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Sammanfattning 
 

Nästan varje organisation är beroende av sina anställda i någon form t.ex. deras kompetens, 

att det finns tillräckligt många för att lösa organisationens uppgifter eller att de trivs och utför 

de uppgifter de är ålagda att lösa. Personalen identifieras ofta därför som en nyckelkompetens, 

bland de viktigaste av en organisations resurser. Detta gäller även inom Sveriges 

Försvarsmakt. 

År 2010 ändrades förutsättningarna för Försvarsmakten avseende hur att personalförsörja 

organisationen. Det gamla personalförsörjningssystemet var baserat på en pliktlag, där 

personer var tvungna enligt lag att tjänstgöra en begränsad tid inom Försvarsmakten. Detta 

ersattes av ett frivilligbaserat personalförsörjningssystem. Det går ut på att att all personal är 

frivilligt anställda, de söker jobb hos Försvarsmakten som soldat eller sjöman. Nu, åtta år 

senare, är det intressant att ta reda på hur det går. 

Syftet med denna uppsats är att belysa vilka delar i empirin (kategorier) som skapar 

bidragande faktorer till den ansträngda bemanningssituationen för sambandsoperatörer inom 

flottan idag. Detta sker genom att i studien söka efter faktorer som har en påverkan på nu 

rådande situation och vad som kan förändras för att eventuellt göra tjänsten inom flottans 

sambandsorganisation mer attraktiv. Både för dem som redan är anställda och för dem som 

ännu ej är anställda. Detta sker genom att med personintervjuer bygga empiri kring 

frågeställningen och med kvalitativ dataanalys söka efter faktorer kopplat till denna. 

Resultatet visar på flera faktorer som huvudsakligen har sitt ursprung inom 

organisationsteorin. Några exempel av dessa är: 

- informationsspridningen överlag inom organisationen ofta uppfattas som seg, ibland 

otydlig och motsägelsefull.  

- de administrativa uppgifterna som åläggs mellancheferna tar upp alldeles för stort 

fokus från mellanchefernas huvuduppgifter.  

- den begreppsförvirring som uppstått inom organisationen i samband med systemskiftet 

gör att det är svårt att hålla reda på vem som behöver komplettera med vilken 

utbildning för att passa in “i det nya”.  

 

Slutligen för vi en diskussion om huruvida resultatet av studien kan visa på att 

Försvarsmakten troligen underskattat svårigheterna med övergången från plikt-till 

frivilligsystem. Det arbete som krävdes inom organisationen för att anpassa sig och förbereda 

en sådan övergång blev genomfört under stor tidspress och organisationen lever med 

bieffekterna av det än idag. 

 

Nyckelord: personalförsörjning, organisation, systemskifte och transformationsförvirring. 
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1 Inledning 

Det finns en devis inom Sveriges försvarsmakt som lyder: ”Utan samband, ingen seger!”. 

Även om devisen används lite skämtsamt ibland inom den yrkeskår som sysslar med samband 

och kommunikation, så ligger det mycket sanning i den. Det är just den yrkeskåren bestående 

av sambandsoperatörer, som är den vitala mänskliga resursen i den för så många viktiga 

kommunikationskedjan. Utan dessa operatörer blir det inget samband och således ingen seger. 

Andra världskriget och tiden därefter med det kalla kriget bidrog till att Sverige byggde upp 

och skapade ett väldigt stort och personalkrävande invasionsförsvar. Något som var direkt 

förutsättningsskapande för detta var att Sverige använde sig av lagen om totalförsvarsplikt, 

Lag (1994:1809). Denna lag var aktiv mellan åren 1901 och 2010. Försvarsmakten (FM) 

kallade med stöd av lagen om totalförsvarsplikt in och mönstrade samtliga män som hade fyllt 

eller skulle fylla 18 år. Dessa kallades sedan in för tjänstgöring, värnplikt, inom FM under i 

vissa fall upp till 1,5 år. Under 1980-talet infördes även frivillig mönstring och värnplikt för 

kvinnor. Tack vare detta system hade FM under den perioden inga problem med att fylla sina 

personalbehov. 

 

På grund av de omvärldsförändringar som senare skedde med början i slutet av 1980-talet, 

Berlinmurens fall, upplösandet av Sovjetunionen o.s.v. började Försvarsmakten 

omstruktureras från ett invasionsförsvar till insatsförsvar. Försvarsmakten skulle kunna agera 

både internationellt genom att ha svenska styrkor utomlands likväl som att försvara både 

Sveriges territorium och svenska intressen. Behovet och kravet växlade mer från kvantitet till 

kvalitet, en förändring av FM var nödvändig. 

 

1 juli 2010 lades lagen om totalförsvarsplikt “på is” och FM övergick fullt ut till ett nytt 

personalförsörjningssystem anpassat för det nya yrkesförsvaret med enbart frivilligt anställd 

personal. Detta skapade nya utmaningar för FM. Utmaningar som tidigare inte existerat på 

samma sätt som nu, nämligen att attrahera och anställa personal till de tjänster som tidigare 

fylldes med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. FM måste alltså numera attrahera arbetskraft 

från den öppna arbetsmarknaden till skillnad från tidigare då resurser i form av personal 

fylldes på med regelbundenhet. Detta innebär att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet nu 

mönstrar frivilliga män och kvinnor för att genomföra militär grundutbildning och 

tjänstgöring. 

En av de nya yrkeskategorierna som numera finns inom FM och har ersatt de värnpliktiga 

(vpl) är s.k. kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). 

Denna kategori av sjömän och soldater har möjlighet till en anställningstid om max 12 år 

inom FM. 

Detta systemskifte, från pliktpersonal till frivillig personal, tillsammans med den HR-

transformation, centralisering av HR-funktioner inom FM, som genomfördes (beskrivs mer 

utförligt i kap.3) har nu efter ca 8 år visat sig vara en reell utmaning för FM.  

Vi (författarna) har tillsammans ca 40 års arbetslivserfarenhet inom flottan/FM. Vår 

erfarenhet har byggts upp under vår tjänstgöringstid som sjögående vid ytstridsförband och 

ubåtsförband, landorganisationer, flottiljstaber, marinens taktiska stab (MTS) och Marinens 

Radio (MaRa). Oavsett vilka befattningar vi har innehaft så har tillgången till samband och 

kommunikation visat sig vara oumbärlig. 
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Sveriges regering beslutade i början av 2017 att återaktivera den sedan 2010 vilande lagen om 

totalförsvarsplikt, Lag (1994:1809). Detta betyder att det återinförts ytterligare en 

personalkategori som bygger på totalförsvarsplikt utöver den frivillighet som infördes 2010. 

Vår studie tar inte höjd för denna återaktivering då den inte effektuerats än men vi kommer att 

föra en diskussion om vad det kan innebära i kap.6. 

1.1 Problemformulering 
Försvarsmakten har idag ca 20 000 anställda för lösandet av myndighetens uppgifter. Antalet 

anställda är färre än vad som är behovsatt av FM och vakanser inom organisationen gör sig 

direkt påminda och har en negativ effekt på organisationens verksamhet. Följderna av detta 

blir bl.a.; högt övertidsuttag på befintlig personal, ökade lönekostnader p.g.a. övertid, 

utmattning av personal p.g.a. hög arbetsbelastning och sjukskrivningar. 

Förmågan till samband och kommunikation är, som nämnts i inledningen, av största vikt inom 

FM för att kunna upprätthålla och bedriva den verksamhet som FM är ålagd av Sveriges 

riksdag och regering att genomföra. Därmed är också personalen som jobbar med 

kommunikationen, sambandsoperatörerna, en nyckelkompetens. 

Även inom flottans sambandsorganisation är det svårt att behålla tillräckligt med personal. 

Sambandsorganisationen i flottan som har ett behov av att fungera fullt ut, dygnet runt, året 

runt, går tungt. Detta leder i sin tur till att sambandsorganisationen redan idag, när Sverige 

befinner sig i fred och FM upprätthåller sin grundberedskap, går på högvarv för att möta de av 

regeringen ställda kraven. 

2010 förklarades plikten vilande och FM gick över till ett personalförsörjningssystem som 

baseras på frivillighet. FM blev en aktör och konkurrent på den öppna arbetsmarknaden bland 

alla andra arbetsgivare. Övergången till frivillig personalförsörjning har medfört stora 

friktioner. Inom flera personalkategorier har FM det svårt att fylla sina personalbehov. 

Frågeställningen för uppsatsen är som lyder:  

Hur har systemskiftet från plikt till frivillighet påverkat flottans bemanningsförmåga inom en 

särskild del av dess personalkategori, nämligen sambandspersonalen? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa vilka delar i empirin (kategorier) som skapar 

bidragande faktorer till den ansträngda bemanningssituationen för sambandsoperatörer inom 

flottan idag, efter infört systemskifte. Vi vill identifiera och lyfta fram olika yrkeskategoriers 

perspektiv, inom organisationen, på vad som orsakar eller bidrar till detta. Vår avsikt är inte 

att beskriva situationen för hela FM utan vi begränsar oss till en yrkeskategori inom flottan, 

d.v.s. sambandsoperatören.  

1.3 Disposition 
Upplägget av denna uppsats är som följer: Inledningen är till för att ge en snabb inblick i hur 

Försvarsmaktens personalförsörjningssystem har ändrats över tiden, komplexiteten i FMs 

uppgifter och hur sambandsorganisationen inom flottan är en viktig delfunktion för att lösa 

delar av dessa.  

Upplägget av denna uppsats är baserad på vår forskning som är induktiv till sin natur. I kapitel 

2 beskriver vi de överväganden och vägval vi gjort mellan olika ansatser och metoder för att 

söka klarhet kopplat till vår frågeställning i uppsatsen. Vidare berättar vi hur vi insamlat 

underlag till vår empiri och tillvägagångssättet vid bearbetning och analys av denna.  
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Vi anser att det är genom att förmedla våra synpunkter, vägval och tankar som läsaren får 

förutsättningarna att utifrån sin förförståelse bedöma uppsatsens trovärdighet.  

Kapitel 3 inleds med fördjupning om FM uppgifter och en översikt av 

sambandsorganisationen inom flottan samt en beskrivning av vad sambandsoperatörens tjänst 

innebär, detta för att skapa en förståelse för vad empirin förmedlar. Därefter beskriver vi de 

kategorier (underkategorier och under-underkategorier) som empirin lett fram till med en 

tillhörande tolkning. Tolkningen görs för att ge en sammanställd gestaltning av innehållet.  

Empirin redovisas i stora drag, varje underkategori som presenteras har tillhörande citat tagna 

ur de intervjuer som genomförts inom ramen för uppsatsarbetet. Anledningen till att 

tillhörande citat är med är för att de räknas som fakta i empirin, det ger också läsaren en ökad 

förståelse och känsla för innebörden av varje framtagen underkategori.  

Avslutningsvis redovisar vi i respektive underkategori det kodningsschema som bygger på 

innehållet från intervjuunderlaget, data. Detta gör vi för att öka trovärdigheten i vår tolkning 

av empirin. 

Referensramen är ett resultat av empirin och är till för att skapa en gemensam teoretisk 

grundverktygslåda för oss och läsaren. Det är dessa verktyg och underlag vi tar med in i 

analysen som stöd i diskussionen av empirin. Vi anser att det är viktigt att skapa denna 

gemensamma grund att stå på för att resultaten i analysen inte ska missförstås eller misstolkas. 

Det ger också läsaren möjlighet att dra egna slutsatser ur empirin. Vi har en förförståelse för 

organisationen som kan påverka våra slutsatser, en förförståelse som läsaren kanske saknar 

och därmed gör att denne kan komma fram till andra slutsatser än vi (se kap.4). 

Analysen tar oss vidare in i nästa dimension av uppsatsarbetet och det är här empirin och 

teorin möts för att finna likheter dem emellan. Till varje avhandlad empiridel inom analysen 

följer en diskussion. Detta gör vi för att direkt koppla ihop analysen av empirin med teorin på 

ett tydligt sätt och hålla den röda tråden genom analysen (se kap.5). 

Sista kapitlet innehåller diskussion och vårt förslag till vidare forskning inom området 

(kap.6). 

Bilagorna till denna uppsats innehåller: 

- Bilaga 1: Det informationsbrev som sändes ut till de tilltänkta intervjupersonerna.  

- Bilaga 2: Ett exempel på intervjuguide som användes som stöd av oss under 

intervjuerna.  

- Bilaga 3: Är en samling av begrepp och förkortningar (med förklaringar) som 

förekommer i uppsatsen. 
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2 Metod  

2.1 Forskningsideal 

”Tolkande s.k. hermeneutiker likväl som s.k. positivister tvingas till en lång rad val i sina 

undersökningar” (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009, s.25). 

Som citatet ovan berör är att oavsett vilken typ av forskningsdisciplin som anses ligga till 

grund för den forskningssyn forskaren har står forskaren inför ett antal val vad avser metod 

som är bäst applicerbar på den valda studien. 

Det framkommer ofta att det är schismer disciplinerna emellan men det de har gemensamt är 

de metodologiska övervägandena, vilket sedermera mynnar ut i val av metod och som i sin tur 

måste preciseras. Men varför är det viktigt att göra? Det är viktigt för att läsaren ska kunna 

skapa sig en förståelse för tillvägagångssättet och de beslut som tagits på vägen. En annan 

forskare ska antingen kunna göra en identisk studie eller ta vid där studien avslutades 

(Andersson, 2014).  

Hermeneutiken (läran om förståelse) handlar om att ta reda på vad som ligger bakom det som 

sker. Varför sker det, under vilka förutsättningar sker det o.s.v.? Det handlar om att med en 

mer ifrågasättande attityd (än positivismens mer konstaterande) våga ta sig tid för att ur olika 

perspektiv betrakta, tolka resultat, händelser eller vad det nu vara månde, för att på så sätt 

skapa kunskap och förståelse, en utpräglad humanistisk inriktning (Jacobsen, 2017). 

Positivismen är det enda sanna sättet att förhålla sig till forskning och vetenskap enligt 

naturvetenskapen. Det var inom denna falang som vetenskap ursprungligen började menar de. 

Genom att ifrågasätta, mäta, pröva, jämföra, skapa erfarenheter, jämföra igen och konstatera 

utfallet. Krav om exakthet, strävan efter att inom ett visst område ta fram generellt gällande 

lagar, skapa en grund för beslut och genom fastställande av teorier överföra det till litteraturen 

som kunskap (Andersson, 2014). En utpräglad naturvetenskaplig inriktning.  

