats, och alltså att

arbetet med employee branding spelar en viktigare roll än tidigare. I strategiska inriktningen

(2021, s. 97) beskrivs följande:

Försvarsmaktens varumärkesarbete ska utveckla och stärka bilden av myndigheten,

både för dess huvuduppgift väpnad strid och för myndigheten som en attraktiv

arbetsgivare. Genom mätningar, analyser och insikter ska kommunikationstjänsten

utveckla förmågan att lära känna våra målgrupper och vad som leder till önskade

effekter.

I styrdokumenten framgår det att arbetet med att bygga upp varumärket “Försvarsmakten”

och positionera sig på en marknad som en attraktiv arbetsgivare är ett delmål för att uppnå

tillväxt. I den strategiska inriktningen redogörs för tillväxt-målsättningen som är att

Försvarsmakten ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för majoriteten av branscher och

sektorer. I styrdokumenten framställer de sig även som att vara en lärande organisation,

exempelvis genom att beskriva att de arbetar kontinuerligt med förändringar och utveckling.

De menar att det i sin tur ska generera i ett effektivt, modernt och användarvänligt arbetssätt,

som skapar en attraktiv arbetsplats.

I årsredovisningen framgår det att rekryteringsmoment är en viktig attraktionsskapande

aktivitet som utförs, där en utarbetad kommunikation med ett tydligt syfte ska bidra till att

attrahera personer att söka sig dit. Det beskrivs att rekrytering i en kombination av den bild

som de speglar utåt skall generera i att intresset för Försvarsmakten ska öka, och därigenom

nå deras tillväxtmål. I årsredovisningen redovisas ett antal sådana åtgärder, där de exempelvis

pekar på specifika rekryteringsaktiviteter för att attrahera fler kvinnor att söka sig till och ta
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arbete hos Försvarsmakten. Det i kombination med ett aktivt jämställdhetsarbete ska attrahera

fler kvinnor till organisationen.

I strategiska inriktningen framgår att lönesättningen är ytterligare en aktivitet som

Försvarsmakten arbetar med. I strategiska inriktningen framställs att lönerna ska vara

individanpassade, differentierade och följa den statliga lönepolitiken. En aktivitet som denna

ska på så vis skapa möjligheter för Försvarsmakten att kompetensutveckla, motivera och

behålla sina nuvarande anställda, för att uppnå tillväxt genom att inte förlora personal. Frågan

om löner presenterades redan i försvarsberedningsrapporten, där man även gav som förslag att

införa olika former av premier efter antal års anställning. Både löner och premier i den

aspekten menar de på skulle attrahera till att ta anställning i Försvarsmakten.

Exempelvis framför Försvarsmakten i årsredovisningen aktiviteter i form av förmåner som

flygförare samt enskilda yrkesofficerare kan erläggas om de väljer att arbeta efter de uppnått

pensionsålder. Pensionsåldern för flygförare är 55 år och de kan i sådant fall arbeta upp till 61

års ålder, yrkesofficerare är pensionsåldern 61 år och kan då som längst arbeta upp till 67 års

ålder. De kommer då få en tjänstepensionsavsättning om 30% av grundlönen, detta utöver den

tjänstepension som de tilldelas i vanlig ordning.

5.1.4. Specifika kompetenser

När det kommer till kompetenser inom Försvarsmakten så finns det en stor del kompetenser

som upplevs viktigare att få in och tillvarata i organisationen. Regeringen menar att följande

kompetenser ska finnas inom Försvarsmakten:

Försvarsmakten skulle enligt regeringen behöva ha lednings-, underrättelse-, skydds-

och logistikkompetens, kompetens att genomföra väpnad strid, kompetens inom

informationskrigföring, internationell kompetens samt kompetens till civil samverkan

(Försvarsberedningsrapporten, 2021, s. 134).

Det kan ses som övergripande kompetenser som Försvarsmakten behöver, och alla dessa

syftar till att upprätthålla kompetens för förmåga till väpnad strid. Det finns utöver det ett

antal kompetenser som i deras försvarsberedningsrapport redogörs för, och som mer är

uppdelade på arbetsuppgift eller område. Ett område de pekar på i

försvarsberedningsrapporten är begränsad personal och kompetens inom flygflottiljen. Det

finns en avsaknad av rätt mängd av kompetens och här har de som målsättning att öka den,
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genom att låta 100-150 värnpliktiga gå deras grundutbildning. Detta ska göras genom

aktiviteter som expanderad övningsverksamhet och utökad flygtid för att bygga upp

kompetenserna och anställa mer personal inom området.

Tillgång till rätt antal individer med rätt kompetens är en förutsättning för operativ

förmåga (Årsredovisningen, 2021).

Cyberförsvaret är ytterligare ett område som lyfts i försvarsberedningsrapporten, där det

ständigt behövs kompetensförsörjningsinsatser för att möta den snabba utvecklingen och klara

av dagens cyberhot. Här beskriver de att det krävs det utbildad personal med rätt teknisk

kompetens samt systemkunskap för att kunna stärka cyberförsvarsförmågan i Sverige. De

menar vidare att den inhemska tekniska kompetensen är något som genomsyrar

Försvarsmaktens kompetenser. De påpekar att detta är viktigt för att kunna säkerställa

Sveriges säkerhetsintressen, framförallt på stridsflyg- och undervattensförmågorna

(Försvarsberedningsrapporten).

