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Sammanfattning  

 
Sveriges drygt 100-åriga tradition av värnplikt har försvunnit. År 2010 ersattes värnpliktutbildningen 

av en ny frivillig militär. Ingen ska längre utbildas med plikt om inte försvarsberedskapen kräver det. 

En förändring som innebär att Försvarsmaktens tillsättning av tidigare värnpliktsbaserade 

befattningar som gruppbefäl, soldater och sjömän nu genomförs på frivillig grund. Försvarsmakten 

har därmed blivit en arbetsgivare med stora årliga rekryteringsbehov. En rekryteringsprocess 

implementerades 2010 och har fram till idag fungerat bra i vissa avseenden och i andra avseenden 

mindre bra. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur implementeringen och arbetet med 

rekryteringsprocessen har fungerat och hur den idag upplevs vid Försvarsmaktens HR-Centrum och 

vid två regementen.  Syftet har tillika varit att se på förändringsarbetet utifrån ett perspektiv av 

organisatoriskt lärande och empowerment, med mål att undersöka om och i så fall hur 

organisationen lär sig under processens gång. Intervjuer har genomförts med sju respondenter som 

på olika sätt arbetar med rekryteringsprocessen för gruppbefäl, soldater och sjömän. Av resultatet 

framkom det att de undersökta enheterna anser att rekryteringsprocessen fungerar relativt bra. Att 

de problem som funnits och finns framförallt beror på att det saknas styrningar, att det finns 

kommunikationsproblem och att ett mer djupgående lärande inom organisationen inte kunnat ses. 

Problem rättas till och rekryteringsprocessen förbättras, vilket tyder på ett organisatoriskt lärande, 

men det sker ofta genom nödlösningar. Rekrytering har idag påbörjats mot en ny anställningsform, 

bestående av tidvis anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Frågan är nu om Försvarsmakten som 

organisation har lärt sig tillräckligt för att inte göra om samma misstag som begicks vid 

rekryteringsprocessens införande. Framtida studier kan därför riktas mot Försvarsmaktens fortsatta 

rekryteringsarbete och förmåga att utvecklas som organisation.       
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1. Inledning  
 
Följande uppsats undersöker Försvarsmaktens införande och arbete med att skapa en 

rekryteringsprocess som en naturlig del vid anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Försvarsmaktens förändringsprocess från värnplikt till yrkesförsvar pågår för fullt och är ett fenomen 

som i grunden påverkar hela det svenska samhället. Plikt har bytts ut mot frivillighet och 

Försvarsmakten som organisation måste anpassa sig till de nya förändringarna. En anpassning som 

till stor del rör sig runt just begreppet rekrytering. Värnpliktiga tvingas inte längre in i organisationen 

till att bli gruppchefer, soldater och sjömän, de ska istället rekryteras. Försvarsmakten som 

organisation ska nu lära sig att bryta gamla tankemönster kring värnplikt. En stor uppgift för en 

organisation som i över hundra år har formats av ett tankemönster kring en garanterad 

personalstyrka. 

Personligen har rekrytering intresserat mig under en längre tid, då jag tidigare arbetat som 

rekryterare på ett privat företag. Samtidigt är rekrytering något som de flesta av oss på ett eller 

annat sätt kommit i kontakt med och därmed känner en viss koppling till. Jag har på senare tid, 

framförallt på grund av min tidigare anställning inom Försvarsmakten uppmärksammat den 

rapportering som sker angående Försvarsmaktens problem att hitta och behålla personal. Försvarets 

svårigheter är så aktuella att det i skrivandes stund visas nyhetsinslag på tv och skrivs tidningsartiklar 

om det. Att kunna undersöka ett ämne som är så pass aktuellt är intressant, och att jag utöver det får 

chans att kombinera mitt intresse av rekrytering och kunskap från tidigare militärtjänstgöring känns 

som ett stort plus. Genom att koppla ihop teoretiska utgångspunkter kring organisatoriskt lärande 

med försvarsmaktens förändring inom rekrytering, vill jag visa på hur olika teorier kring lärande och 

organisationsförändring kan aktualiseras och tillämpas i en pågående och kontroversiell process.  

 
 

2. Bakgrund 
 

I detta första avsnitt introduceras läsaren till det undersökta problemområdet genom en kort 

historisk bakgrundsbeskrivning av Försvarsmaktens förändring samt en kortare beskrivning av 

Försvarsmaktens nya rekryteringsarbete.  

 

2.1 Från invasionsförsvar till insatsförsvar 
 
Det svenska försvaret har traditionellt haft till uppgift att försvara våra svenska gränser mot en 

invasion. Efter andra världskriget hotade kalla kriget. Sovjetunionen med sin Warszawapakt stod mot 

USA och NATO.  Sverige var neutralt men våra gränser omringades av de två blocken och ett 

värnpliktsförsvar med möjlighet att mobilisera stora mängder soldater ansågs vara det bästa sättet 
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att försvara Sverige. 1 Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har sedan kalla krigets slut, för 

ungefär två decennier sedan, förändrats. De flesta Europeiska stater är medlemmar i EU och i NATO. 

Sveriges säkerhet ses inte endast till våra gränser utan bygger idag på ett solidariskt samarbete med 

andra länder med liknande värderingar. En invasion av Sverige bedöms därmed inom en överskådlig 

tid som högst osannolik. Det har medfört att Försvarsmaktens roll har förändrats. I dag syftar 

förändringsarbetet till att ge ökad förmåga i form av ett mindre, rörligare och mer flexibelt försvar 

med såväl nationella som internationella uppgifter. Reformarbetet från värnpliktsförsvar till ett 

frivilligt insatsförsvar är bland de största förändringarna som hänt det svenska försvaret i modern 

tid.2  

Rent konkret betyder det att Sveriges cirka 100-åriga tradition av värnplikt har försvunnit. År 2010 

ersattes värnpliktutbildningen av en ny frivillig militärutbildning. Ingen ska längre utbildas med plikt 

om inte försvarsberedskapen kräver det. Lagen om totalförsvarsplikt finns med andra ord kvar men 

plikten att mönstra och tjänstgöra inom försvaret är vilande. Om beredskapen kräver det och 

värnplikten åter tas i bruk, kommer plikten att gälla så väl kvinnor som män.3  

 

2.2 Försvarsmaktens nya rekrytering 
 
Försvarsmaktens tillsättning av tidigare värnpliktsbaserade befattningar som gruppbefäl, soldater 

och sjömän genomförs sedan 2010 på frivillig grund. Försvarsmakten har därmed blivit en 

arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden med stora årliga rekryteringsbehov. Försvarsmakten 

har bedömt att det kommer att behöva utbildas runt 4000 gruppbefäl, soldater och sjömän årligen. 4  

Detta till en årlig rekryteringskostnad av 230 miljoner mellan 2010-2013.5  

Försvarsmakten har dock, till skillnad från vad många tror, sedan lång tid tillbaka erfarenhet av 

rekrytering till olika militära personalkategorier. Rekrytering har bland annat skett till 

officersutbildningen, utlandsstyrkan och hemvärnet. Gemensamt för denna rekrytering har dock varit 

att den fokuserat på personer med tidigare erfarenhet av Försvarsmakten. Rekryteringen till det nya 

försvaret kommer här att skilja sig. Försvaret kommer nu att behöva rikta in sig på personer utan 

tidigare militär erfarenhet, rekryteringen blir med andra ord externt inriktad.6  Övergången till ett 

system som bygger på rekrytering på frivillig grund ställer helt nya krav på Försvarsmaktens förmåga 

att ta tillvara på det intresse som visas för verksamheten. Det kräver att alla berörda aktörer, 

däribland stödmyndigheter inom försvaret, samverkar för att reformen ska kunna genomföras så 

framgångsrikt som möjligt.  

 
 
 

                                                           
1 http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Om-forsvaret/Forsvar-i-forandring/ 

2 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Verksamhet/ 
3 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Varnplikt/  
4 Regeringens proposition, ”Soldatanställningar i Försvarsmakten”. 2011/12:115 s 138 
5 Regeringens proposition, ”Modern personalförsörjning för ett användbart försvar - vissa frågor om 
Försvarsmaktens personal ”. 2009/10:160 s 115 
6 Ibid. s 112 

http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Om-forsvaret/Forsvar-i-forandring/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Verksamhet/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Varnplikt/
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2.3 Försvarsmaktens uppdelning av kategorin gruppbefäl, soldater och 

sjömän   
  
För att förstå uppsatsen och de resonemang som senare följer, är det viktigt att läsaren får en kort 

bakgrund till de två olika anställningsformerna som finns inom det nya frivilliga insatsförsvaret. 

Att endast anställa heltidsanställda gruppbefäl, soldater och sjömän insåg Försvarsmakten tidigt inte 

skulle vara en hållbar lösning. Att ha ett försvar bestående av endast heltidsanställd personal ansågs 

helt enkelt inte vara kostnadseffektivt och skulle leda till en ineffektiv användning av resurser. För att 

stärka personalförsörjningen till soldatyrket insåg därför Försvarsmakten nödvändigheten av olika 

tjänstgöringsformer för att kunna upprätthålla och anpassa de varierande krav som ställs på 

Försvarsmakten med att dels vara i beredskap och dels vara i aktiv insats.7 Det innebar att de tidigare 

värnpliktsbaserade befattningarna gruppbefäl, soldater och sjömän delades in i två kategorier. De två 

kategorierna blev kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) samt tidvis 

tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T). GSS/K är heltidsanställda inom 

Försvarsmakten medans de som är anställda som GSS/T har sin huvudsakliga anställning utanför 

Försvarsmakten och tjänstgör endast ett fåtal gånger per år vid sitt förband. Tanken var och är att de 

tidvis tjänstgörande soldaterna ska utgöra stommen i det svenska försvaret och att de kontinuerligt 

anställda ska utgöra en mindre del, cirka 40 %.8  

Införandet av de två kategorierna har skett i två separata steg. Den första fasen bestod i att 

värnplikten ersattes med frivillig militär utbildning, vilket trädde i kraft den 1:a juli 2010. Det fick till 

följd att Försvarsmakten kort därefter började rekrytera kontinuerligt tjänstgörande personal till de 

tidigare värnpliktsbaserade befattningarna. Den andra fasen skedde den 1:a juli 2012 då en lag 

trädde i kraft, som innebar att Försvarsmakten först nu kunde börja rekrytera tidvis tjänstgörande 

gruppbefäl, soldater och sjömän. Att den andra fasen skedde så pass sent har inneburit att 

Försvarsmakten hittills i stort sett endast kunnat rekrytera och anställa GSS/K men inte GSS/T. Senare 

i uppsatsen kommer det att framgå vad det inneburit för införandet av rekryteringsprocessen. 

 

2.4 Försvarsmaktens rekryteringsprocess av gruppbefäl, soldater och 

sjömän 
 
För att bli rekryterad och anställd som GSS i Försvarsmakten finns det två tillvägagångssätt. Det 

första tillvägagångssättet är att man sedan tidigare har gjort värnplikt i det gamla värnpliktförsvaret. 

Dessa personer benämns ofta som ”magasinet” av Försvarsmakten och kan bli direktrekryterade som 

GSS. Denna rekrytering har nästan uteslutande skett sedan värnpliktförsvarets försvinnande till och 

med år 2011. Det andra tillvägagångssättet är att man inte har någon tidigare militär erfarenhet och 

därmed går igenom hela rekryteringsprocessen som beskrivs nedan.   

 

                                                           
7
 Regeringens proposition 2009/10:160  s 72  

8
 Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 med särskilda Redovisningar.  23 383:53071. 2012-02-29 s 43 
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Från det att en individ söker till grundläggande militär utbildning (GMU) till dess att individen är 

anställd i en insatsbefattning sker urval i flera steg, tre urvalstillfällen och en värdering mot specifik 

insatsbefattning. Vid dessa tillfällen har individen möjligheter att utifrån sitt intresse och bedömd 

potential göra successiva vägval. Den sökandes intresse, kvalifikationer och motivation ska under 

urvalsprocessen matchas mot Försvarsmaktens krav och behov. Modellen är framtung vilket innebär 

att de stora screeninginsatserna sker tidigt i processen. 

Kortfattat beskrivs processen följande:  

Steg 1: En person är intresserad av att bli soldat och skickar in en ansökan. Det sker en kontroll av 

personens grundläggande behörighet. Därefter görs ett självskattningstest på internet där man även 

visar var man är intresserad av att tjänstgöra. En första gallring görs. 

Steg 2: En prövning görs för att kontrollera den sökande mot fysiska, psykiska och medicinska 

uppsatta krav. Detta sker genom fysiska tester. En gallring görs.  

- Efter prövningen sker en 12 veckor lång grundläggande militära utbildning (GMU)  

Steg 3: I slutet av GMU söker personen en tjänst inom Försvarsmakten. En lämplighetsbedömning 

görs och personen blir först nu eventuellt provanställd som GSS. 

Steg 4: En uppföljning görs för att säkerställa att personen vid slutet av sin provanställning 

fortfarande passar för tjänsten och uppfyller kraven. 

Något som behöver förtydligas är att en individ som bli antagen till GMU inte är anställd i 

Försvarsmakten. Att bli antagen till GMU innebär endast att individen är antagen till en 12 veckor 

lång utbildning. Under slutet av den grundläggande militära utbildningen utvärderas sedan individen 

för en eventuell provanställning som GSS (steg 3).  

På nästa sida förtydligas Försvarsmaktens rekryteringsprocess i en modell. Modellen visar på 

processen i mycket grova drag.  Personer som redan genomför värnplikt eller GMU går direkt in steg 

3 utan att genomföra GMU igen. 
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Modell 1: Systembild successivt urval och successiva vägval.9 

 

 

Nästa modell visar på samma rekryteringsprocess utifrån ansvarsfördelning. Processen som beskrivs 

nedan sker från och med steg 3 i modell 1. Modellen fokuserar på själva ansvarsfördelningen i 

rekryteringen och hur de olika delarna samverkar under processens gång. Modellen i sig kan vid 

första anblick se lite rörig ut men den ger en bra uppfattning om hur ansvaret fördelas mellan bland 

annat HR-Centrum och förbanden i olika skeden av rekryteringsprocessen. Ansvarsfördelningen är 

inte en rak linje, utan det är förlopp där huvudansvaret skiftar beroende på var man befinner sig i 

processen. Något som tydligt ses i modellen.  