Vår uppsats grundar sig i ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt (hermeneutiskt) med en 

ansats om att finna bakgrunden till varför saker och ting förhåller sig som de gör. Detta 

passade vår frågeställning i denna uppsats väldigt bra, kontra ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt (positivistiskt) som har ett mer konstaterande och konkret förhållningssätt till 

olika problem och hypoteser.  

Det finns några stora vägval alla forskare står inför när det gäller metodval. En av dem är 

vilken typ av metodansats, t.ex. induktion och deduktion, som passar bäst på vald studie. 

Även metod för inhämtning av data, t.ex. kvalitativ eller kvantitativ metod, måste väljas för 

att sedan bestämma vilken typ av undersökningsform som passar bäst till vald metod för 

inhämtning av data. Exempel på undersökningsform kan vara personliga intervjuer eller 

enkätstudie. Slutligen behövs en metod för att analysera empirin. Detta kan göras genom t.ex. 

Classic Grounded Theory, tematisk analys eller statistik. Nedan följer en beskrivning av de 

olika ansatserna och metoderna som, under varje rubrik, avslutas med en förklaring av de val 

vi gjort i denna uppsats. 
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2.2 Metodansats 
Det finns olika vägval hur att säkerställa det empiriska underlagets tillförlitlighet och 

relevans. Dessa benämns som metodansatser och förklaras nedan. 

Deduktion innebär att du utgår från t.ex. en teori som du prövar din hypotes på, för att 

verifiera om den passar in i teorin, eller om teorin är applicerbar på din hypotes. Detta prövar 

forskaren genom att applicera sin hypotes i t.ex. ett experiment för att få ett eventuellt utfall. 

Syftet med deduktiv ansats är att antingen verifiera eller falsifiera en hypotes eller teori. 

Grunden är att få ut mätbara data och man pratar gärna om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Du använder dig av en deduktiv ansats i din forskning (Jacobsen, 2017). 

Induktion i sin tur är omvänt till deduktion. Här utgår du som forskare från empirin, från t.ex 

en fallstudie, ett experiment eller från djupintervjuer. Genom att studera dessa enligt någon 

utvald metod kommer forskaren kanske fram till en hypotes som sedan kan utvecklas till en 

ny eller passa in i en befintlig teori. Du använder dig av en induktiv ansats i din forskning 

(Jacobsen, 2017). Det viktiga är att det sker förutsättningslöst, du ska inte låta din 

förförståelse påverka. Denna typ av forskning går inte att falsifiera då samhället är under 

konstant förändring. 

En naturvetenskaplig studie bygger generellt på en deduktiv ansats, som utgår från en 

existerande teori och målet kan vara att antingen verifiera eller falsifiera den tidigare 

forskningen med mätbara data. De hermeneutiska studierna är inte alls ute efter detta utan vill 

genom att utforska ett område eller ämne ta reda på vad människor har för åsikter och syn på 

det forskaren önskar få en förståelse för. Här existerar inget behov av teori i grunden, utan 

människans tolkning är det centrala i studien (Andersson, 2014). 

Vi söker i vår forskning efter förståelse för varför något är som det är, induktiv ansats, i stället 

för att utgå från att det beror på något som sedan testas för att visa sig stämma eller ej, 

deduktiv ansats. För att skapa oss denna förståelse har vi genomfört personintervjuer. Det är 

genom intervjuer vi kan få nyanserade och djupare svar om respondenternas upplevelser, 

känslor och uppfattningar. Underlaget från intervjuerna har i sin tur kodats helt öppet med 

stöd av Grounded Theory-metoden (beskrivs mer i kap 2.4). Förståelsen kommer såvida inte 

från någon teori utan från insamlat data och dess kodning. 

2.3 Metod för insamling av data 
För att ha någonting att genomföra forskningen på behöver du en metod för att insamla din 

empiri, kvalitativ eller kvantitativ metod. Det är ytterligare ett val du behöver göra, valet för 

vilket du väljer att insamla din empiri på. Ska det framställas med ord eller siffror? 

Kvalitativ metod innebär att forskaren ex. fokuserar sig på en mindre grupp. Detta passar ofta 

i sammanhang med studier om arbetsplatser, upplevelsebaserade fenomen etc. Genom att 

välja en kvalitativ metod kan forskaren lägga mer tid på att djupare studera det denne forskar 

om. Personintervjuer är ett sådant exempel, det tar tid och genererar mycket data som ska 

behandlas för att bli empiri. När du som forskare hittar ett område som du vill forska på och 

identifierar en intressant grupp att intervjua för att insamla data om området kan du fokusera 

på ett fåtal individer och ändå insamla tillräcklig mängd “matnyttig” data för sin forskning 

(Jacobsen, 2017).  

Kvantitativ metod är då motsatsen till kvalitativ metod. Här handlar det om att insamla stora 

mängder data. Kanske för att skapa ett statistiskt underlag för att kunna mäta eller jämföra 

någonting. Enkätundersökningar är en ofta förekommande version av kvantitativ metod. Ett 

formulär med frågor som ska besvaras enligt en framtagen skala (t.ex. 1-5).  
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Enkäten skickas ut till en stor mängd individer för att resultatet sedan ska kunna 

sammanställas innan analys. Kvantitativa studier har oftast en deduktiv ansats (Jacobsen, 

2017). 

En kvalitativ metod (insamling av empiri och analys) med induktiv ansats valdes till fördel i 

vår studie, mot motsatsförhållandet, en deduktiv ansats. Med induktiv menar vi att vi inte 

utgår från någon egen hypotes eller av någon annan fastställd teori i vår forskning. Detta är 

oftast tillvägagångssättet om du väljer en deduktiv ansats, du jämför eller prövar dina tankar 

och idéer mot en redan vedertagen teori. Vi insåg att karaktären på vår frågeställning har ett 

mer utforskande perspektiv, s.k. explorativ studie, än ett prövande. Detta är enligt vår tolkning 

helt i linje med vad en kvalitativ metod med induktiv ansats innebär. Vårt syfte med denna 

uppsats är att belysa vilka faktorer som ligger bakom den ansträngda bemanningssituationen 

inom flottans sambandsorganisation idag. Ett delsyfte är att undersöka om det, utifrån 

analysen, är möjligt att dra några slutsatser som kan leda till förslag på omedelbara åtgärder 

kopplat till det ansträngda bemanningsläget.  

Vi konstaterade, baserat på vår förförståelse om FM, att källan till kunskap till vår uppsats 

frågeställning finns inom vår egen organisation. Den finns hos personal inom flottans olika 

organisationsenheter och inom flottans sambandsorganisation. Att operationalisera och 

genom enkäter eller motsvarande försöka bygga empiri och mäta fram det vi söker, de olika 

upplevda arbetsförhållandena, de bakomliggande orsakerna till dessa (arbetsbelastning, tankar 

om yrket, arbetsklimat etc.) skulle enligt vår mening vara svårt och tidskrävande. Detta dels 

för att svaren på våra frågor finns hos människorna med sina tankar, intryck och andra 

upplevda erfarenheter från deras arbetsplats/yrkesroll inom organisationen. Ytterligare en 

anledning till att inte genomföra det som en enkätstudie är att svarsfrekvensen på enkätstudier 

är väldigt skiftande och osäker.  

Möjligheterna med personintervjuer skapade oss således ett gynnsamt utgångsläge i skapandet 

av empirin. Vi var också medvetna om att vi inte kommer att nå fullständig representativitet 

med kvalitativa intervjuer. Vi gav oss själva, genom att välja intervju som insamlingsmetod, 

förutsättningar att kunna ställa uppföljande frågor inom olika områden under intervjuerna, vi 

hade också möjligheten att gå tillbaka till en tidigare frågeställning, eller i samband med 

transkriberingen återkoppla till intervjupersonerna för vidare frågor.  

Intervjupersonerna tillhör eller har tillhört olika yrkeskategorier inom flottan, av oss bedömt 

relevanta kategorier baserat på deras erfarenheter och kunskaper om organisationen. Detta för 

att skapa spridning och få olika perspektiv på vår frågeställning och skapa trovärdig data inom 

vårt forskningsområde. Detta beskrivs vidare och utvecklas under kap. 2.5 och kap. 2.6 nedan. 

2.4 Metod vid analys 
När vi kommer till analysen av empirin måste även här beslut tas om tillvägagångssätt. Som 

tidigare nämnts finns det olika varianter att utgå från.  

Statistik är en typ av analys som generellt sett är kopplad till kvantitativa studier och bygger 

på enkätstudier. I statistik analyseras svaren med stöd av siffror och har en hel del 

kravställningar för att det ska bli en bra analys, såsom storlek på urval, möjlig skevhet i 

svaren och outliers, d.v.s. sådana svar som sticker ut och påverkar underlaget så att resultatet 

kan bli felaktigt, dessa sorteras normalt sett bort för att inte störa. I statistik letar man efter 

normer genom att söker efter likheter (Jacobsen, 2017). 

Ur en kvalitativ studie som bygger på intervjuer finns även här olika val av analyssätt. Ett sätt 

är att följa Classic Grounded Theory (CGT). Denna analysmetod har ingen specifik 
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forskningsfråga utan går in helt prestigelöst i sin insamling av data. I en CGT krävs att man 

följer vissa steg. Dessa steg består av öppen kodning av inhämtat data, vid behov selektiv 

kodning för att undersöka om mättnad i data gjorts, konceptualisering, memoing, konstant 

jämförelse och teoretisk kodning (Denscombe, 2016). Vill man göra en djupare analys kan 

man koppla dem mot Glaser´s kodningsfamiljer (Glaser var en av dem som var med och 

utvecklade Classic Grounded Theory-metoden). Att ta med citat från intervjuer som gjorts i 

insamlingen av empiri till forskningen ökar trovärdigheten, detta då det är hårda fakta, detta 

gäller samtliga analyser vid kvalitativ forskning.  

Har forskaren utformat en forskningsfråga kan en kvalitativ dataanalys inspirerad av 

Grounded Theory användas. I denna analysmetod krävs inte att samtliga av de steg som finns 

med i CGT följs, dock ska öppen kodning och kategorisering genomföras, men de steg som 

väljs ska beskrivas. 

Det finns flera sätt att analysera insamlade data, t.ex. tematisk analys, där man inte förhåller 

sig till Grounded Theory utan skapar helt egna teman som används i insamlandet av data och i 

analysarbetet. 

Vår analys utgår från en kvalitativ dataanalys inspirerad av Grounded Theory. Bearbetningen 

och analysen av vår empiri går vi djupare in på i kap. 2.9.  

Metoder och ansatser i texten ovan är beskrivna på ett linjärt sätt för att skapa en tydlig bild 

av hur en studie kan var upplagd. Detta är dock en dynamisk process där forskaren hela tiden 

jobbar fram och tillbaka mellan de olika delarna för att föra processen framåt. 

Den naturvetenskapliga, positivistiska, inriktningen förknippas ofta med den deduktiva 

ansatsen och kvantitativ metod. Omvänt gäller för den samhällsvetenskapliga, hermeneutiska, 

inriktningen som kopplas till induktiv ansats och kvalitativ metod. Som tidigare nämnts är 

det, oavsett val av ansats och metod, av vikt att forskaren resonerar, argumenterar och 

motiverar sina val i uppsatsen, genom att vara tydlig med vad som görs, hur och varför det 

görs, för att skapa en transparens.  

2.5 Empiriskt underlag 
Det empiriska underlaget bygger på personintervjuer med totalt åtta individer ur fyra olika 

yrkeskategorier vid tre olika förband inom flottan, Marinbasen, 1.ubåtsflottiljen och 

4.sjöstridsflottiljen. Två av förbanden, 1.ubåtsflottiljen och 4.sjöstridsflottiljen, har anställda 

sambandsoperatörer som är sjögående, d.v.s. de tjänstgör ombord flottans fartyg dagligdags. 

Det tredje förbandet, Marinbasen, har en stor sambandsorganisation som heter Marinens 

Radio (MaRa). MaRa ansvarar bl.a. för all kommunikation mellan land- och sjögående 

enheter inom marinen. Den sambandspersonal som tjänstgör vid MaRa är huvudsakligen 

landbaserad och de tjänstgör dygnet runt, året runt i skift.  

Kontakten med intervjupersonerna har skett till del genom personkännedom men även genom 

förslag från kollegor med mycken erfarenhet och stor kännedom om förbanden.  

Genom att välja ut intervjupersoner från olika delar av flottan med olika anknytningar till 

flottans sambandsorganisation eftersträvade vi att belysa frågeställningen från olika håll i 

syfte att ta fram olika yrkeskategoriers perspektiv. 
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2.6 Urval av respondenter 
Det finns olika tillvägagångssätt vid val av urval i samhällsforskning. Den ena benämns 

sannolikhetsurval och innebär att man väljer ut ett slumpmässigt urval där forskaren inte 

påverkar de som ska undersökas. Sannolikhetsurval förknippas med enkätundersökningar, där 

en större mängd i en population efterfrågas, i syfte till att skapa ett tvärsnitt och dra generella 

slutsatser av populationen. En annan metod av urval benämns icke-sannolikhetsurval och 

bygger på ett urval som forskaren själv har kontroll över och väljer ut. Detta tillvägagångssätt 

bygger på småskaligt antal respondenter och används främst för att fånga essensen i 

respondenternas svar (Denscombe, 2016).  

Vi är inte ute efter att, i vår studie, generalisera en undersökningspopulation utan vi önskar 

fånga respondenternas åsikter och erfarenheter på ett djupare plan och har utifrån egna 

lämpliga kontakter och föreslagna kontakter av andra kollegor valt att bygga vår studie på 

icke-sannolikhetsurval.  

Det går även att dela upp detta tillvägagångssätt ytterligare; kvoturval används vid 

marknadsundersökningar vilket syftar till att fastställa lämpliga kategorier för att sedan fylla 

dessa kategorier i proportion till undersökningspopulationen, subjektivt urval bygger på ett 

litet urval som utgör relevans och som har kunskap och erfarenhet om det studerade ämnet 

och där forskaren väljer ut de som anses besitta mest värdefull data för studien, teoretiskt 

urval innebär att urvalet sker successivt under processen, vid snöbollsurval föreslår en 

respondent en annan person som i sin tur hänvisar till ytterligare förslag på respondenter, 

bekvämlighetsurval bygger på att forskaren tar de mest lättillgängliga till sitt urval 

(Denscombe, 2016).  

Vårt val av respondenter bygger på ett subjektivt urval. Vi vill åt essensen avseende den 

yrkeskategori vi studerar och är i behov av de personer som besitter kunskap och förståelse 

för just personalhanteringen för sambandsoperatören och de som är operatör. 