Vidare betonas i försvarsberedningsrapporten behovet av den yrkeskompetens som de äldre

yrkesofficerare besitter. Det kommer leda till en brist på denna viktiga kompetens som en

följd av de förväntade pensionsavgångarna bland yrkesofficerare. Det är en effekt av den

lucka i grundrekryteringen bland officerare under 2000-talet, och den medför således en

obalans i kompetens bland nyrekryterade och de äldre yrkesofficerare. Försvarsmakten har

vidtagit åtgärder för att ta till vara på de viktiga kompetenserna genom att exempelvis erbjuda

enskilda yrkesofficerare att tjänstgöra efter pensionsålder. De kompenseras då ekonomiskt

som tidigare redogjorts för under “employee branding”.

34



6. Analys
I kommande avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens teoretiska ansatser: kompetens,

kompetensförsörjning samt institutionellt perspektiv på kompetensförsörjning. Uppsatsens

frågeställningar kommer senare att besvaras under diskussionsavsnittet.

Hansson (2015) beskriver hur en organisations affärs- och kompetensidé ska vara samspelta,

för att kunna möta de kompetensbehov som organisationen erfordrar. Tanken är att affärsideén

ska styra kompetensförsörjningen på ett strategiskt sätt. När det kommer till Försvarsmakten

kan deras verksamhetsidé likställas med en affärsidé, detta genom deras övergripande mål,

tillväxt inom myndigheten. Av styrdokumenten tolkas det som att Försvarsmakten har en

långsiktig och välplanerad kompetensförsörjningsstrategi, vilket framkommer genom av hur

de uttrycker sig i dokumenten, där tillväxten står i fokus. Det anser vi bidrar till uppfattningen

av att kompetensförsörjning är en av Försvarsmaktens viktigaste och mest utmanande

uppgifter, då ständig tillväxt och anpassning till omvärlden krävs. Det är även deras största

möjlighet till att få in den specifika kompetensen som behövs för att lyckas med uppgiften.

Organisationer bör agera proaktiv och säkerställa en kompetensförsörjning som möter de

förändringar och krav som kommer från omvärlden, förändringar i omvärlden genererar i

förändrade kompetensbehov beskriver Hansson (2015). Det kan likställas med hur

Försvarsmakten framställer i sina dokument ett tydligt mål på utbildning, där målsättningen är

att öka både kapacitet och volym i utbildningsverksamheten. Det är aktiviteter som

Försvarsmakten vidtar för att möta den planerade tillväxt de står inför, för att vidare hantera

ett förändrat omvärldsläge. Hansson (2015) berör också en organisations varumärke och där

ett aktiviteter behöver utföras för att kunna profilera sig på en kompetensmarknad, employee

branding. Försvarsmaktens employee branding beskrivs med utgångspunkt i det tillväxtmål de

står inför, som även överensstämmer med det Hansson beskriver som en strategisk

kompetensförsörjning. I styrdokumenten framkommer att Försvarsmakten arbetar med

aktiviteter kring employee branding inom olika områden, där målet är att framställas som en

attraktiv arbetsgivare. Målsättningen kan beskrivas som att Försvarsmakten vill vara ett

förstahandsval inom flertalet branscher och sektorer och således vara en konkurrent på

arbetsmarknaden. Det leder till att Försvarsmakten använder det som Hansson (2015) redogör

för om kompetens som en konkurrensfördel, där de matchar sina organisationsmål med sin

kompetensidé.
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Försvarsmaktens aktiviteter med att attrahera flera att söka till grund- och officersutbildning

kan ses ur IN-processen i Nilsson et al. (2011) modell IN, I och UT. I styrdokumenten framgår

att Försvarsmakten utför attraktionsaktiviteter, genom att öka kunskapen om Försvarsmakten

ute i skolorna men även gör sig mer synliga på sociala medier i form av diverse kampanjer.

Ytterligare exempel på aktiviteter med IN-processen är de som vidtagits för att möta intresset

för grundutbildningen. Det framgår i styrdokumenten att grundutbildningen har fått ett större

intresse än väntat, vilket Försvarsmakten möter med att öppna upp fler utbildningsplatser,

vilket genererar till att få in fler till utbildningen och öka tillväxten. En ytterligare aktivitet

som beskrivs i styrdokumenten inom IN-processen är lönesättningen hos Försvarsmakten, där

de arbetar till stor del med individuella löner. En attraktiv lönesättning kan leda till att

attrahera fler nya medarbetare till myndigheten.

Det framgår i styrdokumenten att Försvarsmaktens mål är att öka jämställdheten inom

myndigheten, vilket kan ses som ett steg i IN-processen. I styrdokumenten går det att urskilja

att Försvarsmaktens IN-process fokuserar på aktiviteter för att attrahera fler kvinnor att söka

sig till Försvarsmakten. Det beskrivs i styrdokumenten att Försvarsmakten använder olika

informationsmöten för att visa att myndigheten är en trygg arbetsplats för kvinnor.