 

 

 

 

                                                           
9 Försvarsmaktens process: Grundrekrytering av militär personal via grundläggande militär utbildning – Ansvar 

och roller, 2011 
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Lokal HR: En lokal HR funktion finns på varje regemente. Ett regemente är till exempel Livgardet eller 
Ledningsregementet 
Förbandschef: Varje regemente har flera förband och för varje förband finns en chef med 
huvudansvar för sitt eget förbands personal.  
Chef: Chef betyder i detta fall rekryterande chef, alltså den person som söker personal. Det kan vara 
en plutonschef som söker en till soldat till sin pluton. Det går flera plutoner på varje förband. 
FM HRC: Försvarsmaktens HR-Centrum 
 

 

Modell 2: Ansökan om fortsatt engagemang inom Försvarsmakten.10 

 

                                                           
10

 Försvarsmaktens process: Grundrekrytering av militär personal via grundläggande militär utbildning – Ansvar 
och roller, 2011  
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3. Problemformulering  
 

I detta stycke görs en problemformulering av ämnet. Därefter presenteras studiens syfte, 

frågeställningar och avgränsning.  

 
En väl fungerande rekryteringsprocess betyder att en organisation kan anställa medarbetare med 

rätt kompetens och rätt egenskaper. Medarbetare med rätt kompetens förbättrar avsevärt en 

organisations förmåga att uppnå mål, fullfölja strategier och möta morgondagens krav.11 Att veta 

vilka dessa egenskaper och kompetenser är blir däremot alltmer svårdefinierat eftersom 

organisationer inte vet morgondagens krav idag. Arbetsroller och tjänster ändras ständigt, vilket 

ställer krav på anpassningsbara organisationer och individer.   

Hur ser det då ut i verkligheten för en organisation som försöker implementera rekrytering som en 

viktig process vid anställning? Vilka problem kan uppstå och vad är i så fall anledningarna till de 

uppkomna problemen?     

Den svenska Försvarsmakten är som sagt idag inne i just en sådan förändring.  Att möta 

morgondagens krav är ett motto som nu sätts i centrum då Sveriges invasionsförsvar avvecklas och 

det nya moderna insatsförsvaret utvecklas. I praktiken ska det innebära mindre men vassare enheter 

med välutbildad och flexibel personal. Detta sätter nya och större krav på Försvarsmaktens 

marknadsföring, rekryteringsprocess och utbildning, då färre men mer kompetenta individer ska in i 

organisationen. Jag har personligen varit med när Försvarsmakten började sin förändring och upplevt 

hur det nya arbetssätten kan vara svåra att implementera och hur de kan mötas av motstånd.  

Försvarsmaktens försök att införa rekrytering som en viktig del vid anställning, kommer i denna 

uppsats ses utifrån ett lärande perspektiv. Fokus kommer att ligga på svårigheterna vid införandet av 

en sådan förändringsprocess och vad som görs för att få med samtliga delar i organisationens 

förändringsarbete. Vågar organisationen gå nya vägar, ifrågasätta det gamla och samtidigt utvärdera 

sin egen verksamhet för att utvecklas? I dagsläget har alla Försvarsmaktens olika delar mottagit men 

inte fullt ut implementerat det nya arbetssättet kring rekrytering av gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Frågan som ställs nu är varför implementeringen inte skett fullt ut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Bolander, Pernilla. Anställningsbilder och rekryteringsbeslut. Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet 
Handelshögskolan, 2002 s 2 
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3.1 Syfte  
 
Jag hoppas med denna uppsats att 1) Få insikt och förståelse av Försvarsmaktens nuvarande 

förändringsprocess inom rekrytering. 2) Visa på de faktorer som gör att en organisationsförändring 

kan stöta på problem. 3) Se på implementeringen av en ny rekryteringsprocess utifrån ett perspektiv 

av organisatoriskt lärande. 4) Bidra till ett ökat samarbete inom organisationen vid 

rekryteringsprocesser. 

 

3.2 Frågeställning 
 

 Hur upplever Försvarsmaktens HR-Centrum och de två undersökta regementena 

implementeringsarbetet av rekryteringsprocessen och dess funktion i dagsläget? 

 

 Kan Försvarsmaktens HR-Centrum och Försvarsmaktens undersökta regementen utifrån ett 

perspektiv av organisatoriskt lärande utveckla bättre förutsättningar för en fungerande 

rekryteringsprocess och i så fall hur?   

 

3.3 Avgränsning  
 
Denna studie har för avsikt att undersöka hur en förändringsprocess kan gå till inom en stor 

hierarkisk organisation med många påverkade parter. Valet har gjorts att undersöka den specifika 

organisationen Försvarsmakten, och där begränsa studien till införandet av den nya processen kring 

rekrytering av gruppbefäl, soldater och sjömän. I studien undersöks hur tre specifika delar i 

organisationen påverkas av införandet av nya processen samt hur förändringen bemöts och fungerar 

idag. Fokus ligger på sju intervjuade individer, som på olika sätt påverkats av förändringen och hur de 

uppfattar den nya processen och dess införande.  

Studien kommer endast att beröra det nya rekryteringsarbetet av de tidigare 

värnpliktsbefattningarna gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). Andra rekryteringar eller 

förändringar inom Försvarsmakten som ej har relevans för studien kommer inte att behandlas. 

Antagligen hade en undersökning, som inkluderat ett större antal delar inom organisationen gett en 

bredare och mer nyanserad bild av den nya rekryteringsprocessen. Avgränsningarna motiveras dock 

med att en djupare förståelse istället kan fås av den undersökta processen inom de undersökta 

delarna av organisationen.  
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4. Studiens genomförande 
 

I detta avsnitt kommer metoden för studien att beskrivas. Hur studien startade, vilken 

forskningsstrategi som använts, hur genomförandet praktiskt gått till och vilka etiska överväganden 

som gjorts. Stycket avslutas med en kortare kritisk metoddiskussion och hur arbetet kan anses ha en 

pedagogisk relevans.     

 

4.1 Studieprocessens begynnelse 
 
Med min bakgrund inom Personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet, har jag studerat 

förändringsprocesser, organisatoriskt lärande och organisationsteori. Dessa kunskaper har påverkat 

mitt val av teori och förståelse för ämnet. Vid studiens början var jag även redan bekant med 

Försvarsmakten som organisation då jag tidigare gjort värnplikt samt varit på mission med den 

svenska utlandsstyrkan. Efter min tid i det militära, var jag själv en av de första soldater som 

Försvarsmakten försökte knyta till sig vid det nya frivilliga insatsförsvarets begynnelse. Min kunskap 

om Försvarsmakten som organisation ansåg jag med andra ord vara relativt god vid studiens början. 

Ju längre studien pågått och min kunskap om Försvarsmakten ökat, har jag insett att den förståelse 

jag hade vid studiens inledning, såhär i efterhand egentligen varit mindre än vad jag från början 

trodde.  

 

4.2 Förstudie 
 
Undersökningen kom till genom att jag tog kontakt med Försvarsmaktens HR-Centrum för att 

undersöka möjligheten för, samt om det fanns ett intresse från Försvarsmaktens sida att jag som 

student inom Personalvetarprogrammet tittade närmare på någon del av den förändring som 

Försvarsmakten för närvarande går igenom. För att få en större förståelse kring Försvarmaktens 

förändringar och problemområden gjordes en mindre förstudie. Förstudien bestod av två möten med 

en avdelningschef vid Försvarsmaktens HR-Centrum, som sedermera även blev min kontaktperson 

inom organisationen. Under de två mötena delgavs information om förändringen i Försvarsmakten 

angående övergången från ett värnpliktsförsvar till ett frivilligt insatsförsvar. Vi diskuterade vad 

förändringarna inneburit för Försvarsmakten och för HR-Centrum och vad de såg för problematik 

med detta. Beslut togs om att jag skulle titta närmare på rekryteringen av gruppbefäl, soldater och 

sjömän med fokus på själva införandet och det pågående arbetet med den nya 

rekryteringsprocessen. En litteratursökning tog sedan fart för att utöka min förståelse och för att se 

vilken tidigare forskning som fanns kring ämnet. Genom att framförallt använda i databaserna ERIC, 

EBSCO och Uppsatser.se försökte jag skaffa mig en bredare kunskap av det material, som fanns 

relaterat till ämnet.  

Genom förstudien fick jag bekräftat att Försvarsmakten var intresserade av en undersökning och att 

de ville hjälpa till med genomförandet. Förstudien gjorde även mitt undersökningsområde mer 

precist samtidigt som den visade att undersökningen i sig antagligen var genomförbar och att det 

fanns en empirisk grund. Utifrån förstudien preciserades sedan mina frågeställningar.     
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4.3 Undersökningsansats 
 

4.3.1 Angreppssätt 

 
Då avsikten med undersökningen är att se hur olika berörda individer uppfattar Försvarsmaktens 

förändringsarbete och hur de anser att rekryteringsprocessen fungerar, så ligger aktörsperspektivet 

till grund för undersökningens vetenskapliga ansats. Aktörsperspektivet ser människan som en 

medveten, reflekterande och rationellt handlande varelse. Människan är utifrån aktörsperspektivet 

förmögen att på ett medvetet, reflekterande och rationellt sätt göra antaganden i motsats till 

strukturperspektivet, där människan istället är en marionett för förbestämda och anonyma 

lagmässigheter.12 Det är individens känslor och upplevelser som är utgångspunkten enligt 

aktörsperspektivet, vilket ger en hög grad av subjektivitet.13 En subjektivitet som jag i denna 

undersökning strävar efter att undersöka.     

Utöver att uppsatsen präglas av ett aktörsperspektiv så grundar sig undersökningens 

forskningsstrategi av ett induktivt tänkande och handlingsmönster. Det innebär att jag angriper 

empirin under arbetets gång, vilket gör att jag kan angripa mitt material på ett mer förutsättningslöst 

sätt och inte vara lika styrd av förutfattade meningar.14 Mitt induktiva angreppssätt präglas av att 

försöka visa på mina teorier kopplat till min empiri. De sanningar jag försöker visa på angående 

Försvarsmaktens rekryteringsarbete baseras helt enkelt på de intervjuades upplevelser.15 Med 

utgångspunkt i de nya insikter som jag fått under studiens genomförande, formulerade jag mer 

precisa och snävare frågeställningar.  Det började redan vid förstudien men fortsatte mer eller 

mindre under hela arbetets gång. Dessa mer avgränsade frågor utvecklades induktivt, inom ramen 

för själva undersökningen och som ett resultat av mina ansträngningar att nå en förståelse för 

problemområdet. Det blev en process av frågor-datainsamling-analys-reformulering av frågorna för 

att kunna utveckla dem till att bli bra och forskningsbara.16  

 

4.3.2 Kvalitativ metod 

 
Kvalitativ metod är ett vitt begrepp och kan omfatta en rad olika forskningsmetoder. Det kan omfatta 

djupintervjuer såväl som observationer. Det centrala ligger i att på olika sätt samla in information, 

som ger en djupare förståelse för det problem som man studerar. En kvalitativ metod innebär ofta en 

viss närhet till undersökningsobjektet. En närhet som den kvantitativa metoden ofta har svårare att 

skapa, på både gott och på ont.17  

Jag anser att den kvalitativa intervjun är den datainsamlingsmetod som är bäst lämpad för min 

undersökning. Jag vill ta del av respondenternas tankar och känslor kring rekryteringsprocessen och 

                                                           
12

 Hyldegaard, Kirsten. Vetenskapsteori: En grundbok för pedagogiska ämnen. 2008 s 25 
13

 Ibid. s 268 
14

 Bjereld, Ulf - Demker, Marie och Hinnfors, Jonas. Varför vetenskap? Om vikten av problem i 
forskningsprocessen. 2009, 3:e upplagan. s 18 
15

 DePoy, Elizabeth – Gitlin, Laura N. Forskning – en introduktion. 1999 s 17 ff 
16

 Ibid. s 74 ff 
17

 DePoy – Gitlin, Forskning – en introduktion, 1999 s 92 f 
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förstå varför de tycker som de tycker.18 Genom den kvalitativa intervjun får jag reda på hur de 

intervjuade individerna upplever processen, på ett bättre sätt än vad en kvantitativ enkät antagligen 

skulle ha gjort.  

 

4.3.3 Intervjuform 

 
Det skiljs ofta mellan öppna och strukturerade intervjuer samt graden av standardisering. I en öppen 

intervju är målsättningen att respondenten ska få berätta så fritt som möjligt, till skillnad från en 

strukturerad intervju, där förutbestämda intervjufrågor tydligt följs. En helt öppen intervju kan bli 

väldigt krävande, eftersom den bygger på att intervjuaren inte har formulerat några frågor i förväg 

och därmed är beroende av vad respondenterna själva tar upp.19 Den andra skillnaden mellan 

intervjuformerna är graden av standardisering av intervjufrågorna. En kvantitativ intervju har hög 

grad av standardisering tillskillnad mot en kvalitativ intervju där graden av standardisering ofta är 

lägre.20 Jag har i min undersökning använt mig av strukturerad intervju i den mening att det är ett 

tydligt avgränsat område jag fokuserar på. Det kan tydligt ses i bilaga 1 och 2 där det framgår att 

frågorna är relativt lika till samtliga respondenter. Frågorna i sig är däremot väldigt öppna och lämnar 

mycket tolkningsutrymme åt respondenten. Frågorna kan besvaras olika beroende på vad 

respondenten själv vill poängtera. Intervjuformen kan även kallas för semi-strukturerad. En 

semistrukturerad intervju är helt enkelt en blandning där samtalet inriktas på bestämda ämnen men 

utan precisa frågor.21 

 

4.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

4.4.1 Urval 

 
Vid själva urvalet av respondenter är det viktigt att tänka på hur många som ska intervjuas och vilka 

kriterier man ska gå efter.  Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att antalet respondenter inte bör 

vara för stort då det skapar en ohållbart tidskrävande process i form av resor, genomförande av 

intervjuer och transkribering. Det gäller med andra ord att ha en bra avvägning mellan antal 

intervjuer och ett tillräckligt intervjumaterial för att kunna skapa en bra tolkning och analys.22 Mitt 

urval till studien utgick först och främst från ett kriterieurval. Det första kriteriet var att 

respondenterna skulle jobba med Försvarsmaktens rekryteringsprocess av gruppbefäl, soldater och 

sjömän. Det andra kriteriet var att de skulle jobba i Mälardalsområdet så att inte resorna från 

Uppsala blev allt för långa. Det tredje var att det skulle vara en fördelning av respondenterna på två 

regementen samt vid HR-Centrum så att jag fick en spridning av intervjuer och potentiella svar. 