Nedanstående yrkeskategorier, valda genom ett subjektivt urval (Denscombe, 2016), från de 

av oss bedömt lämpliga förbanden har intervjuats i syfte att ge olika perspektiv på hur 

situationen inom flottan upplevs idag och för att identifiera olika faktorer kopplade till vårt 

syfte och frågeställning. Intervjupersonerna har genom sina olika positioner inom 

organisationen därmed olika perspektiv på frågeställningen. 

1) HR-chefer inom olika OrgE i flottan, detta för att få ett arbetsgivarperspektiv samt ett HR-

perspektiv på vår frågeställning. HR-cheferna har till uppgift att vara organisationschefens (C 

OrgE) stöd i allt som har med personal inom den egna organisationen att göra. Allt från 

omhändertagande av erfarenheter från anställda till löneutvecklingsplaner, karriärplanering 

för anställd personal, sköta kontakten avseende personalhantering mellan det egna förbandet 

och andra förband inom FM. Det är de som representerar C OrgE (för ytterligare förklaringar 

av begrepp och förkortningar se bilaga 3) i alla dessa frågor och fler. Varje förband har en för 

deras verksamhet anpassad HR-organisation med olika många HR-specialister som lyder 

under HR-chefen i deras dagliga arbete. 

2) Mellanchefer inom olika OrgE i flottan. Mellancheferna (definition av begreppet 

“mellanchef” enligt Mintzberg, se kap. 4.4) representerar i denna forskning den 

personalkategori som är ansvariga för arbetsledningen av sambandspersonalen, 

sambandsoperatörerna. De sköter mycket av det administrativa arbetet avseende planering av 

vaktlag, internutbildning av sambandsoperatörer inom egen OrgE, ledning av det dagliga 

arbetet för sambandsoperatörerna. Detta medför att de jobbar och samtalar med 

sambandsoperatörerna dagligdags. De är sambandsoperatörernas närmaste chefer.  
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3) Yrkesverksamma sambandsoperatörer ur olika OrgE i flottan. Intervjuerna med dem 

genomfördes för att få deras upplevda perspektiv på hur det är att jobba som 

sambandsoperatör inom flottan i dag, fördelar, nackdelar, arbetsklimat, belastning o.s.v. Det 

är de som med hjälp av avancerad kommunikationsutrustning förmedlar information mellan 

olika instanser och funktioner inom och utanför FM. Det är ett yrke som kräver stor 

uthållighet samt förståelse för både teknik och metod. Tjänster innebär långa arbetspass i skift 

eller långa perioder till sjöss. 

4) F.d. anställda sambandsoperatörer vid olika OrgE i flottan. Intervjuerna med dem 

genomfördes för att få deras upplevda perspektiv på hur det var att jobba som 

sambandsoperatör inom flottan, fördelar, nackdelar, arbetsklimat, belastning o.s.v. 

2.7 Informationsbrev och intervjuguidens framtagande 
Kontakten med våra intervjupersoner inleddes med ett informationsbrev (se bilaga 1) som vi 

mailade till dem. Vår avsikt med brevet var att presentera oss själva och vårt ämne. Vi 

förklarade också vårt planerade tillvägagångssätt vid intervjun och vårt etiska förhållningssätt 

(se kap. 2.10), anonymitet för de intervjuade. Vi talade om att vi, för att skapa möjlighet och 

tillfälle till intervjuer, så långt det är möjlig anpassar oss till deras schema och önskemål om 

plats för intervju. Vi har med stöd av Krag Jacobsen (1993) samt Trost (1997) tagit fram en 

struktur på informationsbrevets innehåll.  

Vi har under våra intervjuer utgått från egna intervjuguider (se ex. bilaga 2). Vid framtagandet 

av frågorna har vi tagit stöd av tidigare genomförd forskning (uppsatser från DiVA) inom 

liknande områden samt litteratur inom kvalitativa intervjumetoder av Trost (1997) och 

Wärneryd (1993). Samma underlag utgjorde också grunden till att vi kom fram till de fyra 

följande underliggande fokusområdena; organisationen, ledarskapet på arbetsplatsen, 

delaktigheten på arbetsplatsen och motivation, i våra intervjuguider. Intervjuguiderna har 

använts som stöd under intervjuerna, mest för att vi själva under intervjuerna skulle ha något 

att förhålla oss till, en röd tråd. Frågorna i intervjuguiderna var öppna och intervjuerna flöt på 

mer som vanliga samtal. En nackdel med denna intervjumetod är att intervjupersonernas svar 

ej blir direkt jämförbara för oss, vilket är fördelen med slutna frågeställningar. Men vi hade 

hela tiden möjligheten att återkomma vid behov till intervjupersonerna, för att komplettera 

med frågor om t.ex. en viktig frågeställning eller kommentar dök upp eller för att söka ett mer 

uttömmande svar på en fråga vi ställt. 

2.8 Tillvägagångssätt vid intervju 
Vi ville träffa människorna som arbetar inom organisationen. De som har upplevda 

erfarenheter, beskrivande historier och därmed också möjligheten att med detta skapa, en för 

oss, ökad känsla och förståelse kring vår frågeställning. Detta gjorde det senare mycket lättare 

för oss att fånga upp nyanserna i svaren hos dem vi intervjuade i samband med 

transkriberingen av underlaget. Det gav oss även möjligheten att följa upp och gå djupare i 

vissa frågor eller områden som eventuellt dök upp under själva intervjuerna. 

Vi valde att genomföra personintervjuer, med individer inom flottan vilka vi anser relevanta 

för vår frågeställning, i syfte att samla data och bygga empiri. För att komma åt respektive 

intervjupersonens perspektiv på vårt fokusområde valde vi att anpassa frågorna till just den 

yrkeskategori de representerar. Det renderade således i fyra olika intervjuguider inom samma 

fokusområde. 
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Varje tilltänkt intervjuperson kontaktades först via mail med ett informationsbrev som 

introducerade oss, vår forskning och dess syfte för den tilltänkta intervjupersonen.  

Sedan, om de ställde sig positiva till att bli intervjuade, avtalades en tid och en plats anpassat 

till deras önskemål och ett intervjuunderlag sändes ut till dem i förberedande syfte. 

Samtliga intervjuer genomfördes i miljöer valda av personerna själva, t.ex. i deras hem, på 

deras kontor eller annan vald plats, och varade mellan ca 45 minuter och upp till ca 75 min. 

Intervjuerna genomfördes mer som vanliga avslappnade samtal som kretsade kring ämnet än 

som regelrätta fråga-svara-intervjuer. Samtliga intervjupersoner godkände att intervjuerna 

spelades in och citat från intervjuerna fick användas i uppsatsen.  

Under intervjuerna fick vi en bra uppfattning om vad HR-nivån inom organisationerna vill 

åstadkomma. Samtidigt fick vi också reda på den upplevda effekten av det som HR-nivån 

önskade åstadkomma via mellancheferna och från sambandsoperatörerna. Vi fick också en 

riktigt bra uppfattning om det omvända förhållandet, hur mycket av det som genereras på 

operatörsnivå som faktiskt når upp till HR-nivån i organisationerna. 

2.9 Bearbetning och analys 
Utifrån den insamlade empirin har vi kodat intervjuerna och kommit att identifiera olika 

kategorier, vissa mer omfattande än andra. Utifrån dessa har vi vidare genomfört 

litteraturgranskning (Backman, 2008) i syfte att söka teoretiska samband till vår frågeställning 

och de svar vi erhållit vid intervjuerna.  

När vi diskuterade hur vi skulle gå tillväga med bearbetningen av det empiriska underlaget 

valde vi att utgå från kvalitativ dataanalys (QDA) influerad av Grounded Theory. Nedan 

följer en beskrivning av vad QDA inspirerad av Grounded Theory innebär för oss och hur vi 

använt det som stöd i vårt arbete. 

Genom att identifiera och kategorisera meningar och fraser ur intervjuunderlaget genomförde 

vi en så kallad öppen kodning influerad av Grounded Theory. Inledningsvis gjordes en 

genomläsning och klassificering av det insamlade intervjuunderlaget, d.v.s. den öppna 

kodningen genomfördes. Med hjälp av kodningen framkom olika typer av kategorier ur de 

kommentarer och fraser som vi ansåg innehålla samma mönster. Efter första kategoriseringen 

var vi uppe i 9 olika, ännu odöpta, grupper (benämns senare i den empiriska redovisningen 

som underkategorier). Den initiala kategoriseringen granskades ytterligare för att korrigeras 

och reducerades till att slutligen bestå av sju kategorier.  

Därefter genomfördes ytterligare en klassificering- och kategorianalys inom respektive 

kategori. Utifrån denna interna kategorianalys skapades underkategorier (benämns senare i 

den empiriska redovisningen som under-underkategorier). Även dessa kategorier namngavs 

utifrån det mönster som kom fram av innehållet i respektive kategori. Benämningen på vissa 

kategorier har ändrats och justerats under tiden som innehållet har bearbetats, vilket påvisar 

att det är en dynamisk process. 
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Nedan illustreras ett urklipp av det öppna kodningsschema som skapats av intervjuunderlagen 

och som därefter har klassificerats in i underkategorier och under-underkategorier enligt den 

metod som är kopplad till Grounded Theory för att påvisa processen. 

A) Betingelser 

1) Centrala Betingelser 2) Organisationens betingelser 3) Individens betingelser 

tydligare ingångsvärden behövs från 

TRM till GSS 
i princip tillräckligt många men lite 

snålt 
inte intresserad av att byta till GSS 

med tanke på ålder och livssituation 

opersonlig kontakt med TRM fyller befattningarna precis äldre civilanställda stannar längre 

den information som man förmedlar 

till HRC från OrgE når inte TRM 
tror inte på att GSS kommer att 

jobba i sex år 
lojaliteten finns där du jobbar 

yrkesvägledare behövs på TRM attraherar inte tillräckligt många, 

fyller inte upp alla platser 
50% kvar 50% lämnar 
 

OrgE planerar att åka runt till TRM-

kontoren för att förmedla 

behov/krav 

dagens GSS stannar ca fyra år locka människor som är äldre än 20 

GSS får fel information stannar ca tre år skapa en åldersblandad arbetsplats 

Tabell 2.1 Urklipp av det öppna kodningsschemat. 

När kategoriseringen var klar valde vi att beskriva det som kommer från det insamlade data 

genom tolkning av begreppen även detta med stöd av QDA inspirerad av Grounded Theory, 

samt redovisa vissa citat för att påvisa trovärdigheten av beskrivningen som görs. 

Nedan presenteras en beskrivning av det sammanställda underlaget efter bearbetningen av 

empirin från intervjuerna, vilka sorteras in i följande sju underkategorier:  

- Betingelser(A): En underkategori som handlar om vilka olika förutsättningar, 

förväntningar och krav som arbetsgivaren har respektive arbetstagaren har på varandra 

för att det ska vara harmoni dem emellan och därmed inom organisationen. 

- Koordinering(B): En underkategori som beskriver hur de olika organisationsenheterna 

(OrgE) internt och sinsemellan söker att ta tillvara på erfarenheter och utbyta dessa 

med varandra. 

- Karaktärisering(C): En underkategori som fångar och beskriver den upplevda känslan 

hos operatörerna och mellancheferna inom sambandsorganisationen i flottan. Den 

upplevda känslan som omger yrket sambandsoperatör i flottan. 

- Strukturalisering(D): En underkategori som fångar upp och beskriver det som skapar 

organisationen runt sambandsorganisationen, HR-perspektivet. 

- Transformationsförvirring(E): En underkategori som beskriver den allmänna 

uppfattningen om hur svårt det är att hålla reda på vad som är vad när det handlar om 

bemanning inom sambandsorganisationen i flottan (gäller antagligen inom hela FM). 

Det mesta av svårigheterna har sannolikt sin förklaring i införandet av det nya 

personalförsörjningssystemet och anpassningen av organisationen till det. 

- Genomförande(F): En underkategori som beskriver mellanchefens perspektiv på sin 

roll inom sambandsorganisationen i flottan. 
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- Evolutionering(G): En underkategori som beskriver individernas syn på hur det 

fungerar inom organisationen idag avseende hur att få folk till tjänsterna inom 

sambandsorganisationen och utvecklingen av dem under deras anställningstid. 

Underkategorierna med tillhörande under-underkategorier samt kodningen redovisas mer 

utförligt i kap. 3 Empirisk redovisning.  

När de olika kategorierna var framtagna, efter intervjuerna, genomfördes litteraturgranskning 

(Backman, 2008) inom det, ur empirin identifierade huvudperspektivet Organisation. Detta 

för att kunna jämföra och dra paralleller till de befintliga teorierna inom området och 

analysera vår framtagna empiri. Empirin är på så sätt helt baserad på kvalitativa metoder, 

både vad avser insamling och analys. 

2.10 Etiska förhållningssätt 

”Utgångspunkten för dagens forskningsetik är åtminstone tre grundläggande krav som är 

knutna till förhållandet mellan forskare och dem som det forskas på: informerat samtycke, 

rätten till privatliv och krav på att man blir korrekt återgiven” (Jacobsen 2017, ss.34-35). 

För att undvika att inga grundläggande fel begåtts av oss som forskare har vi stöttat oss på 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

under vårt arbete med denna uppsats. De fyra grundkraven, informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet har alla beaktats och arbetats in i informationsbreven 

samt meddelats våra intervjupersoner inför insamlandet av data (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga personer som har intervjuats har informerats om syftet med intervjun samt blivit 

tillfrågade och fått godkänna att intervjun spelas in. Alla deltagarna har meddelats om att de 

hanteras helt anonyma i samband med forskningen samt att inte kunna härleda specifika citat 

till enskild respondent. När det gäller de HR-chefer vi intervjuat är det svårt att lova total 

anonymitet p.g.a. det är en så pass liten grupp av människor i flottan men det ska inte gå att 

härleda vem som sagt vad ur intervjuunderlaget, detta har de medvetandegjorts om och 

godkänt. Övriga intervjupersoner har vi hanterat enligt anonymitetsprincipen. I de fall 

enskilda citat används inom uppsatsen är upphovspersonen till det tillfrågad innan det har 

använts i uppsatsen. 

Den empiriska kodningen är så klart inte opåverkad med tanke på vår förförståelse om flottan 

och dess sambandsorganisation. Detta är något vi hela tiden har varit medvetna om och 

förhållit oss till. Därmed sagt, skulle delar eller mindre detaljer av kodningen av data kunna 

ha sett annorlunda ut om den genomförts av en eller flera individer med annan förförståelse. 