Försvarsmakten utför även aktiviteter som riktade reklamkampanjer för att attrahera fler

kvinnor att söka sig till myndigheten. Aktiviteterna för att förändra strukturen och bilden av

Försvarsmakten som mansdominerat kan också ses utifrån ett institutionellt perspektiv.

Arbetet med detta innebär att anpassa sig till omvärlden, då det idag har blivit ett stort fokus

på jämställdhet inom arbetsmarknaden och många företag arbetar aktivt med detta. Det krävs

för att öka tillväxten och kunna attrahera medarbetare, som idag värderar jämställda företag.

Ur styrdokumenten tolkas det som att ett stort arbete även sker med processen I inom

Försvarsmakten. Det innebär aktiviteter med att förändra arbetsmiljön och därmed utesluta

trakasserier och diskriminering mot kvinnor. Det är ett viktigt arbete inom myndigheten för att

nå sin målsättning om att kvinnor ska känna sig välkomna och trygga i miljön på

arbetsplatsen. En ytterligare aktivitet inom I-processen som Försvarsmakten arbetar med är

utrustningen, där det tidigare varit problematiskt med en utrustning som inte passat alla.

Numera anpassas all utrustning så de även passar kvinnor, för att på så vis visa att att det är

lika välkomna som män in i myndigheten.
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I-processen speglar även den utveckling och utbildning som är möjlig för befintliga

medarbetare inom Försvarsmakten. Myndigheten framställer i sina dokument det mål som

finns att utbilda redan befintliga medarbetare i officersutbildningen. Försvarsmakten står inför

höga pensionsavgångar bland officerare och därmed finns det ett behov att växla upp sin

utbildningskapacitet för att täcka detta glapp, och bidra till tillväxten. Här har myndigheten

förutom den treåriga högskoleutbildning till officer andra kompetensutvecklingsalternativ

inom Försvarsmakten, grundläggandeofficers-, specialistofficers- och Försvarsmaktens

reservofficersutbildning. Även trebefälssystemet är ett exempel på detta, och den slutgiltiga

etableringen av systemet innebär tydligare utbildnings- och karriärvägar för officerare. I den

strategiska inriktningen framkommer det även aktiviteter för att minska psykisk ohälsa och

fysiska skador bland de värnpliktiga som är i grundutbildningen. Det går även att urskilja

UT-processen i aktiviteter med personalförsörjning på Försvarsmakten och där det uppfattas

som att de lägger fokus på att ge de medarbetare som lämnar myndigheten ett bra avslut, som

i sin tur reflekterar positivt tillbaka på arbetsgivaren. I dokumenten beskriver de att

aktiviteterna sker bland annat genom förmåner, lön och pensionsavgångar.

Ellström och Kock (2008) beskriver genom det institutionella perspektivet att i dagens

informationssamhälle är det viktigt att arbeta aktivt och proaktivt med förändring och

anpassning till omvärldsläget. Detta för att organisationer ska kunna bibehålla en

konkurrerande ställning på arbetsmarknaden. Försvarsmaktens målsättning kring tillväxt kan

ses ur det institutionella perspektivet på kompetensförsörjning. I dokumenten framställs

Försvarsmakten som en myndighet som ständigt måste förhålla sig till en föränderlig omvärld

och agera utifrån det. Deras mål är direkt kopplade till omvärlden, men de behöver också visa

utåt att de är kompetenta och att Sverige kan känna sig tryggt. Det kan också tolkas som att

anpassning till omvärlden skapar legitimitet för Försvarsmakten, något som skulle kunna ses

som ett sätt för Försvarsmakten att anbringa respekt hos främmande makt. Det genom att visa

att det svenska försvaret utbildas kontinuerligt för att behålla en hög kompetens inom alla

områden. Men även för att införliva förtroende hos det svenska folket att landets försvar är

robust och kompetensrikt. Vilka kompetenser som efterfrågas förändras över tid, exempelvis

utförs aktiviteter för att få in rätt cyber och IT-kompetenser idag, då den tekniska revolutionen

har skapat nya hot som inte funnits tidigare.

Vidare beskrivs employee branding i styrdokumenten som ett viktigt delmål för att attrahera

nya medarbetare som i sin tur leder till önskad tillväxt. Då medarbetare i dagens samhälle
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värnar om och värderar utveckling och utbildning högt. Employee branding blir nödvändigt

då rekrytering av nya medarbetare är den viktigaste biten för att lyckas med målen inom

tillväxt. För att nå dit behöver myndigheten konkurrera med andra organisationer om vem

som är den mest attraktiva arbetsgivaren i den aspekten.
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7. Diskussion
I följande avsnitt kommer en diskussion att föras kring studiens resultat i relation till den

tidigare forskningen. Avslutningsvis kommer en slutsats att presenteras med koppling till

studiens syfte. Diskussionen kommer att följa forskningsfrågorna:

● Vad består Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi av?