Eftersom jag var intresserad av att intervjua individer vid olika organisatoriska delar av 

Försvarsmakten, var jag tvungen att ta hjälp av Försvarsmaktens HR-Centrum med att få kontakt med 

                                                           
18

 Dalen, Monica. Intervju som metod. 2008 s 11 
19

 Ibid. s 30 f 
20

 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. 2010, 4:e upplagan s 39 ff 
21

 Ibid. s 42 
22

 Dalen, Intervju som metod, 2008 s 54 
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olika individer som jobbade med rekryteringsprocessen. Att jag själv skulle få tag i dessa individer 

utan hjälp inifrån organisationen skulle ha varit mycket svårt. Med andra ord blev mitt fortsatta urval 

ett strategiskt urval. Strategiskt i den bemärkelsen att jag var tvungen att gå igenom andra personer 

för att hitta de ”nyckelpersoner” som jag var ute efter. En risk med ett sådant urval är att de individer 

som hjälper till med urvalet är för hjälpsamma och att de därmed kan försöka styra urvalet. En annan 

risk är att ett sådant tillvägagångssätt kan vara mycket tidskrävande.23   

I denna studie genomförde jag sex intervjuer med sju olika personer. Intervjuerna skedde individuellt 

förutom vid ett tillfälle då två respondenter intervjuades samtidigt. För att inte röja respondenternas 

identitet kan jag inte uttala mig om deras titel då det innebär att en insatt person kan lista ut vilka 

det är. Det jag kan uttala mig om är att det rörde sig om personer, vilka samtliga arbetar på olika 

nivåer och på olika sätt med Försvarsmaktens rekryteringsprocess av gruppbefäl, soldater och 

sjömän. Respondenterna utgörs både av individer med officersutbildning samt civilanställda inom 

Försvarsmakten. Respondenterna har såväl chefspositioner som mer operativa positioner. 

Intervjuerna har skett på tre olika platser. Uppdelningen har varit följande:  

 
Försvarsmaktens HR-Centrum i Stockholm: 3 respondenter 
Livgardet i Kungsängen: 3 respondenter  
Ledningsregementet i Enköping: 1 respondent 

 

4.4.2 Kontakten med respondenterna 

 
Rent konkret fick jag kontakt med respondenterna på följande sätt. Min kontaktperson ordnade fram 

en första respondent vid HR- Centrum. Denna respondent tog i sin tur fram ytterligare respondenter 

vid HR-Centrum samt en respondent vid respektive regemente, som skulle undersökas. Den första 

respondenten vid respektive regemente tog sedan fram ytterligare respondenter som de ansåg 

passade och som hade tid. På grund av min egen tidsbrist och för mycket arbete hos de anställda på 

Ledningsregementet blev det tyvärr endast en intervju där. I övrigt gick det relativt problemfritt att få 

tag på personer som kunde tänka sig att ställa upp. Vid den första kontakten med varje respondent 

skickades ett missivbrev ut för att upplysa om studiens syfte, urval, respondenternas anonymitet, 

mina kontaktuppgifter och vem jag var.24 Tack vare missivbrevets information kunde sedan den 

första respondenten vid respektive regemente ta fram ytterligare individer, som de trodde kunde 

passa för en intervju utan att vi behövde träffas för att bestämma detta.    

 

4.4.3 Genomförande av intervjuer  

 
Innan intervjuerna genomfördes gjordes två intervjuguider. En intervjuguide för de som intervjuades 

vid HR-Centrum och en intervjuguide för de som intervjuades vid regementena. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes en pilotintervju på en kurskamrat för att testa mina intervjuguider, 

inspelningsutrustning och mig själv som intervjuare.25 Även om min kurskamrat inte kunde förstå 

                                                           
23

 Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010 s 139 f 
24

 Trost, Jan - Hultåker, Oscar. Enkätboken. 2007, 3e upplagan s 110 ff 
25

 Dalen, Intervju som metod, 2008 s 36 
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syftet med alla frågor så blev det ändå en bra kontroll för mig själv och för att finslipa 

intervjuguiderna ytterligare.  

Intervjuerna för studien genomfördes vid fyra olika tillfällen. Det blev två tillfällen vid HR-Centrum 

samt ett tillfälle vid respektive regemente. Själva intervjuerna genomfördes på platser som 

respondenterna själva valt. Detta för att underlätta för respondenten samt för att säkerställa att den 

miljö vi vistades i kändes trygg.26 Intervjuerna vid HR-Centrum genomfördes i redan existerande 

intervjurum i deras kontorslokaler. Den första intervjun vid Livgardet genomfördes samtidigt med två 

respondenter på den ena respondentens kontor. Detta för att de själva var osäkra på om de satt på 

den information jag var ute efter. Vi kom därför fram till att en gemensam intervju med de två skulle 

genomföras och jag fick på så sätt tid att intervjua ytterligare en respondent på Livgardet som 

jobbade mer operativt med rekryteringsprocessen. Den andra intervjun på Livgardet hölls på den 

respondentens kontor. Likaså hölls intervjun på Ledningsregementet på den respondentens kontor. 

Samtliga intervjuer genomfördes utan tekniska problem eller utan andra större störningsmoment. 

Den kortaste intervjun tog 45 minuter och den längsta 75 minuter.  

 

4.4.4 Etiska överväganden 

 
Viktigt att beakta inom forskning och vid undersökningar som innefattar andra personer är 

forskningsetiken. Forskningsetiken reglerar hur deltagarnas, i form av personer som medverkar i 

forskning i form av försökspersoner eller respondenter, uppgifter får behandlas. Vid intervjuer sker 

detta framförallt genom att respondenteras svar maskeras eller anonymiseras.27 De svenska 

forskningsetiska reglerna fokuserar på information, konfidentialitet och nyttjande. Med information 

menas att personer som deltar i undersökningen ska veta om studiens syfte, vilka moment som ingår 

samt att deras medverkan är frivillig. Konfidentialitet betyder att de uppgifter som 

intervjupersonerna lämnar ska hållas anonyma. Med nyttjande menas att de uppgifter som samlas in 

endast får användas till forskningsändamålet.28 I min undersökning efterlevs samtliga av dessa regler. 

Innan intervjun informerades varje respondent på plats, utöver det som stod i missivbrevet för att 

förtydliga dessa tre forskningsetiska regler. Genom att jag delgav den etiska informationen och att 

samtliga intervjuade personer gav sitt samtycke har jag uppfyllt kravet på ett informerat samtycke.29 

Utöver det informerade samtycket har jag varit noga med att spara allt datamaterial på ett sådant 

sätt att respondenternas anonymitet säkrats.     

 

4.4.5 Kritisk metoddiskussion  

 
Studiens tillvägagångssätt kan sägas ha både styrkor och svagheter vilket är viktigt att belysa. 

Faktorer kring upplägg och genomförande kan ha inverkat på resultatet.  

                                                           
26

 Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010 s 65 
27

 Gustafson, Bengt – Hermerén, Göran – Petersson, Bo.” God Forskningsed.” Vetenskapsrådets rapportserie, 
1:2011 s 46  
28

 Repstad, Pål. Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 2007, 4e Upplagan s 93  
29

 Dalen, Intervju som metod, 2008 s 20 f 
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Jag har försökt hålla en medvetenhet kring min egen förförståelse men antagligen så har den i viss 

mån påverkat resultatet. För min egen del har det varit viktigt att under studiens gång beakta att jag 

faktiskt har en viss förförståelse av ämnet och framförallt av organisationen. Att ta hänsyn till och 

inte glömma bort den egna förförståelsen och erfarenheten har jag sett som viktigt under processen, 

då det annars kan komma att påverka mitt förhållningssätt och genomförande av studien.30 Samtidigt 

har förförståelsen också hjälp mig under studiens gång när det gäller att förstå det ”militära tänket”. 

Att studien genomfördes ihop med HR-Centrum kan ha påverkat problemformuleringen till viss del 

och under processen kan det gjort att jag omedvetet påverkats av deras tankar. Jag tror dock att 

denna influens varit relativt liten under arbetets gång även om det är svårt att bedöma. Urvalet som 

skedde gjordes till stor del med hjälp av personal på HR-Centrum vilket kan ifrågasätta om de som 

intervjuades verkligen var de rätta personerna för att besvara studiens frågeställningar. Det är också 

svårt att bedöma, eftersom jag inte har intervjuat några andra.  

Intervjumetoden som använts anser jag har lämpat sig väl eftersom den har fått respondenterna att 

på ett öppet sätt dela med sig av sina tankar. Resultatet som hade erhållits om studiens genomförts 

kvantitativt hade antagligen inte varit lika intressant då respondenternas personliga tankar och 

funderingar inte hade kommit fram på samma sätt. Som representanter för Försvarsmakten och för 

sina respektive avdelningar kan en vilja från respondenterna att framställa en fungerande 

organisation och rekryteringsprocess ha funnits. Då intervju som metod kan innebära en viss 

intervjuareffekt, så kan de som intervjuades ha påverkats av mitt uppträdande. Med viss distans till 

studien så kan nog mitt sökande efter problem i rekryteringsprocessen också gjort att 

respondenterna mer eller mindre känt sig tvungna att upplysa om problem. Vid den första intervjun 

vid Livgardet då två respondenter intervjuades samtidig, så kan de två respondenterna påverkats av 

varandras svar. Det är något som jag har reflekterat över, samtidigt som jag tror att respondenternas 

överläggning med varandra under intervjun kan ha bidragit till mer utförliga och givande svar.   

Validitet innebär att man mäter det som man avser att mäta, det vill säga i vilken omfattning som 

den valda metoden undersöker det som den är tänkt att mäta.31  Detta gör att jag får titta tillbaka på 

mitt syfte med uppsatsen och kontrollera att den valda metoden är passande för mina 

frågeställningar. Jag har under arbetets gång jobbat med att intervjufrågor, frågeställning och syfte 

ska svara mot varandra. Jag hävdar att så är fallet och att studien därmed har relativt god validitet.     

 

4.4.6 Pedagogisk relevans 

 
Att arbeta med en kandidatuppsats får en att söka efter ny kunskap och stimulera det kritiska 

tänkandet. Att söka förståelse utifrån egna erfarenheter och utanför den traditionella undervisningen 

är i sig en pedagogisk process.32 Till begreppen organisatoriskt lärande och empowerment ser jag en 

tydlig koppling till pedagogik och lärande. En organisations förmåga att lära och förändras, vilket 

undersökts och redovisas i denna uppsats anser jag har en tydlig koppling till arbetspedagogik. Att 

undersöka hur Försvarsmakten lär, påverkar och utvecklar sin rekryteringsprocess anser jag ligga 

innanför ramen för en pedagogisk process. 

                                                           
30

 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
1997, 2:a upplagan. s 95 
31

 Rosengren, Karl Erik - Arvidson, Peter. Sociologisk metodik. 2012 upplaga 5:3 s 47  
32

 Ibid. s 19 
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5. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som finns kring det undersökta ämnet   

 
Tidigare forskning om Försvarsmaktens arbete med att föra in rekrytering som en del av anställning 

av gruppbefäl, soldater och sjömän kopplat till organisatoriskt lärande, är inte helt oväntat svårt att 

hitta. Det är en pågående händelse och det har helt enkelt inte undersökts tidigare. Vad det däremot 

har forskats en del kring är försvaret som organisation. Forskning som i viss mån kan ses som 

relevant för min studie. I dagsläget pågår det även forskning på Handelshögskolan i Göteborg kring 

försvarets HR-transformation. Det är ännu inte avslutad forskning men ändå betydelsefullt eftersom 

tillkomsten av Försvarsmaktens HR-Centrum var en reaktion på försvarets HR-transformation, vilket i 

sin tur har påverkat Försvarsmaktens rekryteringsarbete.  

För att ge läsaren en tydligare förståelse av den tidigare forskning som finns, har jag valt att dela in 

avsnittet i två olika forskningsteman. Den första delen handlar om organisatorisk forskning av det 

svenska försvaret och utgörs av två doktorsavhandlingar. Den andra delen utgörs av två 

vetenskapliga artiklar där mer allmän forskning om organisatoriskt lärande kopplat till den 

hierarkiska organisationen belyses. Även om det inte är forskning som exakt berör min studie, så ger 

det en förklaring till det tema jag undersöker samtidigt som det ger läsaren en bättre förståelse av de 

begrepp och teorier som kommer att användas.  

 

5.1 Den svenska Försvarsmakten  
 
Erna Danielsson vid Umeå universitet har skrivit en avhandling som belyser om det är möjligt att en 

så hierarkisk organisation som Försvarsmakten kan skapa delaktighet inom organisationens 

beslutsfattande. Danielsson anser att en sådan delaktighet är svår att skapa, eftersom den 

byråkratiska organisationen i sig gör att ansvar och uppgifter delas upp på olika funktioner och nivåer 

i hierarkin. Något som förstärks ytterligare inom Försvarsmakten på grund av att en stor del av 

personalen är statusindelad av militär grad. Inom den byråkratiska organisationen har varje nivå sin 

uppgift att utföra vilket inom Försvarsmakten tillsammans med gradindelningen kraftigt förstärker 

varje individs position. Det leder till att varje individ endast tar tillvara på information som finns i dess 

organisatoriska närhet. Individerna känner ofta att de inte kan eller ska engagera sig i beslut utanför 

dess direkta närhet. Genom att de anställda känner att de saknar den rätta komptensen och på 

grund av att de inte brukar konsulteras så anser de ofta att själva besluten ska tas på högre nivå. Så 

även om Försvarsmakten skulle vilja uppmuntra till medverkan, menar Danielsson att det är svårt att 

skapa på grund av Försvarsmaktens organisatoriska design.33  

Den andra avhandlingen som jag har valt ut gällande Försvarsmakten är en påbörjad forskning av Per 

Thilander vid Handelshögskolan i Göteborg. Hans avhandling beräknas bli klar under våren 2013 men 

han har trots det presenterat en del av sitt material i Försvarsmaktens officerstidning. Thilanders 

forskning handlar om Försvarsmaktens HR-transformation och vilka konsekvenser den, tillsammans 

                                                           
33

 Danielsson, Erna. Är delaktighet möjlig i en byråkrati? : en fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som 
föregick försvarsbeslut -96. Umeå universitet: 2002  
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med övriga pågående förändringar inom organisationen, fått för chefer och HR-funktioner. Han 

menar att HR-transformationen som påbörjades 2006 inte enbart handlar om att omorganisera 

personalarbetet. Det har också lett till stora förändringar för cheferna längst ut på linjen, där det blir 

oklarheter kring vem som ska göra vad. Thilander tar upp att flera omfattande förändringar har skett 

samtidigt med HR-transformationen, som omställningen från värnplikt till insatsförsvar samt 

införandet av affärssystemet PRIO. Förändringarna menar han går in i varandra och har skapat stora 

konsekvenser för Försvarsmaktens chefer och personalarbete. Det stora förändringarna parallellt 

med dålig förberedelse, tror han har lett till ett visst motstånd inom organisationen. Thilander tar 

upp att medan tydligheten dröjer så har många plutonschefer svårt att få ihop vardagen, då 

förändringarna i vissa fall lett till överbelastning. Ute på förbanden menar han att det är många, som 

vittnar om problem i kontakten med HR-Centrum. Thilander tror att problemet till stor del ligger i att 

Försvarsmakten inte hade följderna helt klara för sig när förändringsarbetet drogs igång. 