Eftersom vi genomför forskning inom egen organisation och kan upplevas som “insiders” har 

vi, inför varje intervju, påmint varandra om vikten av att vara neutrala (Jacobsen, 2017). Vi 

har intervjuat personer med nära kontakt till endera av oss, vilket har gjort att vi, vid behov, 

växeldragit, d.v.s. en av oss har fått ta större ansvar under själva intervjun, just för att inte 

påverka respondenten i större grad.  

Genom att vi själva beslutat om forskningsämnet, och att det inte var en förfrågan från 

organisationen, upplever vi att intervjupersonerna haft en positiv inställning till vår forskning 

och således inte hämmat dem i deras svar. 

Vi måste även beakta att intervjuer med före detta anställda kan ge oss en felaktig bild 

beroende på orsak till varför de lämnat. Vi upplever att det har talats fritt ur hjärtat om både 

negativa och positiva erfarenheter och uppfattningar. I och med konfidentialitetskravet 
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uppfattar vi att det har, hos respondenten, skapat en ökad trygghet vilket givit en uppriktighet 

och öppenhet i svaren. 

2.11 Källkritik 
Vår empiri bygger enbart på material som vi själva, genom intervjuer, har samlat in. Det är 

respondenternas egna utsagor, deras uppfattningar och känslor som empirin grundar sig i. Det 

är ur ett klassiskt källkritiskt perspektiv inte bedömningsbart mer än att vi utifrån vår 

erfarenhet och kunskap har bedömt samtliga av de intervjuade som trovärdiga, kompetenta 

och relevanta för vår forskning. Det är just individernas berättelser och upplevelser kopplat 

till vår forskningsfråga som vi vill åt, det bedömer vi att vi lyckats med. Ingen av de 

intervjuade visade tendenser till att ljuga eller upplevdes genomföra försök till att manipulera 

resultatet av våra intervjuer på något sätt.  

Delar av den litteratur som har nyttjats i denna uppsats är tryckt eller framtagen i mitten av 

1990-talet, vissa äldre än så, det är av mindre betydelse då det i de fallen handlar om 

väletablerade teorier som beskrivs i denna litteraturen. Dessa följs också upp av modernare 

tolkningar och studier i form av vetenskapliga artiklar och annan litteratur vilket styrker eller 

utvecklar de ursprungliga verken. Uppsatser har till del nyttjats som inspirationskälla och för 

hänvisning till intressant litteratur för forskning inom liknande område som vår. I de fallen har 

enbart uppsatser som är upplagda på DiVa nyttjats. 
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3 Empirisk redovisning 
Sverige är en relativt liten stat, sett till landyta och population, i världen, men med ett relativt 

stort engagemang. Sverige har en historia som sträcker från att vara territoriell erövrare till att 

vara diplomatisk förmedlare. Det Sverige står för i dag handlar internationellt sett mycket om 

diplomati och föregångsmannaskap. För att hjälpa till att skydda och upprätthålla Sveriges 

suveränitet har Sveriges riksdag bestämt att Sverige ska ha en myndighet som heter 

Försvarsmakten (namnbyte från Krigsmakten till Försvarsmakten skedde 1/1 1975). 

Uppgifterna från regeringen till FM lyder som följer (källa internet 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-uppdrag/): 

“Försvarsmakten bidrar till Sveriges säkerhet genom att enskilt och tillsammans med andra 

myndigheter, länder och organisationer lösa följande uppgifter: 

- upprätthålla tillgänglighet i fred samt vara beredda att inta höjd beredskap för att 

kunna förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet 

inför politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot 

incidenter och väpnat angrepp 

- främja vår säkerhet genom att delta i operationer på vårt eget territorium, i 

närområdet och utanför närområdet 

- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med 

internationell rätt värna nationella suveräna rättigheter och intressen i områden 

utanför territoriet och 

- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter 

vid behov.” 

 

För att lösa dessa uppgifter bedriver FM verksamhet dygnet runt, året runt, innanför och 

utanför Sveriges gränser. På land, i luften och till sjöss bedrivs verksamheten i syfte att 

upprätthålla den fred som råder i Sverige, träna egen personal, hävda svenskt territorium, samt 

bidra till Sveriges säkerhetspolitiska intressen runt om i världen.  

Med så många olika uppgifter spridda över stora geografiska områden inom Sverige och 

andra delar av världen blir personalen inom organisationen en vital resurs. Med dessa 

uppgifter och den stora organisationen som detta kräver blir även förmågan till 

kommunikation vital för FM och dess ingående organisationsenheter. Det kan t.ex. handla om 

att utbyta kritisk information eller koordinera verksamhet inom egna förband, mellan olika 

försvarsgrenar, ge order/inriktningar till enheter (ex. stridsflyg, fartyg, landbaserade förband) 

inom och mellan FM och andra myndigheter, t.ex. polis, kustbevakningen, tullen och 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Vad som är viktigt att känna till är att strax innan det nya personalförsörjningssystemet 

infördes passade FM även på att genomföra något som benämns som HR-transformationen 

inom FM. Denna transformation berörde all HR-hantering och innebar att den 

personalhantering som tidigare skett lokalt ute på förbanden nu centraliserades och hanteras 

av en instans inom FM, HR-centrum. Fortfarande finns det lokala HR-chefer ute vid varje 

OrgE men deras uppgifter handlar numera om att administrera de centrala besluten och 

implementera inom resp. OrgE. I och med denna transformation infördes också ett nytt 

administrativt stödsystem (PRIO) inom FM för bl.a. personalhantering och 

arbetstidsrapportering. Införandet av dessa nästan samtidigt har i efterhand visat sig bidra till 

att skapa stora friktioner. Det administrativa stödsystemet led av väldigt många 

barnsjukdomar i början och under flera år behövdes flera uppdateringar och förändringar 
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göras, detta ledde bl.a. i sin tur till att de personer som jobbar i systemet fick lägga mycket tid 

på att hela tiden lära om och lära nytt när de kanske borde ha lagt tid på annat, t.ex. hur att 

hantera det nya personalförsörjningssystemet och innebörden av det för den egna 

verksamheten och organisationsdelen. 

3.1 Flottans sambandsorganisation 
Detta avsnitt ger en kort beskrivning av var sambandsorganisationen i flottan hör hemma i 

Marinen. Marinen består av två större organisationsdelar, flottan och amfibiesystemet. Den 

del av sambandspersonalen vi inriktar oss på i denna uppsats är enbart den som finns inom 

flottan, vi samlar dem under begreppet flottans sambandsorganisation. Uppsatsen hanterar 

inte amfibiesystemet och dess ingående personal då det är något vi inte har förförståelse för 

och det skulle var för tidskrävande att sätta sig in i inom ramen för denna uppsats. Vi har 

störst förförståelse för flottan och dess sambandsorganisation vilket i sin tur underlättar för 

oss i kontakttagandet av intervjupersoner och tolkning av empirin. 

Flottan består idag av fyra organisationsenheter (OrgE); 1.ubåtsflottiljen, 3.sjöstridsflottiljen, 

4.sjöstridsflottiljen och Marinbasen. Inom varje OrgE sorteras mindre grupper av enheter, s.k. 

krigsförband. Krigsförbanden är sammansättningar av enheter med specifika arbetsuppgifter. 

Inom varje krigsförband finns det personal, bl.a. sambandsoperatörer, som tillhör respektive 

OrgE. 

 

 Bild 3.1 Exempel på hur en OrgE (flottilj) kan vara organiserad. I detta exempel 3.sjöstridsflottiljen. 

Under chefen för 3.sjöstridsflottiljen (C 3) sorterar tre olika divisioner med olika specifika 

arbetsuppgifter.  

- 3.sjöstridsflottiljens stab har till uppgift att leda förbandets all verksamhet. 

- 31.korvettdivisionen bedriver huvudsakligen verksamhet långt ute till havs och 

hanterar den territoriella bevakningen. 

- 33.minröjningsdivisionen verkar mest i kustnära miljöer med huvudsaklig uppgift att 

säkerställa rörelsefrihet för våra egna enheter och handelssjöfarten. 

- 34.underhållsdivisionen är den del av förbandet som har till uppgift att samtliga övriga 

förbandsenheter har det de behöver och att de är i det materiella skick som krävs för 

att lösa sina uppgifter. 
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Bild 3.2 Skiss över hur flottan med dess olika OrgE är organiserad under marintaktisk chef. 

Varje OrgE (för förklaringar av begrepp och förkortningar se bilaga 3) och krigsförband lyder 

i sin tur under Marintaktisk chef (MTCH) och dennes stab (MTS). Marinbasen har i sin OrgE 

tio olika ingående enheter, kompanier. Ett av dessa är Sjöinformationskompaniet som i sin tur 

har en ingående enhet som heter Marinens Radio (MaRa). MaRa hanterar/administrerar all 

kommunikation mellan krigsförbanden och MTS. MTCH leder alltså samtliga marina förband 

i deras uppgiftslösande via MaRa.  

Marintaktisk chef leder all taktisk verksamhet, d.v.s. att så fort ett fartyg eller ett kompani ur 

marinen är på uppdrag så leds de från MTS. När det handlar om de delar som skapar 

förutsättningar för lösande av uppgifter, personal, materiell o.s.v. så lyder MTCH under 

Marinchefen. På detta sätt har marinen två olika chefer, dock är Marinchefen den som är chef 

över hela marinen och har det yttersta ansvaret.  

Inom flottan jobbar personal med många olika specialutbildningar och uppgifter. Några av 

dessa är sambandsoperatörerna. Sambandsoperatörerna ansvarar för all typ av kommunikation 

mellan enheter och staber och de är beroende av den organisationsenhet som benämns som 

MaRa. MaRa har av MTCH fått uppgiften att leda sambandstjänsten inom marinen.  

Den personal som jobbar med samband och kommunikation, sambandsoperatörerna, inom 

flottan tillhör en speciell yrkeskategori med snarlika arbetsuppgifter oaktat vilken OrgE de 

tillhör. Vi väljer att i denna uppsats skapa ett begrepp för att samla den sambandspersonalen 

under ett tak, flottans sambandsorganisation.  

3.2 Beskrivning av sambandsoperatörens tjänst 
Vi passar här på att kort beskriva vad tjänsten som sambandsoperatör inom flottan innebär. En 

sambandsoperatör har flera olika sorters arbetsuppgifter. Det handlar ofta om att du ska 

hantera olika avancerade tekniska system för att överföra viktig information via krypterad 

radio- eller datatrafik. Informationen som ska överföras kan komma från en enhet i land, från 

ett flygplan eller ett fartyg till sjöss och behöver, oftast, komma fram så snart det är möjligt.  

Den materiell och tekniska utrustningen som används av sambandsoperatören är snarlik 

oavsett om du har en tjänst i land eller ombord på ett av flottans fartyg. Det är det som gör att 

all personal kan grundutbildas tillsammans innan de påbörjar sin tjänstgöring. Som 

sambandsoperatör i flottan tjänstgör du normalt antingen på MaRa (Marinens Radio) eller 

ombord ett av flottans fartyg. Vid tjänstgöring på MaRa jobbar du normalt i skift med ett 

vaktlag, 12 timmar på arbetsplatsen och 12 timmar ledig. Detta kan du göra i låt säga fem 

dygn sedan är du ledig i kanske lika många dygn och ett annat vaktlag löser av ditt. Detta 

pågår dygnet runt, året runt.  
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Vid tjänstgöring ombord på ett fartyg jobbar du också i skift dygnet runt så länge fartyget är 

till sjöss, det gör all personal ombord så länge fartyget är till sjöss. Ett fartyg kan vara till 

sjöss från allt till ett dygn upp till flera veckor beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 

Att tjänstgöra på ett fartyg skiljer sig en del mot att jobba i land på t.ex. MaRa, du som 

sambandsoperatör jobbar mer självständigt och din arbetsplats rör på sig, ibland mycket. 

Oaktat var du som sambandsoperatör tjänstgör så utgör du den vitala mänskliga resursen i den 

för så många viktiga kommunikationskedjan. Utan dessa operatörer blir det inget samband. 

3.3 Empirin 
I arbetet med analysen av det insamlade underlaget framkom att det slutliga och övergripande 

huvudperspektivet är Organisation. Detta innebär att det är det perspektivet som inrymmer de 

flesta av de faktorerna som identifierades mot vårt syfte med uppsatsen vilket också framgår 

av vår referensram.  

Bilden nedan (bild 3.3) beskriver schematiskt hur arbetet med huvudperspektivet 

Organisation har tagits fram och underbyggts av sju underkategorier som i sin tur bygger på 

olika många under-underkategorier.  

Varje underkategori föregås av en bokstav, ex. A), därefter beskrivs underkategorin och dess 

innebörd. Underkategorin är i sin tur uppbyggd av under-underkategorier. Dessa föregås av 

en siffra, ex. 1), och sorterar således in under och understödjer den underkategori de tillhör (se 

tabell nedan). Under-underkategorierna bygger i sin tur på den öppna kodningen från 

intervjuunderlaget. Citat ur intervjuerna förekommer i texten i syfte att öka förståelsen för det 

som analysen av empirin kommer fram till för läsaren. Varje underkategori och under-

underkategori innehåller en redovisning/tolkning av vad den innebär för oss med en 

utvecklande beskrivning. 

Avslutningsvis, inom respektive underkategori, presenteras fullständigt kodningsschema 

kopplat till enskild underkategori vilket utgör grunden för vårt empirikapitel. 

 

Bild 3.3 Schematisk redovisning av vår sorteringskarusell som nyttjades vid empirins uppbyggnad och koppling till huvudperspektivet.  
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För att skapa en överblick och samla de framtagna underkategorierna med tillhörande under-

underkategorier skapade vi en tabell, se tabell 3.1 nedan. I tabellen framgår benämningen på 

underkategorierna tillsammans med den bokstav de har blivit tilldelade enligt bild 3.3. Till 

varje underkategori presenteras de tillhörande under-underkategorierna med en kort förklaring 

av dess innebörd.  

 

A) Betingelser  

1) Centrala betingelser Uttryck som skapar gemensamma förutsättning för 

arbetsgivare och arbetstagare, d.v.s här möts 

organisationen och individen i sina känslor, behov och 

synpunkter.  

 

2) Organisationens betingelser Uttryck som skapar förutsättningar för att möta 

organisationens behov ur arbetsgivarens perspektiv. 

3) Individens betingelser Uttryck som skapar förutsättningar för att möta 

individens behov ur arbetstagarens perspektiv. 

 

B) Koordinering  

1) Interndialog Uttryck för hur erfarenheter omhändertas internt inom 

respektive OrgE. 