● Vilka målsättningar prioriteras och vilka aktiviteter för kompetensförsörjning föreslås

för att uppnå uppsatta mål  i Försvarsmaktens styrdokument?

● Vilka utmaningar gällande Försvarsmaktens kompetensförsörjning kan identifieras i

styrdokumenten?

7.1. Vad består Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi av?

Studiens resultat visar på tydliga mål inom kompetensförsörjningen där Försvarsmakten

beskriver en vilja och ett behov av att sätta in mer aktiviteter. Utifrån analysen av

styrdokumenten kan det Försvarsmakten prioriterar inom kompetensförsörjning identifieras.

Det har resulterat i en tolkning kring hur de byggt upp sin kompetensförsörjningsstrategi,

utifrån de teman som den här uppsatsen presenterar. De olika teman representerar de mål

inom kompetensförsörjning som Försvarsmakten utför aktiviteter efter. Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi består av följande mål: tillväxt, jämställdhet,

utbildningsmöjligheter, employee branding och specifika kompetenser. Där tillväxt är det

övergripande målet och de övriga teman är således delmål, för att kunna uppnå tillväxt. Detta

är mål och teman som även går att härleda till tidigare forskning (se Österberg & Rydstedt,

2018; Persson & Sundevall, 2019; Petrufová och Nagyová, 2019; Kaur och Shah, 2022).

7.2. Vilka målsättningar prioriteras och vilka aktiviteter för kompetensförsörjning

föreslås för att uppnå uppsatta mål  i Försvarsmaktens styrdokument?

Försvarsmaktens tillväxtmål är ett genomgående tema i styrdokumenten och således i

kompetensförsörjningsstrategin. Det institutionella perspektivet och den känslighet som

organisationer har för omvärlden går att härleda till det övergripande tillväxtmålet.

Försvarsmakten befinner sig i dagens föränderliga omvärld och de måste sålunda snabbt

anpassa sig efter det för att möta de nya kraven. Därtill är Försvarsmakten en unik myndighet

ur den aspekten att deras uppgift är att skydda Sverige och demokratin. Omvärldsbevakning

och matchning av kompetens är därmed en huvudsaklig aktivitet för att kunna lyckas med den

uppgiften, och det institutionella perspektivet blir således användbar i det hänseendet. Det är

av betydelse för Försvarsmakten att uppfattas som legitim samt ingjuta respekt utåt för både
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sin egen stat, Sverige, men även av andra stater. Detta för att både uppfattas som starka men

också för att visa sig kompetenta till att hantera den uppgift de har, att skydda Sverige. Att det

finns tillit till myndigheten utifrån kan ses som en bekräftelse på att Försvarsmakten är

kompetent i den aspekten att inneha den kompetens och kunskap som efterfrågas av dem. De

behöver leva upp till de förväntningar som finns på myndigheten, och deras fokus är sålunda

att anpassa sig till omvärlden för att kunna göra det.

En annan målsättning av Försvarsmakten kompetensförsörjningsstrategi är jämställdhet.

Försvarsmakten försöker via employee branding att attrahera fler kvinnor till myndigheten.

De aktiviteter som utförs rörande jämställdhet inom Försvarsmakten kan jämföras med det

Atuel och Castro (2018) beskriver som militär kulturell kompetens. De menar att begreppet är

en viktig del inom militären då det tar hänsyn till bredare militära normer såsom beteenden

och attityder. Försvarsmakten beskriver omfattande aktiviteter med att försöka förändra synen

på myndigheten och yrket, för att kunna öka mängden kvinnor i myndigheten. Det uppfattas

som att det finns en vilja hos Försvarsmakten att skapa en förståelse för att militären är en

myndighet där alla passar in och att det inte är bara manlig kompetens som efterfrågas. Detta

uppfattas som kulturell kompetens, och att det är den typ av kompetens som Försvarsmakten

medvetet arbetar med att förändra. De vill förändra attityder och beteenden mot kvinnor, både

inuti myndigheten men också utifrån sett. Det tolkas som att Försvarsmakten vill uppfattas

som en öppen myndighet för alla kön, etniciteter, religioner och sexuella läggningar. Det är

även det som Atuel och Castro (2018) finner i sitt resultat, att den militära kulturella

begreppet behöver utvidgas till att omfatta allt detta. Det är viktigt för att kunna omfatta alla

potentiella kandidater för militären och de medarbetarna som de efterfrågar.

Som ett led  i att kvinnor idag är eftertraktad personal till Försvarsmakten och arbetet som görs

med det så finns det en förbindelse till den könsneutrala värnplikten som infördes 2017.