Konsekvenserna av det menar han kommer upp till ytan idag.34     

 

5.2 Organisatoriskt lärande sett till byråkratiska organisationer 
 
I den vetenskapliga artikeln "From bureaucratic organizations to learning organizationa “av D. Jamali, 

G. Khoury, H. Sahyoun, menar författarna att den byråkratiska organisationen är förlegad. 

Författarna anser att moderna organisationer måste gå mot att bli lärande organisationer för att inte 

dö ut. Ett traditionellt byråkratiskt förhållningssätt är inte längre hållbart i den föränderliga värld vi 

lever i. Författarna vill se förändring inom organisationer genom att lämna det byråkratiska 

förhållningssättet för att lättare kunna anpassa sig till de förändringar som sker. Organisatorisk 

förnyelse anser de är ett måste, för att kunna införa processer som gynnar lärande, anpassning och 

förändring.  

 
 Empowerment is a key feature of post-bureaucratic organization.

35
 

 
Genom att låta de anställda få större roll i beslutsfattandet och låta de anställda mötas för utbyte av 

idéer, anser artikelförfattarna att ett stor steg tagits för att skapa en miljö för organisatoriskt lärande. 

Genom att minska på hierarkisk styrning och kontroll och istället låta de anställda få en mer 

egenmakt, ökad tillit i kombination med ökad kommunikation och samarbete så tar den hierarkiska 

organisationen den rätta vägen. Att detta självklart inte sker på en dag förstår de, men de anser att 

en sådan förändring gradvis bör ske för att en organisation ska kunna fungera i en föränderlig värld.36 

 

 

 

                                                           
34

 Medlemstidning för Officersförbundet, Nr 8. 2012 
35 Jamali – Khoury och Sahyoun, From bureaucratic organizations to learning organizations: An 

evolutionary roadmap", The Learning Organization,  Vol. 13,  2006 s 339 
36

 Ibid.  
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I den andra vetenskapliga artikeln “Testing a measure of organizational learning capacity and 

readiness for transformational change in human services” av Kimberly D. Bess, Douglas D. Perkins, 

och Diana L. Mccown påpekas det att organisatoriska förändringar kräver en beredskap i form 

organisatorisk kapacitet av att kunna lära.  En sådan beredskap ska finnas i form av 1) intern och 

extern kultur för lärande 2) vilja att utforska och söka information 3) öppen kommunikation 4) 

egenmakt (empowerment) åt personalen 5) stöd för utveckling.     

 
It takes time, a willingness to critically evaluate current organizational practices, and 

above all, a capacity for organizational learning.
37

 

 
Artikelförfattarna påstår att alla organisationer har förmåga att ta åt sig tankar och i viss mån införa 

organisatoriskt lärande. Det enda som krävs är att organisationen får möjlighet att öka sin egen 

beredskap innan förändringen sker.38 

 

 

6. Teoretiska utgångspunkter  
 

I detta avsnitt introduceras läsaren till de teorier som nyttjas i studien. Först tas Chris Argyris och 

Donald Schöns teori kring organisatoriskt lärande upp och därefter belyses begreppet empowerment. 

De två teoretiska utgångspunkter som jag har valt, anser jag på ett bra sätt komplettera varandra för 

att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  Chris Argyris och Donald Schöns teori kring 

organisatoriskt lärande belyser tillsammans med begreppet empowerment, den viktiga växelverkan 

som sker mellan hur en organisation lär sig tillsammans och genom de individerna som ingår i den.      

 

6.1 Argyris & Schön, Organisatoriskt lärande   

 
Chris Argyris definierar en organisation som följande ”En organisation karakteriseras av ett 

arrangemang av delar som bildar en enhet eller helhet, som genom återkoppling, feedback, bidrar till 

att delarna kan bibehållas: en ”del” av en organisation är en ”organisk” del därför att den existerar på 

grund av sin position i det mönster som bildar det hela.” Argyris menar med andra ord att det bästa 

sättet att se på en organisation är att betrakta den som ett öppet system som existerar i en 

omgivning, en omgivning som den ständigt påverkar och påverkas av. 39  

                                                           
37 Kimberly m fl.  Testing a Measure of Organizational Learning Capacity and Readiness for Transformational 

Change in Human Services, 39:1, 2010 s 47 
38

 Ibid. 
39

 Granberg, Otto – Ohlsson, Jon. Från lärandets loopar till lärande organisationer. 2009, 3e upplagan s 39 
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Argyris har tillsammans med Donald Schön arbetat fram begreppen single- och double-loop learning. 

Genom de två begreppen vill de visa på att det framförallt finns två grundläggande perspektiv på en 

lärandeprocess vid förändrings- och utvecklingsarbete inom organisationer.    

Med single-loop learning avses framförallt ett instrumentellt lärande. Ett singel-loop förfarande 

innebär att en organisation förändrar sina metoder, handingar och strategier utan att ändra dess 

grundläggande värderingar. Singel-loop lärande innebär att strategier ändras för att få 

organisationens resultat att ligga inom de rätta värderingarna och normerna. Fokus på en sådan 

förändring ligger på effektivitet och att uppnå uppsatta mål.  Ibland krävs det dock att 

organisationens värderingar och normer förändras för att organisationen ska kunna utvecklas. En 

förändring som kallas dubbel-loop lärande. Genom att koppla ihop hur handlingar och strategier 

påverkas av organisationens värderingar så kan en mer djupgående förändring ske.40    

Komplexiteten av singel och dubbelloop är dock större än vad som ovan beskrivits. Nivån på och 

förmågan av organisatoriskt lärande beror även på andra faktorer. Faktorer så som organisationens 

storlek och komplexitet. Stora organisationer som har flera olika avdelningar med relativt egna 

uppgifter kan sägas gå igenom looplärande individuellt. Även om en viss avdelning individuellt går 

igenom ett dubbelloop-lärande kan det i slutändan innebära, att på grund av avdelningens centrala 

position så blir hela organisationen tvingad till förändring. Är det däremot en avdelning med mindre 

betydelse så kan det innebära inverkan på organisationen i stort bli obefintlig. Detta kan innebära att 

en process som startade i en del av organisationen kan få ett slut i en helt annan del och i slutändan 

få andra följder än vad som var tänkt från början.41     

Hur väl en organisation har framgång med förändring tillika organisatoriskt lärande beror till stor del 

på vilka organisatoriska lärandesystem/strukturer det finns för att kanalisera förändringar. Dessa 

system/strukturer utgörs främst av kommunikationskanaler. Kommunikationskanaler i form av forum 

för formella och informella diskussioner, system för informationsspridning och hur arbetsmiljön i sig 

uppmuntrar till kommunikation. Dessa kanaler blir avgörande för hur väl organisationen och då 

individer inom organisationen kan upptäcka och framförallt kunna påpeka problem, som dyker upp 

vid förändringsarbetet. Finns det bra informationsspridning och goda kommunikationskanaler så kan 

problemen uppmärksammas och därmed förhoppningsvis undvikas.42 En organisation som själv 

börjar förstå hur lärandet går till och hur lärandet kan optimeras är ett steg i sig. Det är därför viktigt 

för organisationen att själv förstå hur en lärandeprocess går till. Detta benämns deuterolärande och 

innebär ”att lära hur man lär”. Med andra ord ett slags metalärande för en organisation.   

 

 

 

 

                                                           
40

 Argyris, Chris – Schön, Donald A. Organizational learning II : theory, method and practice. 1996 s 20 
41

 Ibid. s 25 
42

 Ibid. s 28 
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6.2 Empowerment 
 
Det krävs förändring, de anställda känner det och organisationen behöver det. Men den kreativitet 

som finns inom organisationen kommer inte fram, förändringen uteblir och det skapas istället 

frustration. Dagens arbetsplats behöver individer som kan fatta beslut, lösa problem, ta initiativ och 

ansvara för resultat. Empowerment, som på svenska översätts till egenmakt, är en process som syftar 

till att skapa just detta.   

Empowerment syftar på att låta de anställda vara mer aktiva i beslutsfattandet kring 

arbetsrelaterade frågor. Genom empowerment får de anställda få större autonomi, makt och 

ansvar.43 Den individ som är närmast ett uppkommet problem får helt enkelt befogenheten att lösa 

det.44 Tanken är att empowerment ska öka ansvarstagandet inom organisationen, öka 

produktiviteten och förstärka de anställdas engagemang sett till organisationens mål.45  Genom 

empowerment känner de anställda ett större ansvar inte bara för sina egna arbetsuppgifter utan 

även för organisationen i stort.  De anställda kommer därigenom att arbeta mer aktivt för att 

förbättra sina prestationer och sina resultat. Organisationen blir strukturerad på ett sådant sätt att 

de anställda känner att de inte endast ska uppnå de resultat som krävs av dem utan de vill vidare och 

göra mer. En organisation med empowerment karakteriseras av att de anställda ser en ökad helhet 

av arbetet, de får en förhöjd känsla av kreativitet och innovation samt ökad kontroll. Tanken är att de 

anställda ska sköta en hel arbetsprocess istället för endast en avgränsad del.46   

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses empowerment som ett tillvägagångssätt att fördela makt genom 

hela organisationen. Att ha makt ses som att ha formell kontroll över organisatoriska resurser. Fokus 

ligger på att öka de anställdas deltagande genom att delegera ansvar. Det sociokulturella 

perspektivet menar att genom empowerment kan en organisatorisk förändring gå från en strukturell 

top-down styrning mot en organisation där medverkan och ansvarskänsla ökar, genom att de 

anställda får mer makt, auktoritet och inflytande över sitt arbete.47 Genom att ge tydlig och bra 

support, ha öppet flöde av information och med en tydlig strategi vid förändringsarbete så kan 

empowerment vara genomförbart.48 Förhoppningsvis kommer de anställda genom en sådan 

förändring inte bara känna ansvar för sitt jobb utan även känna ett slags ägande i av organisationen 

sin helhet. De anställda ska inte endast reagera på problem utan de ska ligga i framkant och vara 

initiativtagare av lösningar till problem, som ännu inte dykt upp. Den anställde blir genom 

empowerment en beslutsfattare istället för en följare.  

 

 

                                                           
43

 Jagd, S. "Empowerment." Encyclopedia of Business In Today's World 592-94. 2009 s 593 
44

 Gary D. Geroy, Phillip C. Wright, Joan Anderson,"Strategic performance empowerment model", 
Empowerment in Organizations, Vol. 6 Iss: 2 pp. 57 – 65. 1998 s 57 
45

 Jagd, Empowerment, 2009 s 594 
46

 Cynthia D. Scott, Dennis T. Jaffe. Empowerment : A Practice Guide for Success. 1991 s 4 
47

 Jagd, Empowerment, 2009 s 593 
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 Linda Honold,"A review of the literature on employee empowerment", Empowerment in Organizations, Vol. 5 
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7. Resultat 
 
Nedan följer resultatet av min undersökning. Först kommer de sju olika respondenterna att 
presenteras. Därefter presenteras undersökningens resultat utifrån fem olika teman.    
 
 
Nedan kommer dessa koder att användas: R1 för respondent ett, R2 för respondent två och R3 för 
respondent tre, och så vidare. 
 
R1 jobbar vid Förvarsmaktens HR-Centrum och arbetar med rekrytering 
 
R2 jobbar vid Försvarsmaktens HR-centrum och arbetar med rekrytering  
 
R3 jobbar vid Försvarsmaktens HR-Centrum och arbetar med rekrytering 
 
R4 jobbar vid Livgardet och arbetar med HR 
 
R5 jobbar vid Livgardet och arbetar med HR 
 
R6 jobbar vid Livgardet och arbetar operativt med rekrytering 
 
R7 jobbar vid Ledningsregementet och arbetar med HR  
 

7.1 Hur upplevs rekryteringsprocessen 
 
Rekryteringsprocessen upplevs i stort upplevs fungera som det är tänkt av samtliga respondenter. En 

viss skillnad uppfattas beroende på om rekryteringen sker från det som kallas ”magasinet”, alltså att 

den sökande tidigare gjort värnplikt eller om det är en rekrytering av personer utan tidigare militär 

erfarenhet. Rekryteringsprocessen förklaras av en respondent på HR-Centrum som en vanlig process, 

som sker innan vilken anställning som helst, men med en olikhet, i form av att de sökande först 

måste genomgå en utbildning (GMU). Annars är det en process bestående av attraktion, kravprofil, 

intervju, gallring och förhoppningsvis anställning.  

Det finns styrdokument, lagar, regler, direktiv och ett koncept om att alla ska behandlas lika i 

rekryteringsprocessen. Ju längre processen går desto mer försvinner huvudansvaret från HR-Centrum 

och central ledning till enskilda chefer på förbanden. Förbanden sätter då ofta sin egen prägel på 

rekryteringen. Det är när ansvaret glider över som flertalet respondenter upplever att det blir många 

olika varianter och arbetssätt. En respondent på HR-Centrum menar att det går från att vara väldigt 

styrt till att bli lite mer fritt fram att göra på sitt sätt. Det finns policys för hur man ska agera men det 

är upp till varje chef att följa dem, utveckla dem eller kanske omedvetet göra det sämre.  