2) Externdialog Uttryck för hur erfarenheter omhändertas mellan de olika 

OrgE inom organisationen flottan. 

C) Karaktärisering  

1) Yrkesrollen Här återspeglas individernas perspektiv på yrket 

sambandsoperatör.  

2) Lagspelaren Känslan som finns på arbetsplatsen när individen blir 

sambandsoperatören. 

3) Utövandet Beskriver individens perspektiv på själva hantverket.  
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4) Relationen Känslan hos individerna i samspelet med sina chefer 

inom organisationen flottan. 

D) Strukturalisering 

 

 

1) Organisationsstyrningar Personalens upplevelser av de styrningar, direktiv och 

stöd av organisationen de får.  

 

2) Kontemplation Här ges intervjupersonerna inom HR tid att reflektera 

över vad som är här och nu inom den egna 

yrkeskategorin. 

3) Påföljden Här framträder effekterna av förändringarna i 

personalförsörjningssystemet samt HR-transformationen 

inom FM.  

E) Transformationsförvirring 

(Denna underkategori har inga 

under-underkategorier) 

Beskriver den allmänna uppfattningen om hur svårt det 

är att hålla reda på vad som är vad när det handlar om 

bemanning inom organisationen flottan i stort även inom 

sambandsorganisationen i flottan (gäller antagligen inom 

hela FM). 

 F) Genomförande  

1) Tillikauppgifterna  Beskriver hur mellancheferna upplever att deras tjänst 

inte bara innebär lösandet av en uppgift utan flera. 

2) Administrationen 

 

Beskriver hur den administrativa rollen för mellanchefen 

upplevs/innebär. 

3) Smolket 

 

Uppgifter som mellancheferna tampas med utöver sina 

direkta arbetsuppgifter, de opåverkbara faktorerna.  

4) Förvaltning Mellancheferna talar om vad som krävs av dem för att 

attrahera, behålla och utveckla kompetensen inom 

sambandsorganisationen i flottan.  

G) Evolutionering  
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1) Attrahering 

 

Ord och uttryck som påvisar hur/vad individerna ser som 

åtgärder som behövs för att medvetandegöra omvärlden. 

2) Tillgodoser Vad individen anser sker och vad som bör ske inom 

sambandsorganisationen för att behålla och utveckla 

personalen.  

3) Progressering Arbetsgivarens perspektiv på vad som sker och bör ske 

inom sambandsorganisationen för att behålla och 

utveckla personalen. 

Tabell 3.1 Överblick av underkategorier med tillhörande under-underkategorier och dess innebörd. 

3.4 Empirin och dess innebörd 
Nedan följer en fullständig redovisning av vår empiri och vad den innebär för oss med en 

utvecklande beskrivning. 

A) Betingelser: Denna underkategori handlar om vilka olika grundbehov, mål, 

förutsättningar, förväntningar och krav som arbetsgivaren har respektive arbetstagaren har på 

varandra för att det ska vara harmoni dem emellan och därmed inom organisationen. 

Benämningen på kategorin fångar upp och återger just de känslor, behov och synpunkter som 

förekommer inom en organisation och hos dess personal, de olika perspektiven på behoven.  

1) Centrala betingelser: Denna under-underkategori samlar de uttryck som skapar 

gemensamma förutsättning för arbetsgivare och arbetstagare, d.v.s här möts 

organisationen och individen i sina känslor, behov och synpunkter. Följande citat 

beskriver den upplevda känslan hos organisationen vad gäller myndighetssamverkan 

för att få rätt personal på rätt plats. 

 

- “[...]för att få in rätt personer i systemet och få dem att förstå vad tjänsten 

innebär behövs en bättre dialog mellan FM och TRM (Totalförsvarets 

rekryteringsmyndighet), tydligare ingångsvärden behövs från FM till TRM för 

TRM att i sin tur delge till personen som är intresserad av militärtjänst” (HR-

chef).  

- “[...]den information som man förmedlar till HRC från OrgE når inte TRM” 

(HR-chef). 

- “[...]information och alternativa karriärvägar behöver tydliggöras både för 

OrgE från HRC och för sjömännen inom OrgE” (Mellanchef). 

 

Vad som tydligt framgår i citaten ovan är att HR-cheferna upplever att FM interndialog och 

dialogen med totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) inte fungerar fullt ut. De 

inofficiella kommunikationsvägarna nyttjas för att få fram den informationen som HR-

organisationen anser att TRM behöver. Dessa citat ovan påvisar också det upplevda behovet 

vad gäller informationsspridning kopplat till individens behov av utveckling och 

organisationens behov. Vilka utvecklingsmöjligheter som finns och vad dessa innebär 

behöver på ett bättre sätt, än idag, medvetandegöras inom organisationen. Flera av de 

intervjuade upplever att informationen ibland kan vara motsägelsefull eller svårtillgänglig 

vilket kan leda till att individerna söker andra vägar för att få information. Den information de 

då får tag i kan vara felaktig eller gammal.  

…………………………………………………………………………………………………... 
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2) Organisationens betingelser: Denna under-underkategori är till för att samla de 

uttryck som skapar förutsättningar för att möta organisationens behov ur 

arbetsgivarens perspektiv:  

 

- “Vi är i princip tillräckligt många i vår OrgE men det är lite snålt, dock fylls 

befattningarna precis” (Mellanchef). 

- “Vi har en ansträngd personalsituation, behovet av personal är större än vad 

resurserna att utbilda personalen är, detta blir ett moment 22, det gör en dålig 

situation sämre redan från början” (HR-chef). 

-  “växeltjänstgöring vore nog bra men… det är p.g.a. det ansträngda 

bemanningsläget idag svårt att genomföra, resurserna (personalen) kan ej 

avvaras” (HR-chef). 

 

Organisationens behov och nuvarande problem med att tillmötesgå dessa framgår tydligt av 

dessa citat. Att behöva balansera på gränsen och sakna resurser att skapa redundans och rätta 

förutsättningar skapar en känsla av frustration inom organisationen. Sambandsorganisationen 

är mån om att kunna leverera önskade resurser och resultat. Trögrörligheten i det byråkratiska 

systemet gör att den anpassning till samhällsförändringar som behövs inte åtgärdas i tid. 

Behovet av att kunna möta de krav dagens yngre har på en organisation som flottans 

sambandsorganisation för att den ska vara en attraktiv arbetsplats gör sig kraftigt påmind. 

…………………………………………………………………………………………………... 

3)  Individens betingelser: Denna under-underkategori är till för att samla de uttryck som 

skapar förutsättningar för att möta individens behov ur arbetstagarens perspektiv:  

 

- “För att du ska trivas på arbetsplatsen och inte få en känsla av utanförskap är det 

viktigt att ha en åldersblandad arbetsplats” (Sambandsoperatör) 

- “Frivillig växeltjänstgöring vore bra för att stimulera personal till att utvecklas inom 

sin profession, för att få ökad kunskap om hela kedjan” (Mellanchef).  

- “Dialogen mellan operatörerna och cheferna är viktig, en tydlig plan för 

kompetensutveckling och lön inte minst är en viktiga frågor för att behålla personal” 

(Mellanchef). 

 

Organisationens ansvar och vilja att tillmötesgå individers och organisationens egna behov 

och krav är en svår balansgång. Det nya personalförsörjningssystemet med GSS/K 

(Kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän) som har 

visstidsanställning, istället för civilanställda med tillsvidareanställning som finns inom vissa 

delar av flottans sambandsorganisation, gör att främst yngre personer attraheras av yrket. 

Detta leder i sin tur till att åldersbalansen på arbetsplatserna förskjuts och det blir svårare att 

anpassa löneläge och individers behov av att utvecklas. Empirin visar på att erfarenhet inom 

organisationen talar för att en blandad grupp, ålder, kön o.s.v., har en bättre stämning och 

trivselfaktor. Hos personalen framkommer också att det finns funderingar om vad som gäller 

för dem framöver, de nya begrepp och anställningsformer som införts skapar osäkerhet och 

förvirring. 

För att illustrera framtagningen av Betingelser presenteras kodningen i dess fullständiga form 

med underkategori och tillhörande under-underkategori i tabell 3.2 nedan. 
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A) Betingelser 

1) Centrala Betingelser 2) Organisationens betingelser 3) Individens betingelser 

tydligare ingångsvärden behövs från 

TRM till GSS 
i princip tillräckligt många men lite 

snålt 
inte intresserad av att byta till GSS 

med tanke på ålder och livssituation 

opersonlig kontakt med TRM fyller befattningarna precis äldre civilanställda stannar längre 

den information som man förmedlar 

till HRC från OrgE når inte TRM 
tror inte på att GSS kommer att 

jobba i sex år 
lojaliteten finns där du jobbar 

yrkesvägledare behövs på TRM attraherar inte tillräckligt många, 

fyller inte upp alla platser 
50% kvar 50% lämnar 

 

 

OrgE planerar att åka runt till TRM-

kontoren för att förmedla 

behov/krav 

dagens GSS stannar ca fyra år locka människor som är äldre än 20 

 

 

 

GSS får fel information stannar ca tre år skapa en åldersblandad arbetsplats 

TRM ger en felaktig bild av tjänsten 

idag 
GSS har kortare anställningstid ca 

1-2 år 
ansträngande för dem som är kvar 

information och alternativa 

karriärvägar 
ansträngd personalsituation ogynnsamma kontrak GU och SOU 

rätt kravspecifikation från HRC till 

TRM behövs 
försörjning uppåt svårt inom egen 

org 
tvingad växeltjänstgöring ingen 

framgång. Frivillig 

växeltjänstgöring bra för att 

stimulera personal 

insamling av behov sker centralt 

inom OrgE, dessa behov 

sammanställs och skickas till TRM. 

Sedan tar det ca 1,5 år innan utfallet 

kommer till OrgE 

personalförsörjning sker främst 

genom ordinarie grundrekrytering 

av GSS 

inte intresserad av en fortsatt karriär 

inom FM på grund av familjeskäl 

kontakten/dialogen mellan TRM 

och OrgE har varit bristfällig, 

detta gör att de som söker tjänster 

får fel information och 

ingångsvärden 

organisationsförändringar är lika 

med förändrade behov 
arbetstagaren vill styra över sina 

egna beslut om att lämna 

utvecklings- och 

utbildningsinformation för GSS 

genomförs under deras 

grundutbildning. Ofta glömmer det 

bort vad som sägs där, 

GSS tjänar så pass bra att de inte ser 

någon anledning till att söka SOU 

eller OP/TA 

förhållandevis unga GSS 23-24 år 

de frivilliga är ofta dåligt 

pålästa/informerade när de kommer 

till TRM, ingen kunskap om vad ett 

yrke inom FM handlar om 

fyller upp raderna inte bara en fråga om lön 

 

 

 

 

 svårt med prognostisering lönetrappa inte tydlig 

 

 problematiskt med 

vakansrekrytering 
mest naturliga avgångar bland 

operatörerna, studier och annat jobb 

etc. 

 pendeleffekt goda arbetsvillkor får behålla 

personalen längre 

 



 

 

27 

1) Centrala Betingelser 2) Organisationens betingelser 3) Individens betingelser 

 behovet är större än vad resurserna 

att utbilda är, detta blir ett moment 

22 

GSS oftast yngre 

 

 

 det gör en dålig situation sämre 

redan från början 
specialistofficer ca 28 år vid 

anställning, OP/TA 25år 

 

 bemanningssituationen bland 

sambandsoperatörer är dålig överlag 

inom FM 

många väljer att plugga vidare inom 

FM 

 

 samlar in behovsunderlag (vilka 

kategorier och hur många ) från 

DUC 

svårt att byta bana från civil till 

militär om du är i trettioårsåldern 

med de löner som är idag inom FM 

 håller sig kvar inom sambandsskrået chans till variation av sin tjänst 

inom FM 

 

 bara för att en OrgE klarar ut sin 

bemanning betyder det inte att 

marinen klarar ut sin bemanning 

lönen är en viktig fråga 

 GSS stannar kort tid låg attraktionskraft med nuvarande 

lönesituation 

 inte fått in rätt antal GSS för att behålla personal är lön en 

viktig fråga 

 blandaren används inte i lika stor 

omfattning längre 
what's in it for me-attityd hos 

många av de yngre idag, inte den 

arbetsplatslojalitet som fanns 

tidigare 

 mer vad gäller för mig än sök och 

intresse 
önskemålen kommer underifrån 

 SOFU lön är viktigt 

 blandaren en femårsplan, bygger på 

medarbetarsamtal 
lönen är konkurrenskraftig 

 underbemannat lön, en infekterad fråga 

 växeltjänstgöring vore nog bra 

men… det är p.g.a. det ansträngda 

bemanningsläget idag svårt att 

genomföra, 

resurserna (personalen) kan ej 

avvaras 

mentorskap för sambandsoperatörer 

finns inom vissa OrgE 

  kommer att öka nya jobb 

Tabell 3.2 Kodningsschema av Betingelser i dess fullständiga form.  

B) Koordinering: En underkategori som beskriver hur de olika organisationsenheterna (OrgE) 

internt och sinsemellan söker att ta tillvara på erfarenheter och utbyta dessa med varandra. 

Två under-underkategorier har skapats för att bygga upp begreppet. 

1) Interndialog: Här återges uttryck för hur erfarenheter omhändertas internt inom 

respektive OrgE.  

 

-  “Vi eftersträvar att genomföra sex stycken utbildningspass per år för de chefer som 

har ett personalansvar i syfte att skapa verktyg och bygga upp kunskap hos cheferna 
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och för att skapa kontaktnät. Detta för att de ska känna sig trygga i de administrativa 

uppgifter och kunna var bra chefer” (HR-chef).  

- “Givetvis anser vi att alla erfarenheter har ett värde, även de som kommer från någon 

som genomför förbandsbyte och inte bara från dem som lämnar FM” (HR-chef). 

- “Ett av problemen med underlagen från avgångssamtalen är att de ska skickas in av 

de chefer som håller i samtalen, detta görs i väldigt liten utsträckning. Ca ⅕ kommer 

in i systemet” (HR-chef).  