Persson och Sundevall (2019) har i deras analys av kvinnlig värnplikt funnit att eftersom det

varit män som är normen inom militären, är det också mäns standard som kvinnliga sökanden

till Försvarsmakten mäts emot. Vilket i realiteten har skapat både problem och debatt inom

området, och förändring har behövts göras. Vilket idag ses ständigt pågående i form av

aktiviteter som förändrade antagningskrav, anpassad utrustning och liknande. Det som blir

uppenbart är att kvinnors plats inom militären varken har varit eller är självklar, men att

jämställdhet står högt på agendan. Dock går resultaten som funnits i denna uppsats att

jämföras med Persson och Sundevalls (2019) artikel, då det trots stora insatser inte är i
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närheten av helt jämställt mellan könen. Frågan som de i artikeln ställer sig, huruvida kvinnor

faktiskt ses som riktiga soldater inom Försvarsmakten, och vad den könsneutrala värnplikten

bidrar med är aktuella även för denna studie. Precis som styrdokumenten påvisat så ökar

andelen kvinnor i myndigheten varje år, vilket är en indikation på att Försvarsmaktens

aktiviteter ger resultat. Förhoppningen att det tillslut ska bli 50/50 mellan könen känns nåbart,

dock dras samma slutsats som i Persson och Sundevalls (2019) artikel även här: mer arbete

och utredning krävs för att lyckas med total jämställdhet inom Försvarsmakten.

Vidare beskrivs utbildningsverksamheten inom Försvarsmakten som det primära målet för att

förse myndigheten med den personal och kompetens som deras målsättning på tillväxt

erfordrar. Grundutbildning men även vidareutbildning ges stor betydelse i denna process. Det

går att likställa med Petrufová och Nagyovás (2019) diskussion om vikten av

kompetensutveckling inom militären. Dels för att möta de målsättningar som finns inom

tillväxt, behålla viktig kompetens men även för att kunna avancera inom militären.

Försvarsmakten befinner sig i en tillväxtfas som innebär att de måste utföra aktiviteter för att

öka sin utbildningskapacitet. De har genomfört aktiviteter för en utökad prövningskapacitet

men främst ökat volymerna till utbildningarna, för att kunna utbilda alla de som behövs för att

nå personell tillväxt. Försvarsmakten har även utfört aktiviteter för att förbättra och öka

möjligheterna för officersutbildningen. Det visar sig även i positiva resultat av det högsta

antalet sökande till officersprogrammet 2021 sedan 2007. Grundutbildningen och de olika

officersutbildningarna är de främsta utbildningsvägar som Försvarsmakten erbjuder och

genom de här utbildningarna så stabiliseras kompetensutvecklingen inom alla led. Det kan

likställas med det Petrufová och Nagyová beskriver om hur viktigt det är att bygga upp en

kunskapsbas på alla nivåer, för att på så vis bygga upp en stark motståndskraft hos

Försvarsmakten. Kompetensutveckling kan också åstadkomma nöjda anställda inom

Försvarsmakten, som Österberg och Rydstedt (2018) belyser i sin studie. Vilket kan kopplas

till en trolig arbetstillfredsställelse hos det höga antalet värnpliktiga som har sökt anställning

hos Försvarsmakten efter avslutad grundutbildning.

Den slutgiltiga implementeringen av trebefälssystemet ett exempel på ett sådant system som

Petrufová och Nagyová (2019) menar behövs inom militären. Trebefälssytemet är en aktivitet

för en tydligare kompetensutveckling inom Försvarsmakten och innefattar således en utstakad

utvecklingsplan och vägledning för officerare. Gillberg, Holmer & Kadefors (2022) redogör i

sin forskning om specialistofficer och huruvida professionaliseringen har avstannat, och att
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specialistofficer inte är en etablerad profession. Detta trots att Försvarsmakten uttalat att

specialistofficerare är myndighetens ryggrad. Genom att nu fullt slutföra implementeringen av

trebefälssystemet så utför de aktiviteter för att hantera den bristfälliga utveckling inom

specialistofficersprofessionen som tidigare varit. På så vis tydliggör man rollerna och

professionaliserar yrket som Gilberg, Kadefors och Holmer (2022) menar på har avstannat

och yrket får därigenom en tydligare karriärplan och utrymme för att bli det som var avsett

med implementeringen från början.

Ytterligare ett mål inom Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi är employee

branding, och resultaten i studien påvisar att det utförs flertalet aktiviteter inom området. I

styrdokumenten påtalas vikten av att Försvarsmakten utåt visar sig starka, attraktiva och

kompetenta för att attrahera nya medarbetare till myndigheten. Det är högst relevant då

tillväxt är deras primära mål i kompetensförsörjningsstrategin. I resultatet presenteras

aktiviteter som utförs för att Försvarsmakten ska lyckas med sin employee branding, och

området berör alla delarna av kompetensförsörjningsstrategin. Lönesättningen är ett av de

områden där Försvarsmakten har gjort betydande insatser, där de har infört en

individualiserad lönesättning som följer den statliga lönepolitiken. Petrufová och Nagyová

(2019) nämner även det som en aktivitet för att öka statusen på rollen som yrkessoldat, något

som ökar motivationen att välja militären som arbetsgivare. Det är en aktivitet som genererar i

nöjda anställda som väljer att stanna hos Försvarsmakten, vilket kan härledas till de resultat

som Österberg och Rydstedt (2018) kom fram till i sin studie. Vidare visar deras studie på en

vattendelare kring lönesättningen inom militären, då de kompenseras med övriga förmåner

som sjukvård och pensionsförmåner. Vilket även resultaten i den här analysen visade på och

däribland de extra pensionsförmåner som erbjuds till de flygförare som vill stanna kvar i

tjänst efter pensionsålder. Detta är aktiviteter som kan ses ur I-steget i IN, I och UT-processen,

där de erbjuder extra förmåner för att behålla personal och även skapa nöjda medarbetare.