Rekryteringsprocessen har en baktanke av att kunna vara lokalanpassad och inte behöva följas till 

hundra procent. Varje förband ska kunna arbeta på sitt vis för att kunna tackla sina lokala problem 

och göra sitt arbetssätt så effektivt som möjligt. Varje förband väljer därmed också själva hur mycket 

stöd de vill ta från HR-Centrum i rekryteringsarbetet. Något som kan skapa en variation av nöjdhet 

och insikt kring den hjälp som ges, enligt en respondent på HR-Centrum. Samtidigt påpekar flertalet 

respondenter att Försvarsmakten är en organisation med ett gemensamt arbetsgivarvarumärke och 

att det därför är viktigt att jobba med rekryteringen inom gemensamma processramar.    
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HR-Centrum har en konsultativ roll i rekryteringsarbetet och har precis som förbanden känt att 

införandet av rekryteringsprocessen gått väldigt snabbt. Enligt en respondent på HR-Centrum gick 

införandet så snabbt att till och med vissa lagar bröts och det blev en del sena nätter för att hinna 

med det administrativa och för att möta de mål som satts upp. Fram till och med nu har 

rekryteringen framförallt skett från ”magasinet”, men en förändring är att vänta. ”Magasinet” håller 

på att tömmas och det finns en farhåga att ledningen inte riktigt förstått detta. Rekrytering sker nu 

både mot GSS/K och GSS/T utan att det finns klara rutiner, samtidigt som magasinet i stort sett är 

tömt säger en respondent på Livgardet. Stora rekryteringsinsatser har därför dragit igång för att få 

individer att göra GMU för att de sedan ska kunna anställas.  

Under utbildningen har de rekryterande cheferna möjlighet att se hur de sökande är som personer 

och om det passar till GSS. Den stora rekryteringen kan man säga sker mot GMU sedan är det mer ett 

urval.  Det förekommer även på regementena så kallade rekryteringshelger där intresserade individer 

som tidigare gjort GMU får komma in och göra tester mott GSS befattningar, lite som en urvalshelg. 

Detta för att regementena inte känner till de sökandes testvärden. Rekryteringshelgen blir då ett sätt 

att kontrollera fysisk och psykisk status. Rekryteringshelgerna sker bland annat på grund av att det 

inte finns någon gemensam databas där testvärden kan föras in. Det blir som en dubbelkontroll för 

personer med genomförd GMU, säger en respondent på Livgardet.  

 
Det är ju en rätt lång process totalt sett från ax till limpa, från att processen sätter igång 

till att man har en färdig soldat som kan lösa en uppgift. R7  

 
Den svåra biten upplevs inte vara rekryteringsprocessen i sig utan att få in bra personer och att få 

dem färdigutbildade. Attraktionskraften hos de enskilda förbanden upplevs spela en stor roll 

samtidigt har förbanden fått lära sig av sina misstag under tidens gång. Mycket ansvar förs ut på 

förbanden, vilket upplevs som bra men också stressigt. HR-Centrum har arbetat fram en del 

rekryteringsverktyg för att underlätta arbetet vilket uppfattas som positivt av respondenterna på 

regementena. Det rör sig om affärssystemet ReachMe och en service som heter chefslinjen dit chefer 

kan ringa in och ställa frågor rörande rekryteringsprocessen. Ibland uppfattar dock respondenterna 

vid regementena att de vid HR-Centrum inte alltid förstår deras problem och har svårt att sätta sig in 

i deras situation.  

 

7.2 Finns det problem?  
 
Genomgående för alla intervjuer har varit anmärkningar avseende den dåliga planering och den 

knappa tiden vid införandet av den nya rekryteringsprocessen. Det har lett till att samtliga 

respondenter känt att de fram till nu har jobbat i uppförsbacke. Vad som sedan upplevs som problem 

i rekryteringsprocessen blir i efterhand mer individuellt.  

Ett viktigt problem som en respondent vid HR-Centrum tar upp är själva ägandet av 

rekryteringsprocessen. Högkvarteret tillsammans med personalstaben är de som fattar generella 

beslut. Detaljerna och arbetsflöden jobbar sedan HR-Centrum med. Detta leder till att HR-Centrum 

som jobbar med rekryteringsprocessen kan ha svårt att påverka processen i sig. En process som 

förklaras som en bana upp och ner i detaljer. Att då ha en del inom Försvarsmakten som äger och tar 
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besluten när en annan del sköter detaljerna anses inte optimalt. Problemet ligger i att de som 

framförallt jobbar med processen inte kan förbättra den på ett sådant sätt som de önskar. Istället för 

att snabbt kunna genomföra förändringar så måste först ett beslut tas på högre nivå. Jobbar man 

med processen så ska man också äga den, anser en respondent vid HR-Centrum, annars är 

förbättringar svåra att genomföra. Tittar man på ett civilt företag så äger processledaren också 

processen och kan hela tiden gå in och göra förbättringar. Så fungerar det inte i Försvarsmakten. Det 

är uppdelat kring de som äger processen och de som jobbar med den. Förstår inte beslutsfattaren 

problemen så sätts det inte heller in resurser för att lösa dem, säger samma respondent.  

 
Det är ett problem, att processledarena äger dokumentet som beskriver processen men 

de äger inte själva processen i sig. R2 

 
En del av de problem som uppkommer, förklaras med att HR-Centrum inte riktigt vet vilket stöd 

förbanden behöver i sitt arbete. Att HR-Centrum inte vet vilket stöd som ska ges beror på att det är 

tyst från förbandens sida kring vilken hjälp som förbanden behöver. Förbanden å andra sidan tycker 

allt är så nytt och har därför svårt att se vilket stöd de behöver. En respondent vid HR-Centrum 

påpekar att Försvarsmakten har runt 25 000 anställda och att det sker väldigt många rekryteringar. 

På HR-Centrum finns det fyra rekryterare som kan hjälpa till men de har inte ens full beläggning. 

Efterfrågan om hjälp från förbanden borde egentligen vara större. Antagligen är det många på 

förbanden, som gör mer än vad de egentligen behöver i rekryteringsprocessen, tror en respondent 

vid HR-Centrum. Det saknas en kunskap kring vilken hjälp som kan fås.   

 
Jag tror helt enkelt att de rekryterande cheferna har väldigt mycket på sitt bord som de 

ska genomföra.  De behöver veta att det finns stöd att få, antingen genom att 

vidareutveckla sig och bygga sin egen komptens eller genom att ta stöd från oss på HR-

Centrum. R3 

Jag känner mer att vi har varit så himla nära väggen hela tiden, det har varit så mycket 

att göra på regementet att man bara fått löst det bara så. Så att ibland vet jag inte ens 

om vi har börjat tänka på att få upp näsan ovanför vattenytan för att kunna fokusera på 

andra bitar. R5 

 
Att det dyker upp problem i sig, tror en respondent vid HR-Centrum, är ett symptom på att detaljerna 

i rekryteringsprocessen förbisågs vid själva implementeringen. Det ansågs viktigare att få ihop 

rekryteringsprocessen i stort. Att detaljerna hoppades över ser man nu konsekvenserna av. En 

respondent vid HR-Centrum förklarar att det på högre nivå ofta sades att ”det där väntar vi med”, 

”det där tar vi sen” under implementeringen. Det i sin tur har skapat ett glapp. Ett glapp som bland 

annat tar sig uttryck i att det är svårt för vissa förband att hitta personal. Lämnas det en ruta av 

detaljer i processen så får nästa funktion svårt att förstå vad som ska göras. Det saknades beslut av 

detaljer på högre nivå, som helt enkelt blev väldigt konkret på lägre nivå. Det kunde röra sig om vem 

som skulle stå högvakt och vakta slotten och hur personal skulle användas för att bevaka militära 

objekt. Onödiga detaljer på hög nivå kanske men mycket konkreta på operativ nivå.  Den totala 

bilden var det nog få som såg vid införandet vilket ledde till många nödlösningar, påpekar en 

respondent vid HR-Centrum.       
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Som sagt det är inte rekryteringsprocessen i sig det är fel på, det är andra saker som får 

det att gå knackigt. R4 

 
Det finns en medvetenhet hos samtliga intervjuade att det gått väldigt fort för samtliga delar med 

den nya rekryteringsprocessen. Många verkar gilla läget men om det istället explicit visats ett 

motstånd mot en del i rekryteringen där förbanden tydligt gjort på sitt eget sätt, hade det i realiteten 

setts av HR-Centrum som att förbanden jobbar med processen och försöker förbättra den. Något 

som HR-Centrum i sin tur hade kunnat ta till vara på och lära sig av. Det infördes mycket nytt 

samtidigt i organisationen i form av en ny rekryteringsprocess, en genomförd HR-transformation och 

ett nytt affärssystem. Att det har införts så mycket anser flera respondenter vara ett problem och är i 

sin tur en anledning till att rekryteringsprocessen ibland inte fungerat fullt ut och att det talas om 

tidsbrist ute på förbanden.  

Respondenterna ute på regementena påpekar att de gärna sett tydligare styrningar kring deras 

arbete. Styrningar har ofta kommit i efterhand och ibland sagt tvärtemot något, som redan gjorts på 

förbanden, vilket upplevts som underligt. HR-Centrum hade kunnat ge en del klarare direktiv, vilket 

skulle gjort vissa saker lättare, mindre resurskrävande och samtidigt minskat på nödlösningarna. 

Avsaknaden av styrning har bland annat lett till att GSS/K rekryterades innan kollektivavtal fanns och 

idag sker det rekryteringar till GSS/T innan alla detaljer är fastställda.    

Utöver stora processinriktade tankar och påpekanden så har det tagits upp tre mer konkreta problem 

under intervjuerna. Problem som anses uppkommit på grund av att vissa detaljer förbisetts vid 

implementeringen av processen. 

Ett problem är att det inte finns någon central databas där det går att se de sökandes testvärden. 

Testvärden i form av fysisk och psykisk status. Detta leder till problem när individer vill byta 

befattning inom Försvarsmakten. Det blir helt enkelt väldigt svårt för de rekryterande cheferna att se 

om de sökande individerna uppfyller kraven utan att helt enkelt testa dem igen eller att ringa till 

individens tidigare förband. Är det då många som söker, så krävs det stora resurser, vilket ses som ett 

slöseri. Ett slöseri för Försvarsmakten att kontrollera individer igen men också farligt för de sökande 

att gå in i en tjänst, som deras kroppar kanske inte klarar av säger en respondent på HR-Centrum. Det 

här tror samma respondent kan komma att bli ett större problem för Försvarsmaktens 

rekryteringsarbete än vad det är idag eftersom fler väntas komma in i organisationen som GSS.   

Det andra problemet är att det inte finns en central styrning av rörlighet mellan förbanden. Varje 

förband har en egen inställning till hur de släpper personal. En respondent på Livgardet påpekar att 

det är en av de faktorer, som gör rekryteringsjobbet svårast. Det viktiga inte är att soldaten stannar 

kvar på ett speciellt förband utan att soldaten stannar kvar inom Försvarsmakten så att komptensen 

inte går förlorad. 

 
Det tycker jag är det svåraste, att när jag håller på att anställa folk till januari 2013, att 

det då är en individ som sökt till oss från ett annat förband och det förbandet beräknar 

inte släppa den individen till januari utan till sommaren 2013. Det måste finnas en röd 

linje kring rörligheten i Försvarsmakten. R6 
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Det tredje problemet tas upp under intervjun vid Ledningsregementet. Respondenten påpekar att 

problemet vid Ledningsregementet inte är rekryteringsprocessen i sig utan det är att hitta 

stridsdugliga individer med tekniskt kunnande. Ledningsregementet är inriktat på bland annat IT, 

ledningssystem och kryptohantering. Problemet ligger i att fylla upp leden. Något som respondenten 

tror beror på att de bara rekryterar i Mälardalen där det finns så många andra alternativ för tekniskt 

kunniga personer. Det är ett problem att det inte finns en central styrning kring hur rekryteringen 

kan ske i hela landet. De får ingen hjälp från de andra förbanden på andra orter att hitta de personer 

de behöver.      

 
Där upplever jag att vi skulle behöva bättre stöd av förbanden på andra platser att även 

rekrytera folk med teknisk utbildning och det är något som också måste styras centralt i 

hur man rekryterar. R7 

 
Det upplevs som att den centrala ledningen inte förstår hur lång tid det tar att utbilda en stridsduglig 

ledningssoldat. Framför allt som GSS/T då den huvudsakliga sysselsättningen för individen är utanför 

det militära. Utbildningsperioden som det rör sig om är flera år och är det då för få sökande till 

platserna tas det in individer med sämre tekniskt kunnande, vilket ökar utbildningstiden, anser 

respondenten på Ledningsregementet.  

 

7.3 Information och feedback  
 
Informations- och feedbackbehovet har ansetts som stort under införandet och användandet av 

rekryteringsprocessen. Samtidigt har informationen från ledningens sida många gånger upplevts som 

bristfällig. Det har rått en viss komplexitet kring varför information och styrningar ofta inte har 

kommit i tid. Många gånger har det berott på att det helt enkelt inte har tagits beslut angående den 

fråga det saknas information om. Det ska även påpekas att rekryteringsprocessen i sig inte är en 

order utan det är en process och den finns tydligt beskriven på Försvarsmaktens HR-portal. Många, 

framförallt de som varit en längre tid i Försvarsmakten förväntar sig en order, vilket kan vara ett 

problem, säger en respondent vid HR-Centrum. Från HR-Centrum nämns det också att det kanske 

inte heller tydligt framkommit hur och var information går att hämta. Det har varit en svår 

omställning för flera delar inom organisationen, även för HR-Centrum. Att HR-transformationen skett 

samtidigt, anses vara en anledning till att informationen möjligtvis inte tagits emot på samma sätt 

som om det gamla HR-systemet funnits kvar. Ett exempel är att lagen rörande anställning av GSS/T, 

och information kring hur anställning ska ske, kom först nu under sommaren 2012. Trots det har en 

massa soldater inom GSS/T redan anställts. En respondent på Livgardet menar att de inte hunnit lära 

sig allt kring de nya anställningarna samtidigt som information angående hur de ska göra inte finns. 

Det finns en vilja från HR-Centrum att bli bättre gällande information och att samtidigt börja använda 

feedback mer kontinuerligt. Idag har återkoppling bara skett sporadiskt genom enstaka enkäter eller 

telefonsamtal med förbanden. Feedback har framförallt skett muntligt och på ett ganska 

oregelbundet sätt. Det påpekas dock att det har skickats ut en enkät där man samlat in material kring 

hur HR-Centrum uppfattas och att det har varit ett sätt att få feedback. Tanken om att skapa bättre 
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utvärderingar finns från HR-Centrums sida men det har ännu inte skett, påpekar en respondent vid 

HR-Centrum. 