 

Internt inom varje OrgE (för förklaringar av begrepp och förkortningar se bilaga 3) pågår ett 

ständigt arbete med att omhänderta de erfarenheter som genereras. Det framgår av empirin att 

flera av cheferna med personalansvar inte riktigt hinner med allt och vissa saker prioriteras 

bort, organisationen är stressad. Det upplevs som att i en organisation där allt blir viktigt 

prioriteras också viktiga saker bort, stödet från HR- och personalsektionerna blir än mer 

viktigt för cheferna med personalansvar och därmed ökar belastningen på dessa. Behovet av 

koordinering av uppgifter ökar. Trögrörligheten i det byråkratiska systemet gör att den 

anpassning till t.ex. uppkomna brister i personalsituationen som behövs åtgärdas inte åtgärdas 

i tid. Detta leder ofta till att inofficiella kommunikationsvägar nyttjas för att lösa problemen 

där och då. Detta kan i sin tur leda till att organisationen inte registrerar de reella behoven och 

på längre sikt kan detta skapa än mer ogynnsamma förutsättningar om det inte fångas upp och 

åtgärdas på rätt sätt. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2) Externdialog: Här återges uttryck för hur erfarenheter omhändertas mellan de olika 

OrgE inom organisationen flottan. 

 

-  “Om det sker dialog med annan OrgE om växeltjänst för personal så sker det på 

OrgE eget initiativ idag, det är inget som centralkoordineras” (Mellanchef). 

- “Den information och de erfarenheter som delas mellan förbanden under de marina 

HR-mötena, leder ännu inte till lösningar utan än så länge konstaterar de mer den 

situation vi befinner oss i” (HR-chef). 

- “Vi har fungerande flöden av personal in och ut men det råder osynk mellan 

förbanden, våra prognoser och behov kopplat till försörjningsbarhet är framtaget men 

det är ej ännu behandlat på högre nivå” (HR-chef). 

 

På de centrala HR-möten som hålls på regelbunden basis inom Marinen så utbyts erfarenheter 

mellan olika OrgE. De syftar också till att samla in gemensamma erfarenheter som skickas 

vidare upp i organisationen för vidare behandling. 

Det som framkommer vid intervjuerna är att mötena, än så länge, mer är av förmedlande 

karaktär. Med det menar de att det som diskuteras och tas upp inte tas om hand riktigt, 

problemen konstateras men åtgärdas inte. Exemplet med växeltjänstgöring är ytterligare ett 

bevis på att de inofficiella kommunikationsvägarna nyttjas för att lösa problem. Det som 

också tidigare framgått är att behovet av koordinering från central nivå är stort inte bara inom 

OrgE utan även mellan olika OrgE inom Marinen.  

 

För att illustrera framtagningen av Koordinering presenteras kodningen i dess fullständiga 

form med underkategori och tillhörande under-underkategori i tabell 3.3 nedan. 
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B) Koordinering 

1) Interndialog 2) Externdialog 

bra dialog med sambandsoperatörerna inom 

organisationsenheterna 
ett bra forum att dryfta saker i 

sex stycken utbildningspass per år för chefer med 

personalansvar i syfte att skapa verktyg 

och bygga upp kunskap hos cheferna och för att skapa 

kontaktnät 

utbyter erfarenheter mellan OrgE vid HR-möten 

bra dialog med närmaste chef möjlighet till utlåning av personal 

växeltjänst inom flottiljen Samverkan mellan staber 

erfarenheter tas omhand lite olika beroende på vad det 

är för typ av erfarenhet 
marin ledning personalförsörjning 

rotera post svårt med växeltjänstgöring p.g.a. begränsad tillgång 

på egen bemanning 

inte med övriga förband dialog med annan OrgE om växeltjänst sker på eget 

initiativ idag 

 

pfn information mellan förbanden delas under de marina 

HR-mötena, de marina mötena finner 

inte lösningar utan konstaterar mer 

förbandsbyte erfarenhet mellan systemen en framgångsfaktor 

N9 fångar upp andra värden under särskilda samtal 

med dem som säger upp sig 
centrala HR-chefsmöten 

ingen återkoppling från återkopplingssamtalen från 

högre chef 
felutbildad personal på vissa befattningar 

FC håller avgångssamtalen gränsytor 

tappar det reella budskapet ibland, vilket kan få 

konsekvenser 
de som lämnar går till andra förband, militära 

utbildningar eller blir civila 

får ej del av avgångssamtalen fungerande flöden men osynk mellan förbanden 

alla erfarenheter har ett värde, även de som kommer 

från någon som genomför 

förbandsbyte och inte lämnar FM 

försörjningsbarhet- behov framtaget men ej behandlat 

på högre nivå 

avgångssamtalen hålls av chefer med personalansvar, 

detta fungerar dåligt iom egen OrgE 
 

underlaget från avångssamtalen ska skickas in av de 

chefer som håller i samtalen, detta görs i 

väldigt liten utsträckning. Ca ⅕ kommer in i systemet 

 

Tabell 3.3 Kodningsschema av Koordinering i dess fullständiga form.  

C) Karaktärisering: En underkategori som fångar upp och beskriver den upplevda känslan 

hos operatörerna och mellancheferna inom sambandsorganisationen i flottan. Den upplevda 

känslan som omger yrket sambandsoperatör i flottan. Underkategorin bygger i sin tur på 

följande fyra under-underkategorier. 

1) Yrkesrollen: Här återspeglas individernas perspektiv på yrket sambandsoperatör.  

 

- “Jag upplever att jobbet är ett jobb för många nuförtiden. Inte ett kall som det kanske 

var för de flesta tidigare ” (Mellanchef). 
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- “Många betraktar tjänsten som sambandsoperatör är ett singeljobb, visst det kan vara 

svårt att kombinera med att bygga familj med anledning av skifttjänst, men vill man så 

går det!” (Sambandsoperatör).  

- “Att jobba här skapar en känsla av trygghet för mig som person, stolthet för det jag 

jobbar med och för och inte minst är det väldigt intressant” (Mellanchef). 

 

Själva jobbet som sambandsoperatör är en tjänst som engagerar individerna inom 

organisationen fullt ut och ger dem stor inblick och förståelse för FM som helhet. Du kan 

också välja att se det som vilket jobb som helst, alla kategorier verkar förekomma inom 

skrået. Vikten av det ansvar som faller på mellancheferna i denna blandade konstellation, att 

driva tjänsten och stimulera personalen, framträder också tydligt. Det som är av betydelse 

utöver utövandet av själva sambandstjänsten är också de avtal såsom extra ekonomiska 

förmåner som bygger på att man jobbar udda tider, arbetar helger eller att man är till sjöss, 

men även möjligheten till träning på arbetstid ses som positivt. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2) Lagspelaren: Inom denna underkategori framträder känslan hos individen i 

yrkesutövandet, den känslan som finns på arbetsplatsen när individen blir 

sambandsoperatören.  

 

- “Vi har en väldigt bra sammanhållning” (Sambandsoperatör). 

- “Jag upplever att det är ett lagspel med möjlighet till individuell prestation” 

(Sambandsoperatör). 

- “Jag upplever lojalitet till arbetet och kollegorna” (Sambandsoperatör). 

- “Ofta jobbar vi under tidspress, det ger en drivkraft och efter ett pass känner jag ofta 

arbetstillfredsställelse, jag har gjort något bra!” (Sambandsoperatör). 

 

Personerna vi intervjuade underströk samtliga känslan av tillhörighet och att vara del av något 

bra. Den individuella prestationen bidrar till ett bra resultat för laget. Något som tydligt 

framkommer vid intervjuerna är att vi-känslan är stark inom flottans sambandsorganisation 

och att gruppen är viktig för individen och tvärtom. Många påtalar att de trivs och har roligt 

på jobbet. Kulturen inom yrkeskategorin är viktig och har lång tradition, att vara en del av ett 

lag som bidrar till något viktigt på ett så bra sätt som möjligt. 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Utövandet: Denna under-underkategori samlar ord och citat som beskriver hur 

individens perspektiv på själva hantverket.  

 

- “Du hanterar många olika tekniska system som sambandsoperatör och det är många 

system att hålla reda på. Det kan ibland upplevas komplext men man vänjer sig” 

(Sambandsoperatör).  

- “Tjänsten består av lika delar teknik och metodik, vilket gör att du tvingas använda 

hela hjärnan” (Sambandsoperatör).  

- “Med anledning av allt som tjänsten som sambandsoperatör innebär så krävs det 

erfarenhet innan du blir en skicklig sambandsoperatör” (Mellanchef). 

 

Även om vissa sambandsoperatörer ser jobbet som ett vanligt jobb mer än ett kall så framgår 

det att det är lite mer än bara ett vanligt jobb. Engagemang för tjänsten och förståelse för 

interaktionen mellan människa och maskin är tydligt något som krävs. Detta gör i sin tur att 
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inte vem som helst kan eller vill jobba som sambandsoperatör, en särskild kategori människor 

behövs. I empirin framträder en bild av att operatören upplever att de styrs in mer och mer 

mot en ökad teknisk fördjupning i tjänsten men också att de inte anställdes på de premisserna 

utan anställdes just som operatör av systemen och inte med den tekniska kunskapen som 

kanske krävs av denne i framtiden. Behovet av erfarenhet kombinerat med nyfikenhet med 

stöd av sin omgivning är en del av det som bidrar till den rådande kulturen inom denna 

yrkeskategori.  

…………………………………………………………………………………………………... 

4) Relationen: Här återfinner vi den upplevda känslan hos individerna i samspelet med 

sina chefer inom sambandsorganisationen i flottan, oaktat vilken kategori individen 

tillhör, sjögående eller landbaserad.  

 

- “Våra chefer får det stöd som behövs inom organisationen vid behov” 

(Sambandsoperatör).  

- “Vi upplever ibland att vi saknar stöd inom organisationen” (Mellanchef). 

- “Mycket av all den administration som krävs inom organisationen bakbinder ibland 

individen och organisationen” (Mellanchef). 

- “Vi är väl medvetna om att personal är inte materiel, utan så långt det är möjligt 

tillmötesgår vi individens behov” (HR-chef). 

 

Att det råder skillnad mellan de olika perspektiven, t.ex. HR, de anställdas och mellanchefens, 

inom olika organisationer är nog inte helt ovanligt. Här ser vi att viss diskrepans förekommer 

vad avser den upplevda känslan av vilket stöd som ges inom organisationen inom olika 

områden. Empirin visar att på alla nivåer finns en stark vilja att förbättra och utveckla flottans 

sambandsorganisation. Vad som också framgår är att förståelsen för varandras situation också 

är stor. Behovet av tydliga informationskanaler med pålitlig information påvisas starkt inom 

denna under-underkategori. Den administrativa bördan, som ligger inte bara på 

mellancheferna utan även till del på den anställde sambandsoperatören, gör sig påmind. 

För att illustrera framtagningen av Karaktärisering presenteras kodningen i dess fullständiga 

form med underkategori och tillhörande under-underkategori i tabell 3.4 nedan. 

C) Karaktärisering 

1) Yrkesrollen 2) Lagspelaren 3) Utövandet 4) Relationen 

jobbet är ett jobb många timmar ihop många system att hålla 

reda på 
får det stöd som behövs 

inom organisationen vid 

behov 

inte ett kall jobba med andra komplext bra stöd från chefer och 

kollegor 

ett speciellt yrke som 

skiljer sig mycket från 

andra civila jobb 

anekdoter NERD lätt att få kontakt med 

chefer 

ett singeljobb, svårt att 

kombinera med att bygga 

familj 

med anledning av 

skifttjänst 

samspel lika delar teknik och 

metodik 
saknar stöd inom 

organisationen 

trygghet bra sammanhållning inte för mycket tekniker medvetenhet från chefer 
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1) Yrkesrollen 2) Lagspelaren 3) Utövandet 4) Relationen 

stolthet det blir tighta vaktlag tekniken styr behovet hög tilltro till chefer 

ledighet lagspel med möjlighet till 

individuell prestation 
stor teknikutveckling inom 

området samband 
tror inte jag kan påverka 

beslut som fattas högst upp 

FM upplev som en sluten 

enhet utifrån, ett eget språk 
uppskattad för sin 

kompetens 
tar ett tag innan man 

kommer in i det 
kämpa, slåss för sin sak 

plocka ut lön bra anpassning av 

arbetslaget 
det krävs erfarenhet innan 

du blir en skicklig operatör 
vågar säga ifrån 

förmåner bra omhändertagande  uppmanar till att säga ifrån 

träna på arbetstid högt i tak  administrationen inom 

organisationen bakbinder 

ibland individen 

verkar intressant eget ansvar  stöd och hjälp finns vid 

behov 

 

 upplever lojalitet till 

arbetet och kollegorna 

 

 

 personal är inte materiell 

 behöver betydelsefulla 

uppgifter, ansvar och 

utveckling för att trivas 

 var tar alla pengar vägen 

 tidspress  ingen utveckling eller 

förnyelse av materiell, en 

känsla av frustration 

infinner sig 

 drivkraft  onödigt omständigt 

 utmanande   

 trivs   

 mestadels roligt   

 kände mig välkommen   

 valfritt   

 högt skattad   

 kul   

 roligt   

 skoj   

 arbetstillfredsställelse   

 givande och tagande   

 vill göra sitt bästa   

 gör det bästa av 

situationen 
  

 kötta på   

 mycket att göra   

 känns bra   

 avtagande stimulans med 

anledning av tjänstetid 
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1) Yrkesrollen 2) Lagspelaren 3) Utövandet 4) Relationen 

 sambandsoperatör för lite 

att göra ombord ibland 
  

 fördelar och nackdelar   

Tabell 3.4 Kodningsschema av Karaktärisering i dess fullständiga form.  

D) Strukturalisering: En underkategori som fångar upp och beskriver det som skapar 

organisationen runt sambandsorganisationen, personalhantering och administration. 

Begreppet bygger i sin tur på följande tre under-underkategorier.  

1) Organisationsstyrningar: Hur upplever de att de får styrningar, direktiv och stöd av 

organisationen:  

 

- “personalförsörjningsplanerna skiljer sig åt mellan organisationsenheterna” (HR-

chef).  

- “Försvarsmakten är en stor organisation vars verksamhet och inriktningar bygger på 

centrala beslut” (HR-chef).  

- “omfånget av området HR har ökat”(HR-chef). 

- “organisationen är den vi har råd med, inte den vi behöver” (HR-chef).  

 

De olika OrgE styrs av centrala HR-beslut, varje OrgE omsätter besluten via sina lokala HR-

sektioner vilket leder till att det ibland skiljer sig åt i den interna hanteringen av personalen. 