En annan del av Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi berör specifika kompetenser

och detta sett till den föränderliga omvärlden som myndigheten befinner sig i. Försvarsmakten

är i behov av att få in fler kompetenser men även utveckla och värna om de som redan finns i

myndigheten. De kompetenser som framförallt efterfrågas inom Försvarsmakten är de

övergripande kompetenserna för att behålla förmågan till väpnad strid. Försvarsmakten

uttrycker en avsaknad och ett behov av framförallt cyber eller IT-kompetens där efterfrågan

ökat kraftigt, som en följd av digitalisering och omvärldsläget. Det kan likställas med det
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Petrufová och Nagyová (2019) beskriver om att utveckla kompetens för att hantera avancerad

militär utrustning. I ett förändrat säkerhetsläge så måste soldater ha den kompetens och

kunskap som krävs för den militära utrustningen som situationen kräver.

Kompetens hos chefer är något som Österberg och Rydstedt (2018) beskriver som viktigt för

att medarbetare ska vilja stanna kvar i myndigheten. Vilket går att härleda till

Försvarsmaktens stora tillväxtmål, där det är viktigt att utföra aktiviteter för att minska

avhopp inom myndigheten. Österberg och Rydstedt (2018) beskriver att det är viktigt att

chefer inom Försvarsmakten har blivit tillgodosedda med rätt verktyg och kompetenser för att

kunna leda och inspirera medarbetarna, det gäller främst hos nyrekryterade där det

förekommer flest avhopp. Försvarsmakten har vidtagit aktiviteter för att bland annat minska

avhopp på grund av psykiska och fysiska skäl bland de värnpliktiga. Det krävs således

kompetenta och närvarande chefer som dels har ett högt förtroende hos de värnpliktiga, men

även en kunskap för att känna av en situation som inte är hållbar i de aspekterna. I slutändan

menar Österberg och Rydstedt (2018) att cheferna besitter kompetens att ge arbetsuppgifter

som känns och är betydelsefulla för medarbetarna. Även Petrufová och Nagyová (2019)

beskriver vikten av ett gott ledarskap inom militären. De menar att ledarskap är en kompetens

som behöver finns hos cheferna inom Slovakiska Försvarsmakten, det innebär kompetensen

att påverka människor att uppnå deltagande och engagemang i sina arbetsuppgifter. Det liknas

det som Österberg och Rydstedt skriver om ledarskap och är någonting som är viktigt för

Svenska Försvarsmakten.

Petrufová och Nagyová (2019) redogör för andra nödvändiga kompetenser inom

Försvarsmakten och tar bland annat upp att besitta juridiska kunskaper inom sitt område,

språkkompetens samt att de ska vara i fysisk och psykisk form. Vilket även förenas med de

övergripande kompetenser Försvarsmakten behöver besitta. Kompetensutveckling nämner de

också som essentiell för medarbetarna inom Försvarsmakten, detta för att det måste finnas

pågående aktiviteter för att kunna avancera inom militären vilket direkt kopplas till att kunna

ha aktuell kompetens tillhanda. De menar därför att träning och kompetensutveckling på alla

nivåer är betydelsefullt för att kunna behålla rätt kompetens genomgående i organisationen.

Vikten av lärande och utveckling beskriver även Kaur och Shah (2022) i sin forskning. Det är

något som även går att se i svenska Försvarsmaktens kompetensförsörjning, där stor vikt

läggs på att utveckla befintliga medarbetare och skapa utbildningsaktiviteter inom

myndigheten.
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7.3. Vilka utmaningar gällande Försvarsmaktens kompetensförsörjning kan identifieras

i styrdokumenten?

I resultatet har flertalet utmaningar uppmärksammats och den främsta utmaningen som har

lyfts fram i styrdokumenten är kopplat till tillväxten. Generellt sett måste värnpliktig personal

och civilanställda öka för att täppa igen den personalbrist som nu råder inom flertalet

områden. Petrufová och Nagyová (2019) beskriver i sin artikel den konkurrens som militären

får från den privata sektorn. Därför är det av högsta vikt att Försvarsmakten utför aktiviteter

inom sin employee branding, för att attrahera fler att välja Försvarsmakten som arbetsgivare

framför den privata sektorn. En ytterligare utmaning är kompetensutveckling inom

Försvarsmakten, Kaur och Shah (2022) skriver att utveckling och lärande är viktiga faktorer

för att bibehålla intresset hos medarbetare för att stanna kvar i organisationen. Dessvärre

framgår det att Försvarsmakten har behövt göra avkall på förmågeutveckling hos bland annat

Flygvapnet, vilket härleds till personalbrist.