Det upplevs många gånger som att förbanden själva har fått utveckla rekryteringsprocessen innan 

information och styrningar kommit. Internt inom förbanden uppfattas å andra sidan informationen 

flyta på bra, men det är mellan förbanden och högre ledning som problemet verkar ligga. Det saknas 

ibland en prioritering på hur uppgifter ska skötas för att maximera resurserna. Information kring hur 

mål ska nås i framtiden är efterfrågat enligt respondenten på Ledningsregementet.  

   
Vi får feedback internt på regementet men när det gäller feedback från Ledningen så 

upplever jag att vi kanske får ganska lite feedback. R7 

 
Genomgående vid intervjuerna vid regementena är att det sägs att det diskuteras kring feedback i 

vissa fysiska forum. Ingen har personligen varit med på eller vet riktigt vad som diskuteras i dessa 

forum men de ska finnas sägs det.    

 

7.4 Kommunikation och påverkan 
 
Det upplevs att det är en bristfällig kommunikation inom organisationen. Det har inte skett en 

synkroniserad dialog mellan förbanden och de centrala delarna inom Försvarsmakten. Detta tar sig 

bland annat uttryck i att det skrivs dokument på Högkvarteret, vilket det senare på lokal nivå måste 

göras avsteg ifrån för att få det att fungera operativt. Förslag har kommit som man på förbanden har 

insett inte är genomförbara och därför i slutändan gjort på det sätt som man vet sen tidigare 

fungerar, menar både en respondent på HR-Centrum och på Livgardet.  

På högre nivå förekommer det avstämningsmöten och det ska finnas rutiner för att mötas i forum 

och prata mellan avdelningarna. Man är mån om att samla ihop sig och skapa en enhetlighet ut mot 

förbanden eftersom det framkommit att kommunikationen varit dålig och att det förekommit 

kontraorders. Men det sker förbättring bland annat skapades det för åtta-tio månaders sedan ett 

forum för att diskutera rekryteringsprocessen mellan olika delar på en högre nivå inom 

Försvarsmakten. En respondent vid HR-Centrum tror att ett problem kan vara, att vissa på högre nivå 

kan se det som sin uppgift att komma fram med en stor och stark plan och att det kan bli lite prestige 

i det. Planen blir sedan inte tillräckligt förankrad vid förbanden på grund av dålig kommunikation, 

vilket leder till en teoretisk produkt, som inte fungerar i verkligheten.   

En komplexitet rörande kommunikationen i hela Försvarsmakten och då också kring 

rekryteringsprocessen är att olika delar jobbar med olika enskilda frågor.  HR-Centrum försöker få en 

samlad bild kring vilken hjälp som efterfrågas av förbanden men det är svårt. Det finns tankar om att 

de kanske frågar på fel sätt eller att det används fel metod eftersom de har svårt att se en röd tråd. 

På HR-Centrum anses det att det vidtas åtgärder för att lösa de problem som finns, även om det 

ibland känns som att det är en bit kvar.  

 
Vi tycker vi ger rätt stöd men det kanske inte är det stöd som efterfrågas. R2 
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Det framkommer i en intervju vid HR-Centrum att det inte är ovanligt att förband och specialister 

säger att de hela tiden varnat för de problem som dykt upp och att de sedan en lång tid tillbaka 

påtalat problemen och att något behöver göras. Sedan blir de irriterade på att de känns som om de 

centrala delarna i organisationen inte lyssnar eller inte bryr sig. På högre nivå ger man som svar att 

det inte funnits tid och skyller det hela på tidsaspekten när brister som redan varnats för uppstår. 

Detta bekräftas vid intervjun på Ledningsregementet. Under intervjun tas det upp att besluten 

verkligen tas högt upp i organisationen och att det infinner sig en känsla av att deras åsikter och 

synpunkter inte alltid når dit upp. Det upplevs som att det i vissa fall är bra kommunikation och i 

andra fall mindre bra.        

Både på regementena och vid HR-Centrum finns det en uppfattning om att förbanden varit delaktiga 

i själva införandet av rekryteringsprocessen. En respondent på Livgardet anser att det går att påverka 

strukturen men att själva processen i stort måste följas. Sen har det inte alltid funnits styrningar och 

då har förbanden helt enkelt gjort på det sätt som passat bäst. Rekryteringsprocessen i sig har inte 

tagits fram på HR-Centrum utan det är Högkvarteret och personalstaben som äger processen. 

Införandet anses ändå ha skett tillsammans och att det hela tiden gjorts förbättringar under resans 

gång. Förbättringar anses vara något som sker successivt och att de görs försök att komma bort från 

det teoretiska mot det konkreta. Det skickas ut remisser till förbanden innan en förändring ska ske så 

att det finns en chans att påverka och komma med förslag. Problem som sedan påpekas, tas på stort 

allvar enligt respondenterna på HR-Centrum. Det ska nu bland annat anställas 25 nya 

rekryteringskoordinatorer ute på förbanden eftersom det har pekats på tidsbrist. Det stora 

kommunikationsproblemet har framförallt legat i att det inte funnits styrningar kring hur arbetet ska 

fortlöpa. Styrningar kring rekryteringsprocessen har ibland dykt upp ett halvår efter att det 

ursprungligen efterfrågades. Känslan hos respondenterna på regementena är att istället för att 

försöka förutse problemen och jobba fram styrningar på förhand så blir det tvärt om. 

Från ledningens håll förkommer det funktionsmöten varannan vecka och processmöten en gång i 

kvartalet. På mötena finns det möjlighet för de centrala delarna att lyfta frågor kring 

rekryteringsprocessen och ha en diskussion. Det förkommer även diskussioner när personal från HR-

Centrum kommer ut till förbanden för att ge utbildningar eller stötta operativt. Saker som kommer 

fram då, kan senare lyftas på möten mot högkvarteret. En bättre kommunikation är något som 

efterfrågas av samtliga respondenter. Samtidigt känner respondenterna vid regementena att det kan 

påverka rekryteringsprocessen eftersom de har ganska fria tyglar i arbetet. Det finns en avsaknad av 

forum där frågor och förslag kan lyftas från förbandens sida. Samtidigt nämner respondenterna på 

regementena att det kanske finns forum men att de inte riktigt vet vilka som tar del av dem.  En 

respondent på Livgardet, som jobbar mer operativt med rekryteringsarbetet påpekar att det faktiskt 

skedde ett första möte för någon vecka sedan där rekryteringsprocessen diskuterades. Detta för att 

respondentens chef i sin tur var kallad på ett möte angående rekryteringsarbetet och ville veta deras 

åsikter. Det första mötet upplevdes som mycket positivt men det efterfrågas fler.   

Respondenten på Ledningsregementet säger att en dialog med andra förband på andra platser i 

Sverige och en bättre dialog mellan ledningen i sig är efterfrågad. Ledningsregementets problem med 

att fylla upp leden med tekniska soldater anses som kritiskt och en bättre kommunikation inom 

Försvarsmakten kunde sannolikt vara en bra början mot att hitta efterfrågad personal. 
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7.5 Förändringar  
 
Det är en övergripande känsla hos samtliga respondenterna att rekryteringsprocessen i sig fungerar 

ganska bra. De anser istället att det är arbetssättet kring processen som behöver förbättras. Det 

påpekas från HR-Centrums håll att det behövs en förbättring och förändring i hur det ska tas reda på 

vilket stöd förbanden verkligen efterfrågar. Två respondenter vid HR-Centrum påpekar att det borde 

vara en grupp på HR-Centrum som sköter de här frågorna och inte som idag när det är ganska 

uppdelat mellan olika delar. Samma respondenter påpekar att det också har varit en del av 

målsättningen med HR-transformationen men att det inte nått fullt ut. En fastställd grupp, som från 

början suttit ner och jobbat löpande med frågor kring rekryteringsprocessen och förändringsfrågor 

hade varit bra. Att några verkligen tar sig tid och ser efter vad förbanden i själva verket efterfrågar 

för hjälp med rekryteringsarbetet. Från HR-Centrums sida tror man att det behöver jobbas mera 

proaktivt med utbildningar och genom att prata med förbanden.  

Det efterfrågas från samtliga håll en bättre kommunikation och framförallt en rutin kring hur 

kommunikationen ska skötas. HR-Centrum vill se en förändring i att de i framtiden ska jobba närmare 

förbanden och vara ute mer för att verkligen få in idéer och visa på vilket stöd som de kan ge.       

Respondenterna på regementena vill också gärna se en förändring kring detta, att det blir en bättre 

stöttning och en närmare kontakt nu när de lokala HR avdelningarna blir mindre.  

Känslan hos två respondenter på Livgardet är att känslan av att hela tiden ligga ett steg bakom, 

börjar försvinna mer och mer. Deras förhoppning är att de snart kan ligga ett steg före. När de väl 

ligger ett steg före tror de sig också kunna komma med fler förslag till förändring. Respondenterna på 

Livgardet påpekar att det finns en utvecklingspotential både mot högre ledning men också på 

regementet. Det behöver ses över vilken hjälp som verkligen efterfrågas, både centralt och lokalt.  

Konkreta förslag på förändring ges också utav en respondent på Livgardet och respondenten på 

Ledningsregementet.  

Respondenten på Livgardet menar att problemet kring rörligheten mellan förbanden skulle kunna 

lösas genom en centralt styrd policy. Det borde finnas som två stycken ”transferfönster” varje år då 

soldater kan byta förband. Bestämda perioder på förflyttningar skulle underlätta i 

rekryteringsprocessen och få bort att det är upp till varje förband att besluta hur och när de släpper 

personal. Respondenten på Ledningsregementet menar att det behövs ett bättre samarbete med 

förband på andra orter, för att hitta den teknisk kunniga personalen som finns spridd i landet. De 

klarar inte av att synas i hela Sverige och för att hitta en lämplig soldat med teknisk kunnighet som till 

exempel bor i Luleå så behövs det ett samarbete över geografiska gränser. Idag så mäktar inte 

Ledningsregementet med att göra detta på egen hand. Respondenten tror att det finns individer med 

efterfrågad kompetens, det gäller bara att få till en förändring i hur dessa personer ska få veta att 

Ledningsregementet söker dem.   

 
Vi behöver hjälp med att komma ur Mälardalen och synas. Vi mäktar inte med själva att 

hitta tekniskt kunniga personer som kan fixa systembuggar i 20 minusgrader. R7 
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8. Analys 
 

I följande stycke behandlas mitt empiriska material tillsammans med den teori som tidigare 

presenterats. Analysen behandlas under tre olika teman. 

 

8.1 Sker det ett organisatoriskt lärande? 
 
Chris Argyris menar att det bästa sättet att se på en organisation är att betrakta den som ett öppet 

system som existerar i en omgivning, en omgivning som organisationen ständigt påverkar och 

påverkas av.  

Försvarsmakten är en organisation, som genom de senaste årens förändringar, med betoning på 

förändringen från värnpliktsförsvar till insatsförsvar försökt anpassa sig till sin omgivning. Genom att 

förändra sig mot samhällets och omgivningens nya förutsättningar har Försvarsmakten försökt bli en 

organisation i tiden. För att klara av att göra organisatoriska förändringar krävs det en beredskap i 

form av organisatoriskt kapacitet att kunna lära. Framgång ligger till stor del i organisationens 

strukturer för att kunna kanalisera förändring. Kanalerna blir avgörande för hur individer inom 

organisationen kan upptäcka och framhålla problem som dyker upp vid förändringsarbete. Finns det 

bra kommunikationskanaler så kan problem ofta identifieras och förhoppningsvis undvikas i tid.49 I en 

organisation där kommunikation och öppenhet inte fungerar tenderar istället individer att dölja sina 

misstag vilket motverkar ett organisatoriskt lärande.  

Försvarmakten, med fokus på HR-Centrum och de två regementen som intervjuerna har skett vid, har 

definitivt förändrats under de senaste åren. Det finns en vilja, som respondenterna påpekar, att hela 

tiden sträva mot att förbättra rekryteringsprocessen. De problem som uppkommer förklarar de till 

stor del beror på kommunikationsproblem. HR-Centrum vet inte riktigt vilket stöd som ska ges och 

förbanden å andra sidan vet inte alltid vilket stöd de behöver. Informations- och feedbackbehovet 

samt behovet av kommunikation har under processens införande fram till idag upplevts som mycket 

stort.  Men samtidigt som behovet har varit stort så har det också brustit.   

Det tas upp hur förbanden och andra specialister många gånger har påpekat problem, som de tidigt 

insett kommer att uppstå, men deras varningar förbises. Det upplevs som att deras åsikter inte når 

hela vägen fram till dem som tar beslut i rekryteringsprocessen, vilket i sin tur leder till irritation. Att 

hela tiden ligga steget bakom istället för steget före menar respondenterna på regementena leder till 

nödlösningar. Argyris och Schön påpekar just att de anställdas möjlighet att kunna påpeka problem 

och bli uppmärksammade är avgörande vid en förändring och om organisatoriskt lärande ska kunna 

ske mot förbättring.          

Det har saknats, och saknas fortfarande i många fall styrning från ledningen kring hur arbetet ska gå 

till på förbanden. Samtidigt påpekas det att det förekommer möten och det finns forum på olika nivå 

för att diskutera processen. Men i många fall är det inte klart bland de intervjuade och då framförallt 

på förbanden kring vilka som egentligen går på dessa möten och om frågor kring rekryteringen 

verklig lyfts. Det upplevs ändå som att det hela tiden sker förbättring och att det framförallt finns en 

                                                           
49
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vilja till det. Rekryteringsprocessen upplevs som att den fungerar i stort och det framförallt är 

arbetssättet runt om kring som måste förbättras. HR-Centrum och förbanden försöker från varsitt 

håll att ha en bättre kontakt mellan varandra, en kontakt som alla anser behöver mer synkronisering 

och regelbundenhet.   

Det finns problem. Problem av lite olika slag beroende på vem man frågar. Oavsett vilket problem 

det talas om så kan de till stor del enligt respondenterna spåras tillbaka till det snabba införandet av 

rekryteringsprocessen. Utveckling sker trots allt och problem upptäcks, vilket är ett tecken på 

organisatoriskt lärande, trots att det många gånger upplevs som svårt att få till en förändring.   