Den tröghet som finns i systemet med den centrala beslutsordningen skapar de lokala 

avvikelserna och de inofficiella kommunikationsvägarna mellan de olika enheterna utnyttjas 

för att hantera och lösa verksamheten löpande. Utifrån Human Resource-perspektivet ser vi 

hur organisationen kämpar med att finna nya sätt att tillmötesgå individens och 

organisationens behov. Denna kamp är i sin tur svår att bedriva då förutsättningarna förändras 

över tiden då nya erfarenheter hela tiden dras och beslut om åtgärder fattas löpande för att 

åtgärda och ta tillvara på dessa erfarenheter. Vikten av tydlig internkommunikation framträder 

särskilt inom denna underkategori. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2) Kontemplationen: När intervjupersonerna inom HR ges tid att reflektera över vad som 

är här och nu inom den egna kategorin framkommer följande: 

 

- “Vi leder utvecklingen av stora HR-processer inom egen organisationsenhet” (HR-

chef).  

- “Vi är generellt dåliga på att strukturerat analysera vilka kategorier som slutar och 

varför” (HR-chef).  

- ”Det förändrade personalförsörjningssystemet är inte samma sak som HR-

transformationen” (HR-chef).  

- ”Det hade varit bättre om HR-transformationen hade genomförts innan införande av 

PRIO” (HR-chef). 

 

Ofta blandar personalen inom organisationen ihop begreppen HR-transformation med det nya 

personalförsörjningssystemet och tror att de är samma sak, vilket de inte är. 

Citaten ovan påvisar att det finns mycket att göra och att tiden inte alltid räcker till för att 

uppfylla det man vill. Man upplever också att vissa införanden skapar tröghet i systemet då 

de, med facit i hand, skett i fel ordning. Detta har i sin tur skapat onödiga friktioner inom FM. 
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Med Herzbergs hygienfaktorer (se kap 4.5) i åtanke ser vi att det råder en obalans mellan de 

två och tendenser till vantrivsel framträder i empirin, mycket beroende på att det upplevs som 

svårt att ta ansvar i sitt eget jobb och tillfredsställelsen över att göra ett bra jobb uteblir. 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Påföljden: Effekterna av förändringarna i personalförsörjningssystemet samt HR-

transformationen inom FM framträder genom följande ord och kommentarer:  

 

- “Vi har 70 st chefer med personalansvar inom egen organisationsenhet”(HR-chef).  

- “De administrativa bördorna finns för långt ned i organisationerna och chefer har för 

många administrativa uppgifter idag och har flera system att ta hänsyn till och 

rapportera i t.ex. VIDAR och PRIO” (HR-chef).  

- “syftet med HR-transformationen var att låta cheferna vara chefer fullt ut. Det 

fungerar till del för cheferna, ett exempel är att de är bakbundna när det gäller t.ex. 

lönehantering” (HR-chef).  

 

VIDAR och PRIO (för förklaringar av begrepp och förkortningar se bilaga 3) är två av de 

databaserade administrativa stödsystemen, för bl.a. dokumenthantering, personalhantering och 

löneadministrering som introducerades i samma veva som FM genomförde systemskiftet med 

personalförsörjningssystemen. 

Flottan är en stor organisation med många chefer med personalansvar och det är av vikt att 

cheferna har rätt verktyg för att utöva sitt chefskap på bästa tänkbara sätt. De upplever idag att 

den HR-transformation som genomförts inte gett den effekt som eftersöktes utan istället har 

den skapat administrativt merarbete för cheferna.  

För att illustrera framtagningen av Strukturalisering presenteras kodningen i dess fullständiga 

form med underkategori och tillhörande under-underkategori i tabell 3.5 nedan. 

D) Strukturalisering 

1) Organisationsstyrningar 2) Kontemplationen 3) Påföljden 

saknar sammanhållandefunktion för 

samband inom marinen 
leder utvecklingen av stora HR-

processer inom egen 

organisationsenhet 

HR-transformation 

personalförsörjningsplanerna skiljer 

sig åt mellan organisationsenheterna 
vi är generellt dåliga på att 

strukturerat analysera vilka 

kategorier som slutar och varför 

70 st chefer med personalansvar 

inom egen organisationsenhet 

centrala beslut sök och intresse gäller mer nu för 

tiden, inte vad gäller för mig 
VIDAR 

stor organisation öppna för mer växeltjänst PRIO 

omfånget av området HR har ökat det förändrade 

personalförsörjningssystemet är inte 

samma sak som HR-

transformationen 

administrativa bördor lång ned i 

organisationerna 

organisationen är den vi har råd 

med, inte den vi behöver 
det hade varit bättre om HR-

transformationen hade genomförts 

innan införande av PRIO 

organisationens behov går före 

individens 

centrala styrningar saknas mandatet att genomföra 

växeltjänstgöring finn redan 

delegerat inom organisationen, 

det hanteras inte centralt utan måste 

hanteras lokalt 

ambitionen är att minska antalet 

administrativa uppgifter för 

cheferna 
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1) Organisationsstyrningar 2) Kontemplationen 3) Påföljden 

avvaktar tydligare direktiv  chefer har för mycket administrativa 

uppgifter idag 

svårt att kommunicera ut inom 

organisationen p.g.a geografiskt 

utspridda 

 

 

 syftet med HR-transformationen var 

att låta cheferna vara chefer fullt ut 

HR generalisterna har idag 

specialkompetensområden i stället 

för att vara knutna till en 

organisationsdel detta håller på att 

förändras i syfte att skapa en 

förståelse för respektive 

organisationsdel och bättre kunna 

prediktera behov och trender inom 

organisationsdelarna 

 fungerar till del, cheferna 

bakbundna när det gäller t.ex. 

lönehantering 

  organisationsförändring 

  enkelt förr 

  svårare nu 

  inte bättre förr 

Tabell 3.5 Kodningsschema av Strukturalisering i dess fullständiga form.  

E) Transformationsförvirring: En underkategori som beskriver den allmänna uppfattningen 

om hur svårt det är att hålla reda på vad som är vad när det handlar om bemanning inom 

organisationen flottan i stort även inom sambandsorganisationen i flottan (gäller antagligen 

inom hela FM). Det mesta av svårigheterna har sannolikt sin förklaring i införandet av det nya 

personalförsörjningssystemet och anpassningen av organisationen till det. Inga under- 

underkategorier skapades till denna underkategori.  

- “Organisationen har olika anställningsformer och benämningarna är många” (HR-

chef).  

- “Det är svårt med etiketterna och ingen vet vad det heter” (Mellanchef). 

- “övergången från vpl- civil- GSS ett pendelslag, vi började med civilanställda för att 

öka anställningsbarheten efter det att värnplikten lades på is men det fungerade inte, 

för att sedan övergå till GSS för att attrahera fler men det fungerar inte heller” (HR-

chef).  

 

Det finns idag många olika anställningsformer och benämningarna på dessa varierar vilket 

skapar förvirring. FM har dessutom en blandning av personal som har genomgått olika 

utbildningssystem vilket i sin tur renderar i ytterligare benämningar på olika 

officerskategorier. Arbetstagare som arbetar med samma typer av uppgifter kan vara anställda 

på olika villkor och har olika förutsättningar för karriärutveckling inom organisationen. Det 

framkommer också att man har olika syn på de som tillhör de olika typerna av kategori. Alla 

har olika förutsättningar och mål med deras anställning. Vissa upplever att civil anställning 

skapar en trygghet i och med att det är en tillsvidareanställning medan andra inte har något 

emot en tidsbegränsad anställning. 

För att illustrera framtagningen av Transformationsförvirring presenteras kodningen i dess 

fullständiga form med underkategori och tillhörande under-underkategori i tabell 3.6 nedan. 
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E) Transformationsförvirring 

olika arbetstidsavtal OR är lika med förändrade arbetsförhållanden 

tidsbegränsad anställningstid övergången från civilanställda till GSS en kortsiktig 

lösning för att spara pengar 

tillsvidareanställning ingen trygghet med visstidsanställning, svårt att skapa 

ett boende 

civil-trygg anställning-ingen ambition NBO 

tidsbegränsad anställning är en förlegad 

anställningsform 
ÄBO 

civilanställd övergången från vpl- civil- GSS ett pendelslag, började 

med civilanställda för att öka 

anställningsbarheten, det fungerade inte, sedan 

övergång till GSS för att attrahera fler, 

det fungerar inte heller”“svårt med etiketterna, ingen 

vet vad det heter 

GSS sökte flera civila tjänster inom FM, ville ha fast 

anställning 

civil-GSS en pengafråga annan anställningsform än den nya, vore bättre för att 

behålla personal 

GSS har inte fallit så väl ut begränsad till ett visst datum inte tilltalande 

osäkert förkunskap GU och vpl en begränsning för tjänsten 

slumpen inte lumpen övergång till GSS ingen nackdel 

Tabell 3.6 Kodningsschema av Transformationsförvirring i dess fullständiga form.  

F) Genomförande: En underkategori som beskriver mellanchefens perspektiv på sin roll inom 

sambandsorganisationen i flottan. Begreppet bygger i sin tur på följande fyra underkategorier.  

1) Tillikauppgifterna: Inom denna underkategori finner vi ord och citat som beskriver hur 

mellancheferna upplever att deras tjänst inte bara innebär lösandet av en uppgift utan 

flera. 

 

- “Vi utbildar egen personal inom vår egen organisation.” (Mellanchef). 

- “Vi är mentorer för nyanställda” (Mellanchef). 

- “Det kan finnas behov av att man tillsätter lärartjänst på SSS” (Mellanchef). 

 

SSS är förkortningen för sjöstridsskolan där mycket av den specialistutbildning som krävs för 

de olika tjänsterna inom flottan sker. 

Mellanchefen har ett stort ansvar inte bara kopplat till sin huvuduppgift utan även i andra 

tilldelade uppgifter som även dessa kräver sin tid.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

2)  Administrationen: Inom denna underkategori finner vi ord och citat som beskriver hur 

den administrativa rollen för mellanchefen upplevs/innebär. 

 

- “Jag är sektionschef för sambandspersonalen samt stöd till egen C OrgE” 

(Mellanchef). 

- “Det är chefer med personalansvar som har till uppgift att informera och hantera sin 

personals utveckling” (HR-chef). 
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- “Det är min uppgift att prioritera arbetsuppgifter och att dela ut ansvaret” 

(Mellanchef). 

 

Administrationen och dess stödsystem är tänkt att vara som ett paraply och ett hjälpmedel till 

verksamheten för att se till att den fungerar på alla plan. Tyvärr är den upplevda känslan hos 

cheferna mer att det är som en våt filt. 

…………………………………………………………………………………………………... 

3)  Smolket: Här tas de ord och begrepp upp som mellancheferna tampas med utöver sina 

direkta arbetsuppgifter, de opåverkbara faktorerna.  

 

- “Det är för mycket att göra” (Mellanchef). 

- “Rutinuppgifter, så har vi alltid gjort, varför?” (Sambandsoperatör). 

- “De saknar förståelse för funktionen inom organisationen” (Mellanchef). 

 

Mellanchefens uppgift är att skapa förutsättningar för att få verksamheten att flyta på men det 

finns många påverkansfaktorer att ta hänsyn till. Det kan vara allt från att det är låg belastning 

till att det är hög belastning på verksamheten. Att synliggöra personalen genom att motivera 

dem i sitt arbete är en annan faktor som är väsentlig. Vi får en uppfattning av att operatörerna 

inte alltid ser eller förstår sin roll i organisationen vilket skapar ännu större krav på chefernas 

förmåga att synliggöra och förklara varför t. ex. vissa rutinuppgifter existerar och varför de 

måste följas.  

…………………………………………………………………………………………………... 

4) Förvaltning: Här tas de ord och begrepp upp som uttrycks när de intervjuade talar om 

vad som krävs för att attrahera, behålla och utveckla kompetensen inom 

sambandsorganisationen i flottan.  

 

- “drillen blir ´on the job´ då vi internutbildar vår personal på plats och genom 

erfarenhet skapar en självlärd skicklighet” (Mellanchef). 

- “Operatören blir självgående efter ett par år eftersom samband är svårt och det 

kräver en del erfarenhet” (Mellanchef). 

 

Det är ett smalt yrke som kräver tid för att bli kunnig. Med smalt menar de att det är ett yrke 

som tilltalar/passar en viss kategori av människor. Detta fordrar tid av både mellancheferna 

och operatörerna för att skapa möjlighet för operatörerna att sätta sig in i alla system och den 

metodik som behövs i tjänsten. I och med att tjänsten kräver lång erfarenhet och skicklighet 

för att göra individen självgående krävs det enorm energi och tid av de kollegor som skapar 

förutsättningarna för den som är under progress till att bli självgående. 

För att illustrera framtagningen av Genomförande presenteras kodningen i dess fullständiga 

form med underkategori och tillhörande under-underkategori i tabell 3.7 nedan. 
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F) Genomförande 

1) Tillikauppgifterna 2) Administrationen 3) Smolket 4) Förvaltning 

utbildar egen personal sektionschef samt stöd till 

C OrgE 
Ansvara för många saker internutbildar 

stabsinternt arbete svårt med framförhållning för mycket att göra självlärd skicklighet 

bemannar lärartjänst SSS utvecklar tjänsten inom 

vaktlaget 
lite att göra - administrera 

internutbildning 
inskolning 

tjänsteutvecklande arbeten undvika monotoni behöver inte högprestera 

varje dag 
ej självgående 

personalansvar chefer med personalansvar 

har till uppgift att 

informera och hantera 

sin personals utveckling 

stor variation på belastning 

och tempo 
drillen blir on the job 

administrativt optimera de tillgängliga 

operatörerna ombord 
omväxlande aldrig fullärd 

operativ tjänst hög belastning på 

personalen inom 

sambandsorganisationen 

bra med tempoväxlingar självgående efter ett par år 

övningsplanering leder arbetet över tiden ibland sävligt smalt jobb 

utbildare avdömningar ruljans mellan uppgifter samband svårt 

mentor arbetsleder varierande 

arbetsbelastning 
det är inte enkelt 

arbetsgrupper skiftjobb hög arbetsbelastning kräver erfarenhet 

internutbildare kontorsjobb mycket att göra, kötta på kräver erfarenhet på plats 

 prioritering av 

arbetsuppgifter 
rutinuppgifter, så har vi 

alltid gjort, varför? 
kvalificerade tjänster 

 dela ut ansvar ser inte riktigt sin 

betydelse inom 

organisationen 

olika arbetsuppgifter 

 prioriteringar saknar förståelse för 

funktionen inom 

organisationen 

hög kvalitet 

Tabell 3.7 Kodningsschema av Genomförande i dess fullständiga form.  

G) Evolutionering: En underkategori som beskriver individernas syn på hur det fungerar 

inom organisationen idag avseende hur att få folk till tjänsterna inom sambandsorganisationen 

och utvecklingen av dem under deras anställningstid. Begreppet i sin tur består av två 

underkategorier.  