Försvarsmakten arbetar med aktiviteter för att öka jämställdheten inom myndigheten, något

som även ses som en utmaning. Jämställdheten är inte ett nytt fenomen inom Försvarsmakten,

Persson och Sundevall (2019) beskriver det som en debatt som fortlöpt under många år. Om

Försvarsmakten skulle lyckas med att nå ut till kvinnor och förändra strukturerna kring arbetet

som länge varit mansdominerat, kommer det generera i en positiv utveckling mot

tillväxtmålet. Målet är att vara lika många män som kvinnor inom Försvarsmakten,

könsneutralt, något som idag inte är uppnått. Persson och Sundevall (2019) belyser att mer

utredning och arbete krävs i uppföljning av vad den könsneutrala värnplikten bidrar med, och

huruvida kvinnor faktiskt ses som en riktig soldat i myndigheten. När det kommer till

jämställdheten pratar Försvarsmakten även om utmaningar utöver bara att kunna attrahera in

fler kvinnor. Det handlar främst om att utveckla en strategisk plan för att öka jämställdheten,

som fungerar och verkligen förändrar arbetet med detta. Det kan likställas med det Atuel och

Castro (2019) beskriver om militär kulturell kompetens och det behov som finns att utveckla

begreppet och ta hänsyn till etnicitet, kön, sexuell läggning och religiös tillhörighet.

En ytterligare utmaning som det talas om i styrdokumenten är även den kopplad till tillväxt,

men berör hur myndigheter ska hantera och minska avhopp inom alla arbetsområden. Här

beskriver de avhoppen som en viktig del, som både idag och historiskt varit relativt stor.

Försvarsmakten har vidtagit aktiva åtgärder för att handskas med detta och för att kunna
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proaktivt minska avhoppen, men likväl ligger det en stor utmaning här. Det kan även härledas

till de resultat som Österberg och Rydstedt (2018) fick fram i sin studie. De menar att en

aktivitet för att minska avhopp innebär att förse nyrekryterade soldater med meningsfulla

arbetsförhållanden, som genererar både i arbetstillfredsställelse och motivation för sin

arbetsuppgift. Det utgör en utmaning för Försvarsmakten att lyckas minska avhoppen, och det

krävs att myndigheten utför aktiviteter kring ledarskap samt att skapa meningsfulla

arbetsförhållanden för nyrekryterade.

Försvarsmakten beskriver i styrdokumenten hur fler söker sig till myndighetens olika

utbildningsverksamheter. Det i sig innebär en utmaning för Försvarsmakten att möta det stora

antal sökande genom att ha tillgång till exempelvis rätt antal lokaler, utrustning och personal.

Här krävs en strategisk och långsiktig planering som också har förmågan att snabbt förändras

och att vara flexibel, eftersom Försvarsmakten siktar på en stigande volym av medarbetare,

personell tillväxt. Det går att koppla till det som Kaur och Shah (2022) nämner om

koherensen mellan vad en organisation säger och samtidigt visar utåt. Genom att se till att det

finns rätt tillgångar och att alla anställda på Försvarsmakten bemöts med rätt resurser, som i

sin tur visar på att de är välkomna och att myndigheten kan hantera personalmängden, är av

högsta vikt för arbetstillfredsställelse och för att lyckas med att behålla medarbetare.

Slutligen kan den strategiska kompetensförsörjningsstrategin tydligt kopplas till

omvärldsläget vilket innebär en utmaning, detta då de behöver vara beredda på och förutse

vilka nya kompetenser som kan komma att behövas. Som nämnts otaliga gånger genom

uppsatsen så verkar Försvarsmakten i en föränderlig omvärld där de kompetenser som krävs

kan förändras snabbt, och behöver därför tillsättas lika snabbt. Tidigare kompetenser behöver

utvecklas och vara uppdaterade på de senaste trenderna och kunskaperna inom området. Att

som myndighet utföra aktiviteter för att behålla dessa kompetenser som är viktiga för att

kunna upprätthålla deras arbetsuppgifter är en ständig utmaning. Här krävs stora resurser,

omfattande omvärldsbevakning och snabba beslut. En övergripande utmaning inom

myndigheten och som kommer finnas med i all framtid och som både Petrufová och Nagyová

(2019) och Kaur och Shah (2022) trycker på i sin forskning. Båda artiklarna menar på att det

finns en stor vikt och utmaning i att utveckla den kompetensen som befinner sig inom

organisationen, och att det är avgörande för att vara en organisation som når upp till sin fulla

kapacitet.
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Summerat så berör och talar Försvarsmakten om en mängd utmaningar som de står inför, och

tillväxten är det området som är mest talande i styrdokumenten. Tillväxten och dess framtida

utmaningar är direkt kopplade till de övriga målen i kompetensförsörjningsstrategin. Arbetet

med utmaningarna inom jämställdhet, utbildningsmöjligheter, employee branding och

specifika kompetenser är omfattande och har således stor betydelse för att nå tillväxtmålet.