 

8.2 Singel- eller dubbelloops lärande som en följd av arbetet med 

rekryteringprocessen  
 
Ett singel-loop lärande innebär att en organisation förändrar sina metoder, handingar och strategier 

utan att ändra grundläggande värderingar. Fokus vid singel-loop lärande ligger på effektivitet och att 

uppnå uppsatta mål.  Genom ett dubbel-loop lärande kopplar organisationen ihop hur handlingar 

och strategier påverkas av organisationens värderingar. Genom att göra en mer djupgående 

förändring av organisationens värderingar och normer sker ett dubbel-loop lärande. 50  

Det upplevs att förändringar görs inom hela organisationen för att rätta till den problematik som 

finns. Samtidigt som Försvarsmakten i stort försöker förändras så sker det förändringar på HR-

Centrum och vid regementena som enskilda enheter. Frågan är bara hur djupgående förändringarna i 

sig har varit inom Försvarsmakten, HR-Centrum och regementena.  

Respondenterna vid förbanden pekar på att styrningar och ändringar har skett men att de ofta 

kommit i efterhand. Styrningar har varit så sena att de på förbanden varit tvungna att lösa 

problemen på egen hand. Det har bland annat varit en avsaknad av styrningar när GSS/K började 

rekryteras samt nu när GSS/T rekryteringarna börjar dra igång på allvar. Respondenterna upplever att 

det kan saknas ett långsiktigt tänk av styrningarna kring rekryteringsprocessen. Ett lärande sker 

eftersom organisationen till slut skickar ut styrningar när de efterfrågas, vilket ändå är en reaktion på 

ett problem. Men det är inte ett långsiktigt tänk och framförallt inte ett sätt att komma åt grunden 

till problemet, vilket pekar på ett singel-loop förfarande. 

Att det dyker upp problem idag beror även på att detaljerna förbisågs vid implementeringen av 

rekryteringsprocessen. Att ha tidsaspekten som ett sätt att skylla på problem är inte heller att gå till 

botten med problemen. För att dubbel-loop lärande ska komma till, krävs det att värderingarna och 

normerna som ligger till grund för tidsproblemet undersöks. Peka på att det är en chef ovanför som 

inte tänkt till visar inte på ett dubbel-loop lärande. Att tidsaspekten har varit ett problem är högst 

sannolikt men det krävs mer av organisationen. Mer än att bara säga att det är ett problem och göra 

nödlösningar för att lyckas komma åt de djupgående värderingarna som ligger till grund för 

organisationens handlingar. 
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Att det upptäckts att det varit för dålig kommunikation och att det faktiskt görs någonting åt det, är 

tecken på lärande. Problem får allt större chans att uppmärksammas, men som en respondent 

uttryckte det så har förändringarna som skett ofta inte varit tillräckligt förankrade på förbanden. Att 

det nu kommer anställas 25 nya rekryteringskoordinatorer ute på förbanden eftersom det pekats på 

tidsbrist är ett exempel på lärande. Men ett singel-loop lärande eftersom det blir ett sätt att satsa på 

effektivitet och att försöka nå de mål som satts upp i rekryteringsarbetet. Det är inte en förändring 

mot att ändra normer och värderingar. Att det anställs nya rekryteringskoordinatorer visar på att när 

det pekats på tidsbrist så tas det på allvar, men de bakomliggande faktorerna som anledningen till 

tidsbristen lämnas oberörda.   

Organisationens storlek och komplexitet är faktorer som Argyris och Schön menar påverkar 

organisatoriskt lärande. Stora organisationer, med flera olika avdelningar och med relativt egna 

uppgifter, kan sägas genomgå looplärande individuellt. En avdelnings lärande inom organisationen 

kan sedan sprida sig till andra delar och skapa en kedjereaktion. Ju centralare position avdelningen 

har i organisationen, desto större är chansen att påverka organisationen som helhet.  Att det finns 

funderingar på HR-Centrum om att den hjälp som erbjuds kanske inte är den hjälp som efterfrågas 

från förbanden är intressant.  Att försöken på att få en samlad bild kring vad som efterfrågas från 

förbandens sida kanske görs på fel sätt. Att HR-Centrum som är en central del inom Försvarsmaktens 

organisation har tankar och funderaringar kring att de måste förändra sig på ett djupare plan kan ses 

som ett dubbel-loop tänkande. Med tanke på HR-Centrums centrala position i Försvarsmakten, så 

kan ett sådant organisatoriskt lärande som sker på HR-Centrum få positiv spridning till resten av 

organisationen. 

 

8.3 Arbetet med rekryteringsprocessen belyst utifrån empowerment  
 
Empowerment syftar på att låta de anställda vara mer aktiva i beslutsfattandet kring 

arbetsrelaterade frågor. Genom empowerment kan de anställda få större autonomi, makt och 

ansvar.51 Genom att låta de anställda få större roll i beslutsfattandet och mötas för att utbyta idéer så 

har att ett stort steg tagits för att skapa en miljö för organisatoriskt lärande.52  

Ju längre en rekrytering kommer i rekryteringsprocessen desto mer försvinner huvudansvaret från 

HR-Centrum och de centrala delarna i organisationen och flyttas till de enskilda cheferna på 

förbanden. Det går från att i början vara väldigt likriktat mot att förbanden gör på sitt sätt och sätter 

sin egen prägel på processen. Att förbanden gör på sitt sätt beror på att det dels saknas styrningar 

för arbetet samtidigt som det är en baktanke med att låta förbanden använda det arbetssätt som de 

anser fungerar bäst. Förbanden och cheferna är oftast de som är närmast problemet och därför får 

de också lösa det. En grundtanke med empowerment är att den individ som är närmast problemet 

också får befogenheten att reda ut det.  Samtidigt syftar empowerment på att ge individer ansvar för 

en hela processer inte endast en del. Att just ge en individ allt ansvar är i stort sett vad som sker 

under en rekrytering i Försvarsmakten. Den enskilda rekryterande chefen på förbanden sköter i stort 

sett det mesta.  
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Empowerment karakteriseras även av att de anställda ser en ökad helhet av deras arbete och att de 

får en ökad känsla av kontroll. Även om respondenterna på förbanden talar om en ökad 

självständighet och ett större helhetsperspektiv i processen, så skapar definitivt inte informations- 

och kommunikationsbristen en känsla av kontroll. När det lämnas en tom ruta av detaljer i 

processen, får nästa funktion svårt att veta vad som ska göras. Något som på den operativa nivån blir 

mycket tydligt. Förbanden får ett eget ansvar men det är ett ansvar som respondenterna på 

regementena känner kan bli luddigt när det inte finns information eller övergripande styrningar.  

Empowerment är genomförbart och fungerar bäst när en organisation går bort från en strukturell 

top-down styrning mot att bli en organisation där de anställda får en större ansvarskänsla genom 

makt och inflytande över sitt arbete. Genom att ha en tydlig och bra support och ett öppet flöde av 

information kan empowerment vara genomförbart och även fruktbart att använda.53 

HR-Centrum har tagit fram verktyg för att underlätta rekryteringsarbetet på förbanden. 

Rekryteringsverktygen anser respondenterna fungerar mycket bra ute på förbanden. Det är verktyg i 

form av affärssystemet ”Reachme” och telefonlinjen ”Chefslinjen”. Det är hjälp som syftar till att ge 

support åt förbanden så de klarar av rekryteringsarbetet. Även om dessa två rekryteringsverktyg 

uppfattas som positiva så bedöms resten av supporten och hjälpen från HR-Centrum inte nå fullt ut. 

Hjälp och support i form av utbildning, att skapa forum för diskussion och att göra fysiska besök på 

förbanden efterfrågas. Försvarsmakten tycks försöka använda empowerment som ett sätt att ge 

förbanden en egen kontroll och ansvar över rekryteringsprocessen. Genom att utforma 

rekryteringsprocessen på ett sätt som gör det möjligt för en lokal anpassning sker också 

empowerment. Problem uppfattas dock vara att stödet och informationen kring 

rekryteringsprocessen inte är tillräcklig för att det ska fungera fullt ut.  

 

 

9. Slutsats  
 

I slutsatsen lyfts återigen uppsatsens syfte och frågeställning fram. Det görs en återkoppling för att 

på ett kort och koncist sätt besvara frågeställningen utifrån studiens resultat.  

 

I detta arbete har det visats på att implementeringen och det pågående arbetet kring 

Försvarsmaktens rekryteringsprocess av GSS är komplext och tidskrävande. Den generella slutsatsen 

är att rekryteringsprocessen av GSS i stort fungerar bra. Den är egentligen arbetet runt omkring som 

kan utgöra ett problem. Genom studien har jag fått en större inblick i hur införande av en process 

kan se ut i en hierarkisk organisation som Försvarsmakten.  
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Jag hoppas med denna uppsats att 1) Skapa en insikt och förståelse av Försvarsmaktens nuvarande 

förändringsprocess inom rekrytering. 2) Visa på de faktorer som gör att en organisationsförändring 

kan stöta på problem. 3) Se på implementeringen av en ny rekryteringsprocess utifrån ett perspektiv 

av organisatoriskt lärande. 4) Bidra till ett ökat samarbete inom organisationen vid 

rekryteringsprocesser. 

Utifrån det har följande frågor ställts: 

 Hur upplever Försvarsmaktens HR-Centrum och de två undersökta regementena 

implementeringsarbetet av rekryteringsprocessen och dess funktion i dagsläget? 

 Kan Försvarsmaktens HR-Centrum och Försvarsmaktens undersökta regementen utifrån ett 

perspektiv av organisatoriskt lärande utveckla bättre förutsättningar för en fungerande 

rekryteringsprocess och i så fall hur?   

Jag besvarar dessa frågor genom att ur studiens resultat visa på följande slutsatser: 

HR-Centrum upplever att införandet av rekryteringsprocessen gick väldigt snabbt. Tillsammans med 

att andra förändringar som skedde samtidigt inom Försvarsmakten upplevdes implementeringen 

som stressig. Detaljer när processen infördes hoppades över vilket påverkar arbetet negativt idag. 

Rekryteringsprocessen upplevs dock fungera bra i sin helhet. HR-Centrum upplever att förbanden gör 

det som ska göras men att de utnyttjar den hjälp och de resurser som finns för lite. Det vill se en 

rödare tråd kring vad förbanden behöver hjälp med.  

De två undersökta regementena anser att implementeringen gick snabbt. Det fanns inte en 

uppbyggd beredskap kring hur rekryteringsprocessen skulle fungera vid implementeringen. Det kom 

få styrningar och de fick göra för många nödlösningar. Detta ledde bland annat till att vissa lagar var 

tvungna att brytas för att kunna genomföra rekryteringar till GSS. Idag anser regementena att 

rekryteringsprocessen i sig fungerar bra. Det har varit en period av förbättringar och det görs 

framsteg. Rekryteringsprocessen har idag vissa delar som fungerar sämre där dålig kommunikation 

framstår som det största problemet. Dålig kommunikation som leder till att problem som påpekas 

inte åtgärdas.  

Försvarmakten försöker ge regementena, förbanden och de rekryterande cheferna mer eget ansvar. 

HR-Centrum ska vara ett konsultativt stöd för att stötta förbanden i rekryteringsprocessen. Genom 

att öka empowerment och ha ett bra stöd inom organisationen så tas ett steg mot ett organisatoriskt 

lärande. Men för att det ska fungera så krävs det bra kommunikationskanaler, vilket idag saknas. 

Samtidigt sker förbättringar rörande rekryteringsprocessen vid HR-Centrum och ute på regementena, 

vilket tyder på att ett organisatoriskt lärande sker. Det organisatoriska lärandet, som sker är främst 

ett singel-loop lärande där fokus ligger på att reagera på problem som dyker upp, istället för att 

proaktivt förbygga dem.  

Rekryteringsarbetet utvecklas och det sker ett organisatorisk lärandet vilket för 

rekryteringsprocessen framåt. Slutsatsen är ändå att det kan göras mer och att samarbetet kan 

förbättras mellan de olika delarna i rekryteringsprocessen genom mer och tydligare kommunikation.   
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10. Diskussion  
 

De resultat som jag har kommit fram till kommer i diskussionen belysas från olika perspektiv.  Empirin 

som har samlats in kommer att knytas samman genom att jag binder ihop flera av de förslag på 

förändringar som beskrivits i mitt resultat, vilket nedan presenteras under rubriken ”förslag till 

förändring”.  Därefter ses mitt resultat kopplat till tidigare forskning samt vad jag ser för framtid i 

rekryteringsarbetet. Diskussionen avslutas med några egna kommentarer samt förslag på framtida 

forskning.    

 

10.1 Förslag till förändring  
 
Som det påpekades i resultatet så upplevdes det brist på en långsiktighet i rekryteringsprocessen. 

Förbanden ser inte ett långsiktigt tänk med de styrningar som kommer från HR-Centrum för att 

underlätta i arbetet. Samtidigt undrar HR-Centrum vad förbanden vill ha hjälp med. 

Ledningsregementet upplever problem med att nå ut till andra delar i landet för att hitta tekniskt 

kunnig personal. De upplever att de inte har tillräcklig hjälp av andra förband eller av andra delar i 

Försvarsmakten för att kunna rekrytera utanför Mälardalsområdet. Ledningsregementet kan helt 

enkelt inte på egen hand klara av att fylla upp soldatleden. Parallellt påpekas det från Livgardets håll 

att det saknas en gemensam plan för hur personalförflyttningar inom Försvarsmakten ska fungera. 

Idag styr förbanden väldigt individuellt över hur de vill släppa personal. Det förslag som en 

respondent på Livgardet tar upp att skapa som ett ”transferfönster” två gånger per år tror jag skulle 

kunna väva ihop och lösa flera av de påpekade problemen. Ett ”transerfönster” två gånger per år 

skulle kunna hjälpa och underlätta för både Ledningsregementen och HR-Centrum i deras arbete. 

Genom att fastslå tidpunkter för förflyttning av GSS-personal så skulle förband som bland annat 

Ledningsregementet kunna rikta sina försök att hitta teknisk personal till just dessa två ”transfer-

tidpunkter” och att då försöka fånga in den tekniska personal som finns vid andra orter. HR-Centrum 

skulle samtidigt på ett tydligare sätt kunna styra rekryteringsinsatserna när de klart vet när dessa 

rekryteringsperioder infaller. Det går då att tydligare göra uppföljningar, skapa feedback och se vilka 

förband som behöver hjälp. Samtidigt kan de då rikta informationsarbete mot dessa perioder.   