7.4. Slutsats

Försvarsmakten står inför ett extraordinärt läge som kräver stora resurser från alla led inom

myndigheten, det innebär således allt ifrån pengar, medarbetare, lokaler och material. De står i

nuläget inför en stor tillväxt, idag är det 54 900 som aktivt arbetar inom myndigheten men

ambitionen är att nå 90 000 befattningar innan år 2025. Det kan förklaras av det oroliga

omvärldsläget som vi nu befinner oss i, som är det mest kritiska sedan andra världskriget. Mot

bakgrund av det oroliga omvärldsläget är relevanta kompetenser inom Försvarsmakten av

högsta vikt för att kunna säkerställa den kunskapsnivå som efterfrågas av myndigheten. Syftet

med denna uppsats är att undersöka, och därigenom skapa kunskap om, Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi.

Styrdokumenten är ett informationsrikt och omfattande material där en utmaning var att

sortera och utröna relevant information. Resultaten i uppsatsen visar vilka teman inom

kompetensförsörjning som vi uppfattar bygger upp Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi. Analysen har även visat på hur Försvarsmakten beskriver sina

mål, aktiviteter och utmaningar inom varje tema av strategin. De teman som vi anser

kompetensförsörjningsstrategin består av är: tillväxt, jämställdhet, utbildningsmöjligheter,

employee branding och specifika kompetenser. Där tillväxt är det generella målet, och de

övriga teman är delmål för att nå tillväxten.

Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi med mål, aktiviteter och utmaningar

sammanfattas nedan:

● Öka tillväxten

● Attrahera kvinnor att söka till Försvarsmakten

● Förändra kulturen och uppfattningen om Försvarsmakten som mansdominerat

● Minska avhoppen både i utbildning och bland medarbetare

● Ett etablerat och kompetent ledarskap

● Bibehålla kompetensnivån inom myndigheten
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● Lyckas fördela resurser och tillgångar på rätt sätt

Det som utgör kärnan i Försvarsmaktens mål, utmaningar och aktiviteter är deras tillväxtmål

och det är den verkliga essensen i deras kompetensförsörjningsstrategi. Även om det kan låta

som en enkel uppgift att öka tillväxten är det i verkligheten dessa områden som kräver

resurser i form av kunskap, ekonomi, tid och personal. I vår föränderliga samtid är de

specifika kompetenserna viktiga för att kunna bibehålla en kompetent myndighet, samtidigt så

innebär en föränderlig tid även att efterfrågan på kompetenser förändras snabbt.

Försvarsmakten behöver arbeta proaktivt med kompetensförsörjning för att hålla

kompetenserna ajour med en dynamisk omvärld. Att få in fler kvinnor till myndigheten är

också ett steg för att få in mer kompetens till verksamheten. Jämställdheten inom

Försvarsmakten är ett område där mycket arbete finns att göras, då det idag är 22% kvinnor

som arbetar inom myndigheten. Försvarsmaktens ambition att uppnå 50% kvinnor inom

myndigheten, vilket i realiteten skulle innebära en ökning av många kvinnliga medarbetare,

som i sin tur skulle bidra till tillväxtmålet. Vidare behövs inom Försvarsmakten ett gediget

och kompetent ledarskap för att bland annat skapa trivsel och meningsfullhet hos de anställda

inom myndigheten. Det är även betydelsefullt i utbildningskontexten, för att ge rätt

förutsättningar samt minska avhopp.

I och med de utmaningar inom kompetensförsörjningsstrategin som uppsatsen visat att

Försvarsmakten står inför, krävs det att Försvarsmakten visar på handlingskraft och

engagemang. En koherens behöver finnas mellan vad de säger att de gör och vad de faktiskt

gör, och det framkommer i styrdokumenten en vilja att gå från ord till handling inom

Försvarsmakten.

Vi har genom den här uppsatsen uppfyllt studiens syfte och sålunda bidragit till en ökad

kunskap om Försvarsmaktens kompetensförsörjningsstrategi. Denna studie har med sin

analys, resultat och diskussion bidragit till att tydliggöra Försvarsmaktens

kompetensförsörjningsstrategi. Studien har även stärkt den tidigare forskningens slutsatser

som beskrivs i uppsatsen. Mot bakgrund av uppsatsen resultat och slutsaser så anser vi att mer

forskning och utredning måste finansieras och utföras för att kunna upprätthålla den

kompetens som behövs i dessa föränderliga tider. Kopplat till det aktuella omvärldsläget anser

vi att det är viktigt att ytterligare utredningar och forskning görs inom området, för att

Försvarsmakten på bästa sätt ska kunna anpassa sig till omvärldsläget och vara förberedda på
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nya förändringar. Förslag på vidare forskning är vilka förändringar i

kompetensförsörjningsstrategin Försvarsmakten behöver att göra för att följa en snabbt

föränderlig omvärld och upprätthålla den kompetens som krävs inom myndigheten för att

möta framtidens hot. Denna form av forskning skulle även kunna att utvecklas ur ett

internationellt perspektiv och därmed vilka utvecklingsmöjligheter gränsöverskridande

samarbete skulle leda till i den aspekten.
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