Detta förslag är från min sida väldigt grovt och övergripande men det kanske inte är förslaget i sig 

som är det viktiga att titta på. Det som ska uppmärksammas är att genom att prata med 

respondenterna har problem påpekats men det har framförallt också funnits förslag på förändring 

och förbättring. Om jag genom mina få intervjuer fått fram intressanta förslag, så skulle säkert en 

mer kontinuerlig dialog mellan individer och olika delar i organisationen komma fram till många fler 

och bättre lösningar.  
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10.2 Resultatet kopplat till tidigare forskning  
 
I avsnittet kring tidigare forskning frågar sig Erna Danielsson i sin avhandling från 2002 om 

delaktighet är möjligt i Försvarsmakten. Danielsson menar att delaktighet är svårt att skapa på grund 

av Försvarsmaktens hierarkiska uppbyggnad. Att varje nivå har sin egen uppgift att utföra vilket leder 

till att varje individ framförallt hämtar information endast i sin direkta närhet. Danielsson menar att 

de anställda ofta vill att beslut ska tas på en högre nivå eftersom de känner att de inte besitter den 

rätta kompetensen. Hon avslutar med att säga att även om Försvarsmakten skulle vilja uppmuntra till 

större medverkan så kommer det vara svårt på grund av dess organisatoriska design. Danielssons 

avhandling skrevs innan Försvarsmakten gick igenom de stora förändringar som skett idag. I min 

studie tyder det på att Försvarsmakten nu uppmuntrat till större delaktighet genom försök till 

empowerment i rekryteringsprocessen.  Som Danielsson också lyfte fram så är det just informationen 

och kommunikationen som varit problemet. Det kan helt enkelt ligga sanning i det Danielsson säger, 

att de anställa har svårt för att söka information inom organisationen mer än inom sin direkta närhet. 

Kan det vara så att det respondenterna säger att de vill ha mer styrningar för att det helt enkelt är 

obekväma med att själva fatta beslut, vilket Danielsson också trycker på?   

Per Thilander har i de slutsatser som han hittills publicerat, precis som jag kommit fram till att det 

införts väldigt mycket samtidigt i Försvarsmakten. Detta har han, precis som jag, ansett gjort 

implementeringsarbetet svårt. Han har i sin forskning upptäckt att det har varit en dålig förberedelse 

inom organisationen vid förändringarna vilket försvårat arbetet. Något som jag också tydligt fått höra 

under mina intervjuer. När hans fokus legat mer på HR-transformationen i sig så har jag, vilket vid det 

här laget klart framgått, fokuserat på rekryteringsprocessen av GSS kopplat till organisatoriskt 

lärande. Där han upptäckt att det finns en överbelastning menar jag att det till stor del beror på 

kommunikationsproblem. Thilander menar att problem kommer att dyka upp nu, till följd av att 

Försvarmakten inte hade allt klart för sig vid implementeringarna. Min uppfattning är att många av 

de problemen redan dykt upp i form av att lagar och kollektivavtal förbigåtts. Min studie pekar dock 

på att de flesta ändå i stort är nöjda, att det trots allt sker organisatoriskt lärande och att förbättring 

sker, vilket är positivt.  

 

10.3 Rekryteringsprocessens framtid  
 
Försvarsmakten har idag pliktlagen vilande. Det betyder att lagen finns kvar utifall Sverige igen 

behöver mobilisera stora styrkor. Idag är ett sådant scenario inte troligt, inom den närmsta 

framtiden. Det betyder att Försvarsmaktens rekrytering av GSS kommer att fortsätta mot ett 

insatsförsvar. Från rekryteringsprocessens införande fram till idag har fokus legat på att rekrytera 

GSS från ”magasinet”. Personerna från ”magasinet” gick in i GSS/K befattningar vilket blev 

uppstarten till rekryteringsprocessen. Problem som har beskrivits i resultatet avseende 

implementeringen blev genast kännbara. Problemen blev många gånger lösta men ofta genom 

nödlösningar. Försvarsmakten klarade med nöd och näppe att få ihop soldater att vakta slottet men 

förbättringar gjordes och problemen löstes. Rekryteringsprocessen mot GSS/K fick några år på 

nacken och det skedde ett organisatoriskt lärande. I år har nu lagen kommit som gjort det möjligt för 

Försvarsmakten att börja anställa mot GSS/T. Tyvärr pekar en del av mitt resultat på att de problem 

som då skedde i rekryteringen mot GSS/K upprepar sig igen. Beslut har tagits som gjort att arbetet än 
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en gång stressat igång. Det saknas återigen styrningar och information kring hur rekryteringen ska gå 

till och vad som gäller vid en anställning. Det som skedde vid rekryteringsprocessen implementering 

ser nu ut att hända igen. Detta talar definitiv för ett singel-loop tänkande. De bakomliggande 

faktorerna till varför det blir problem och varför beslut stressas igenom har inte lösts.  

Jag hoppas att Försvarsmakten som organisation ändå har lärt sig av de misstag som begicks i 

rekryteringsprocessen kring GSS/K. Detta så att inte samma problem dyker upp igen nu när GSS/T 

leden ska fyllas. Jag har farhågor om att så kommer bli fallet. Liknande problem ser ut att dyka upp 

och det pratas igen om dålig kommunikation och brist på styrningar.  Att stressa igenom beslut och 

hoppa över detaljer är för mig att göra dagens lösningar till morgondagens problem.  

 

10.4 Egen kommentar och framtida forskning  
 
Ett arbete vars främsta drivkraft har varit ett eget intresse, så skulle jag i en mening beskriva mitt 

jobb med denna kandidatuppsats. Det har varit en lång väg men också mycket intressant.  Det är en 

stor förändring för det svenska samhället att värnplikt inte längre finns. Lumparhistorierna blir färre 

men samhällets och mediernas intresse för Försvarsmakten kommer nog aldrig att minska. Jag 

hoppas att du som läser denna uppsats nu har en större förståelse för Försvarsmaktens 

rekryteringsarbete och att du förhoppningsvis fått en del svar.  Samtidigt hoppas jag att min 

kandidatuppsats också väckt en del frågor. Själv ser jag en möjlighet att fördjupa forskningen kring 

just Försvarsmaktens rekryteringsarbete. Hur ser det ut om några år och kommer Försvarsmakten att 

fylla sina led? Vad behöver Försvarsmakten utveckla för att hitta och anställa den personal de vill ha 

och vad behöver de göra för att behålla den? Min uppfattning är att rekryteringsprocessen behöver 

något/några år till på nacken innan den djupare kan undersökas. Samtidigt anser jag att en större 

mer övergripande undersökning angående rekryteringsarbetet mot GSS bör göras innan år 2019 då 

Försvarsmaktens organisation ska stå klar.       
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Missivbrev 
 

Uppsala Universitet  

Rekrytering inom Försvarsmakten  

I ett samarbete med Försvarsmaktens HR-Centrum genomför jag en undersökning angående 

försvarsmaktens implementering av rekrytering som arbetsform. Avsikten med undersökningen är 

att skapa insikt i den förändringsprocess som förnuvarande sker inom försvarsmakten kring 

rekrytering och hur olika delar inom försvarsmakten uppfattar det förändringsarbete som sker. Min 

förhoppning är att denna undersökning kan bidra till ett stärkt samarbete inom försvarsmaktens 

rekryteringsarbete. 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Undersökningen görs i sammarbete med Försvarsmaktens HR-Centrum vilket gör att din medverkan 

inte är helt anonym. Försvarmaktens HR-Centrum vet med andra ord att du ställer upp. Resultatet i 

undersökningen kommer att presenteras i en kandidatuppstats vid Uppsala universitet. I uppsatsen 

kommer det inte gå att se vem som gett vilken information och dina svar kommer förvaras 

konfidentiellt.    

Undersökta delar inom Försvarsmakten har valts ut genom geografisk placering samt beroende på 

hur långt implanteringen av rekryteringsprocessen fortskridit.       

Om du har några frågor om undersökningen så är du välkommen att höra av dig. 

På förhand tack för din medverkan.  
Uppsala 2012 
 
Max Björkstedt  
073-XXXXXXX 
XXXXXXX@hotmail.com 
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Bilaga 2. Intervjuguide HR-Centrum 
 

Intervjuguide vid försvarsmaktens HR-Centrum  

Semi-strukturerad intervju 

Inledning 

Syftet med denna intervju är att undersöka försvarsmaktens implementeringsarbete av rekrytering 

som arbetssätt för gruppchefer, soldater och sjömän. Intervjuer görs vid olika delar inom 

försvarsmakten med personer som jobbar med eller på olika sätt är inblandade i det nya 

rekryteringsarbetet inom försvarsmakten. 

Det du säger till mig kommer vara anonymt i den mån att det inte går för en utomstående person att 

se att det är du som gett mig denna information. Däremot vet din kollega vid HR-Centrum att du gör 

denna intervju med mig. Du har rätt att inte svara om du inte vill och att när som helst avbryta 

intervjun. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras i en kandidatuppstats vid Uppsala 

universitet.  Intervjun kommer att spelas in om du godkänner det. 

 

Frågor 

 

Inledande frågor  

1. Kan du beskriva din uppgift vid försvarsmakten  

2. Hur länge har du jobbat inom försvarsmakten och vid HR-centrum 

Huvudfråga 

3. Kan du beskriva för mig den rekryteringsprocess som idag används inom försvaret av 

gruppchefer, soldater och sjömän.   

Bakgrund 

4. När började rekryteringsprocessen implementeras? 

5. Kan du förklara HR-Centrums roll vid rekrytering av gruppchefer, soldater och sjömän. 

6. Hur upplever du att den rekryteringsprocess som i dagsläget används fungerar 

7. Vad fungerar bäst/vad fungerar sämst och varför 

Information och påverkan 

8. Hur ser du på ledningens sätt att informera om införandet av den nya rekryteringsprocessen 

9. Hur anser du att införandet av den nya processen har gått för er vid HR-centrum 
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10. Har ni på HR-centrum kunnat påverka förändringsarbetet och i så fall hur  

11. Hur anser du att implementeringsarbetet har gått ute på förbanden  

12. Hur delaktiga har förbanden varit i införandet av den nya processen 

13. Har förbanden kunnat påverka hur processen ska fungera och i så fall hur  

14. Hur försöker ni från HR-Centrum påverka förbanden så de fortsätter med implementeringen 

av rekryteringsprocessen fullt ut.  

Kommunikation och feedback  

15. Förkommer det möten med förbanden samt med högre ledningen för att diskutera problem 

och förbättringar. Hur går mötena i så fall till. 

16. Förs det en diskussion med förbanden angående de problem som upplevs  

17. Får ni feedback på det arbete som görs. I så fall hur 

18. Görs det kontinuerlig uppföljning hur implementeringen går hos er och ute på förbanden. 

Hur går i så fall uppföljningen till.   

Förändringar  

19. Vilka förändringar skulle du vilja se för att öka sammarbetet mellan er och förbanden 

20. Vad anser du att ni vid HR-Centrum kan göra för att förbättra rekryteringsprocessen vid 

förbanden. 

21. Vad kan förbanden själva göra för att fullfölja implementeringen fullt ut   

Motstånd 

22. Vad tror du är anledningen till att implanteringen inte nått fullt ut vid vissa förband 

23. Tror du det finns ett motstånd ute på förbanden mot att använda rekryteringsprocessen fullt 

ut. 

24. Om det nu finns ett motstånd mot att använda den nya rekryteringsprocessen hur upplever 

du att det visar det sig   

Avslutande frågor  

25. Är det något du känner att vi missat eller som du vill tillägga   
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Bilaga 3. Intervjuguide vid Regemente  
 

Intervjuguide vid Regemente  

Semi-strukturerad intervju  

Inledning 

Syftet med denna intervju är att undersöka försvarsmaktens implementeringsarbete av rekrytering 

som arbetssätt för gruppchefer, soldater och sjömän. Intervjuer görs vid olika delar inom 

försvarsmakten med personer som jobbar med eller på olika sätt är inblandade i det nya 

rekryteringsarbetet inom försvarsmakten. 

Det du säger till mig kommer vara anonymt i den mån att det inte går för en utomstående person att 

se att det är du som gett mig denna information. Däremot vet rekryteringsenheten vid HR-Centrum 

att du gör denna intervju med mig. Du har rätt att inte svara om du inte vill och att när som helst 

avbryta intervjun. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras i en kandidatuppstats vid 

Uppsala universitet.  Intervjun kommer att spelas in om du godkänner det. 

 

Frågor 

 

Inledande frågor  

1. Kan du beskriva din uppgift vid försvarsmakten  

2. Hur länge har du jobbat inom försvarsmakten och i din nuvarande tjänst 

Huvudfråga 

3. Kan du beskriva för mig den rekryteringsprocess som ni idag använder vid rekrytering av 

GSS på ert Regemente  

Bakgrund 

4. När började ni använda er av den rekryteringsprocessen som idag används vid 

rekryteringsarbetet av GSS 

5. Kan du förklara ert regementes roll vid rekrytering av gruppchefer, soldater och sjömän. 

6. Hur upplever du att den rekryteringsprocess som i dagsläget används fungerar 

7. Vad fungerar bäst/vad fungerar sämst och varför 

Information och påverkan 

8. Hur ser du på ledningens sätt att informera om införandet av den nya rekryteringsprocessen 
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9. Har ni på regementet kunnat påverka införandet/utformningen av den nya processen och i 

så fall hur  

10. Har ni försökt påverka. I så fall hur och hur har det gått 

Kommunikation och feedback  

11. Förkommer det möten med högre ledningen för att diskutera problem och förbättringar. Hur 

går mötena i så fall till. 

12. Får ni feedback på det arbete som görs. I så fall hur 

13. Görs det kontinuerlig uppföljning hur implementeringen går hos er. Hur går i så fall 

uppföljningen till.  

HR-Centrum 

14.  Tar ni stöd av andra delar inom försvarsmakten under rekryteringsarbetet av GSS. I så fall 

hur 

15. Tar ni stöd av HR-Centrum vid rekryteringsarbetet av GSS 

16. Hur skulle ni vilja att sammarbetet med HR-centrum såg ut i samband med GSS rekryteringar  

17. Förs det en diskussion med HR-Centrum angående de eventuella problem som upplevs. I så 

fall hur 

Förändringar  

18. Vilka förändringar skulle du vilja se för att öka sammarbetet mellan er och andra delar av 

försvarsmakten vid rekryteringsarbetet  

19. Vad anser du att ni på regementet kan göra för att förbättra rekryteringsprocessen 

Motstånd 

20. Vad tror du är anledningen till att implanteringen eventuellt inte nått fullt ut hos er  

21. Tror du det finns ett motstånd mot att använda rekryteringsprocessen fullt ut. 

22. Om det nu finns ett motstånd mot att använda den nya rekryteringsprocessen hur upplever 

du att det visar det sig   

 

Avslutande frågor  

23. Är det något du känner att vi missat eller som du vill tilläga  

 