1) Attrahering: Denna underkategori behandlar ord och uttryck som påvisar hur/vad 

individerna ser som åtgärder som behövs för att medvetandegöra omvärlden om 

tjänsterna och verksamheten. 

- ”Vi behöver göra mer reklam för tjänsterna och jag upplever inte att FM gör något åt 

situationen angående attraktion och marknadsföring” (Mellanchef). 

- “vissa yrkeskategorier attraherar vissa typer av människor” (HR-chef). 

- ”hemsidan är en informationstsunami” (Sambandsoperatör). 

 

Att synliggöra en tjänst kan göras på flera sätt och de flesta intervjupersonerna är överens om 

att det måste till ett mer gediget arbete för att nå ut till allmänheten. Att både aktivt synas på 
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mässor och berätta om tjänsten och att förmedla på egna hemsidor är viktigt men att verktyg 

för detta saknas. Samtliga respondenter inser vikten av att synas och förmedla en korrekt och 

tydlig bild av vad yrket som sambandsoperatör innebär. Däremot når organisationen inte fram 

med hela budskapet. Att deltaga på mässor är bra men mässorna måste vara riktade mot rätt 

kategori av människor för att fånga de som är intresserade men kanske inte vågat ta kontakt 

eller inte vågat söka sig till organisationen. Just när det gäller sambandstjänsten är det än 

viktigare att vara på rätt plats och hitta rätt klientel som har rätt förutsättningar och vilja. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2) Tillgodoser: Inom denna underkategori ryms ord och uttryck som talar om vad 

individen anser sker och vad som bör ske inom sambandsorganisationen för att behålla 

och utveckla personalen.  

- “[...] stor variation av tjänster inom FM men information om utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter saknas inom organisationen” (HR-chef). 

-  “Det finns ett stort kursutbud inom FM men det är svårt att komma ifrån för att 

breddutbilda sig med anledning av personalbrist” (Mellanchef). 

- “Jag har dålig kunskap om alternativa befattningar inom FM” (Sambandsoperatör). 

 

Sambandspersonalen har rätt utbildning i grunden och det finns förutsättningar för 

vidareutbildning. Dock blir det problematiskt då det inte alltid går att genomföra p.g.a. 

personalbrist vilket kräver att man behövs i ordinarie verksamhet. Det saknas också, hos 

personalen, en inblick i möjliga karriärvägar. Det framkommer att denna brist på inblick både 

beror på arbetsgivaren i vissa fall men även på att arbetstagaren inte alltid själv letar upp 

informationen. Något som kan upplevas som en försvårande omständighet är att den operatör 

som är anställd som GSS kan ha jobbat flera år i sin tjänst och har skapat sig en bra 

individuell erfarenhetsbank kan få en närmaste chef som gått specialistofficersutbildning och 

blivit antagen direkt från “gatan”. Denna nyexaminerade specialistofficeren som i kodningen 

av intervjuunderlaget benämns vara “grön” kommer då in och ska leda den erfarne sjömannen 

vilket upplevs som mindre bra. Vissa förband har endast sambandsoperatörer i 

sjömansanställning och vidareutbildar inte dessa till specialister då detta inte ses som ett 

behov inom förbandet. Detta skapar en återvändsgränd för sjömännen och det finns i nuläget 

inte någon smärtfri övergång till att läsa vidare för ett annat förband inom flottan. Behov av 

att ensa och tydligt kommunicera ut vilka utbildningsvägar, karriärvägar som finns och 

möjlighet till t.ex. växeltjänstgöring framgår tydligt inom denna kategori. 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Progressering: Inom denna underkategori ryms ord och uttryck som talar om vad 

arbetsgivarorganisationen anser sker och vad som bör ske inom 

sambandsorganisationen för att behålla och utveckla personalen. 

- “Utveckling av specialistofficersyrket går framåt och vi kan se att 

specialistofficerssystem finns på riktigt nu och inte bara på papper” (Mellanchef). 

- “En maringemensam utvecklingsplan för respektive skrås karriärvägar vore bra” 

(Mellanchef). 

- “Det är mycket på gång inom HR men allt är inte bra, bl.a. SOFU” (HR-chef). 

- “Vi har inte tillräckligt med personal för att utbilda rätt mängd, det är viktigare att 

personutbilda än att förbandsutbilda, annars självdör vi” (HR-chef). 
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SOFU är en förkortning för “Särskild officersutbildning”. Det är en speciellt anpassad 

utbildning för personer som redan har en civil akademisk utbildning som med en 

kompletterande militär utbildning kan bli officer inom FM.  

Här framgår det att arbetsgivaren kontinuerligt driver ett arbete med att skapa bättre 

förutsättningar för arbetstagaren i sin karriärutveckling. För att bibehålla civilanställda har 

arbetsgivaren skapat möjligheter för dessa att växla till specialistofficer med ett eget avtal 

under utbildningen, förutsatt att de har en militär grundutbildning sedan tidigare. Denna 

möjlighet är ny för civilanställda och påvisar hur tungrott det kan vara inom organisationen då 

själva utbildningen för specialistofficerare genomförts i många år. Arbetsgivaren ser även 

över systemet för att skapa en tydlig karriärväg för sambandspersonalen framgent. 

Arbetsgivaren arbetar ständigt med att förbättra och förnya möjligheterna i 

karriärutvecklingen även fast det upplevs som en långsam process. Vikten av att OrgE bör ha 

en maringemensam utvecklingsplan framkommer också då detta skapar en större möjligheter 

för operatörerna inom sambandsskrået att byta tjänst inom flottans sambandsorganisation och 

utvecklas som individ men även för att utveckla organisationen. 

 

För att illustrera framtagningen av Evolutionering presenteras kodningen i dess fullständiga 

form med underkategori och tillhörande under-underkategori i tabell 3.8 nedan. 

G) Evolutionering 

1) Attrahering 2) Tillgodoser 3) Progressering 

mer reklam för tjänsterna justering av 

befattningsbeskrivningar 
utveckling av specialistofficersyrket 

går framåt 

annonser stor variation av tjänster inom FM tanken med växeltjänstgöring är 

jävligt bra 

upplever inte att FM gör något åt 

situationen, attraktion, 

marknadsföring 

tydliggör FM uppgifter yrkesutvecklingssystem tittas på 

ej stänga dörrar, skapa intresse ingen egen OR att producera specialistofficerssystem finns nu på 

riktigt och inte bara på papper 

behöver inte förkunskaper OR8 från annat förband utvecklingen av specialistofficer har 

gått framåt 

vissa yrkeskategorier attraherar 

vissa typer av människor 
oavsett om vi byter etikett så 

kommer det att vara svårt 
har anpassat utbildningsmöjligheter 

med extra förmåner och 

bibehållande av lön 

hög status information om utbildnings-

/utvecklingsmöjligheter saknas inom 

organisationen 

mer rationaliserad utbildning förr, 

mer krångligt och icke-rationellt nu 

förståelse om yrket via intervju och 

vän 
Lokala OmställningsMedel (LOM) i 

syfte att behålla personal 
startsträcka 

utforma en annons för 

sambandsoperatörer 
många olika utbildningar - inte 

medvetandegjort inom 

organisationen om dessa 

utbildningsanvisningar 

skapa medvetenhet viss OR6 grön röd tråd OR 1-8 

berätta att vi finns mindre erfarenhet OR6 vs. OR3 en maringemensam utvecklingsplan 

för respektive skrås karriärvägar 

vore bra 

synliggör stort kursutbud inom FM nya beslut prövas 
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1) Attrahering 2) Tillgodoser 3) Progressering 

besöker mässor för att locka folk, 

inte alltid rätt målgrupp 
kvalitetskrav internrekrytering 

 

 

vi är inte professionella hela vägen i 

förmedlandet av vad tjänsten 

innebär, visuellt kontra information 

utbildning bra grund karriär 

svårbemannat för att det är ett smalt 

yrke 
tydligare karriärvägar inte direkt till stab efter utbildning 

en smal verksamhet, svårt att 

attrahera 
främste företrädare yrkesutvecklingssystem för 

samband en trolig framgångsfaktor 

lättare att rekrytera officerare ur 

storstadsregioner, lättare att 

rekrytera manskap och specialister 

på landsbygden 

 i grunden samma utbildning för 

personal tjänstgörande i land eller 

på fartyg 

Tabell 3.8 Kodningsschema av Evolutionering i dess fullständiga form.  

3.5 Sammanfattning av empirin 
Organisationskulturen är överlag stark inom FM och dess olika OrgE. Anledningen till detta 

är att de flesta förbanden har anor flera hundra år tillbaka och de förbandsspecifika 

traditionerna är minst lika gamla. Ett gediget arbete pågår kontinuerligt inom FM att påverka 

och utveckla den existerande organisationskulturen men det tar tid.  

I och med att varje enskild OrgE inom FM är en spegling av den övergripande organisationen 

så följer den röda tråden hela vägen från toppen ned till enskild funktion inom respektive 

OrgE. Detta gäller allt från bl.a. ledningsstruktur, organisationskultur, 

kommunikationsstruktur, personalutveckling, policy, motivation till personal.  

Den tröghet inom en organisation som beskrivs som ett karaktäristiskt drag för en byråkrati är 

något som också tydligt framgår av empirin.  

Det som har tagits upp i detta kapitel är de delar av vår empiri om flottans 

sambandsorganisation som framkommit genom de intervjuer vi genomfört. Genom att i 

redovisningen av empirin även ta med en diskussion där vår referensram (se kap 4) utgör en 

viktig del anser vi att vi har en bra grund att stå på när vi går vidare med vår analys. I 

analyskapitlet fortsätter vi att utveckla empirin kopplat till organisationsteorin för att finna de 

faktorer som ligger bakom den ansträngda bemanningssituationen inom flottans 

sambandsorganisation idag.  
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4 Referensram 
Under vårt arbete med framtagandet av empirin framträdde sju olika underkategorier varav 

samtliga går att härleda till det övergripande perspektivet organisation, inom 

organisationsperspektivet ryms HR-perspektivet, organisationens krav, individens krav, olika 

sorters kommunikation, olika kulturer och olika strukturer inom en organisation. Detta ledde i 

sin tur fram till att vår referensram tar sitt ursprung ur Organisationsteorin. 

Denna referensram är främst framtagen för att utgöra ett grundverktyg för oss att nyttja i 

analysen av vår empiri. Samtidigt skapar den en inblick i vilken forskning som har 

förekommit inom liknande områden som vårt samt vilka teorier som därmed har utvecklats. 

Referensramen ger även läsaren en förståelse/utgångspunkt av vad organisationsteori är och 

utgörs av.  

4.1 Vad är organisationsteori och vad gör en organisation 
En organisation består av flera komponenter och påverkas av flera olika faktorer, vissa står i 

direkt förhållande till varandra medan andra är totala solitärer.  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) får organisationsteori ej direkt jämföras med en 

naturvetenskap, då det inte handlar om att skapa generaliserbara teorier, som kan appliceras i 

syfte att förutspå hur människor i organisationer kommer att agera eller varför de agerar som 

de gör. Det handlar mer om att kunna se mönster som med större eller mindre sannolikhet 

inträffar vid olika typer av tillfällen. Dessa mönster förändras över tiden, allt eftersom 

människorna och organisationen de verkar i utvecklas och förändras. Mönster skiljer sig också 

åt huruvida en organisation är privat eller offentlig. 

Offentliga och privata organisationer skiljer sig åt på många sätt, likväl som de också på 

många sätt liknar varandra. Enligt vissa är offentliga organisationer så speciella att de kräver 

en egen organisationsteori (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Detta beroende av främst tre 

anledningar. Den första är för att offentliga organisationer är politiskt styrda, d.v.s. att de 

måste förhålla sig till demokratiskt tillsatta ledare och grupper. För det andra är de så kallade 

mångfunktionella organisationer, med detta menas att de måste ta hänsyn till flera och 

tänkbart motstridiga önskemål. Det tredje som utmärker en offentlig organisation är att de inte 

konkurrerar med andra företag på en marknad, de producerade varorna säljs inte till någon, de 

tjänar den stat de tillhör.  

“Offentliga organisationer ska slå vakt om centrala demokratiska värden som 

majoritetsstyre, skydd av permanenta minoriteter och representativitet. Samtidigt ska 

de producera varor och tjänster på effektivast möjliga sätt, och de ska tillvarata 

centrala rättsstatliga värden som likabehandling, förutsägbarhet och öppenhet” 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008, ss.25-26).  

Att dela upp stora uppdrag och göra om dem till mindre deluppgifter är vanligt 

förekommande inom alla större organisationer. Deluppgifterna fördelas till olika 

arbetsgrupper där de har specialiserat sig på de specifika kvalifikationerna som krävs för 

uppgiftens lösande. En organisation kan ha en övergripande funktionsbaserad indelning, d.v.s. 

likartade arbetsuppgifter samlas inom en speciellt anpassad organisationsenhet. Inom den 

organisationsenheten sker ytterligare specialisering på grupp- och individnivå. En av de stora 

riskerna med specialisering på individnivå är att det kan leda till monotona och tråkiga 

arbetsuppgifter för individen vilket i sin tur kan leda till motivationsproblem (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008, ss.73-75). 
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4.2 Framväxten av organisationsteorifältet 
En organisation står i paritet till dess storlek. Definitionen på om organisation är liten eller 

stor handlar i många fall om antalet anställda. En gräns som förekommer för att definiera just 

detta är 1 500 anställda, är det fler är det en stor, är det färre är det en liten organisation. Ju 

större organisation desto starkare horisontell och vertikal specialisering, med det menas att det 

inom en stor organisation finns fler separata enheter med flera hierarkiska nivåer. Med en 

sådan struktur behöver också beslutsbefogenheterna inom organsiationen fördelas ned till de 

separata enheterna. Det finns inom stora organisationer tydliga regler och rutiner för hur 

beslut ska fattas vilket gör att den centrala ledningen inte behöver övervaka alla beslut 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008).  

Hur kommer det sig då att organisationer har/får en viss struktur? Det finns en flora av 

förklaringar men Wolvén (2000) tar upp de vanligaste faktorerna enligt nedan: 

 

- strategi 

Organisationens mål bestämmer hur organisationen strävar efter och arbetar mot dessa. Målen 

bestämmer hur arbetsfördelningen ska se ut. 

 

- organisationens storlek 

Bygger på antalet anställda, d.v.s. storleken på organisationen styr strukturen. 

 

- teknologi 

Det finns ingen generell giltighet i att teknologin kan ge upphov till strukturen men en 

infallsvinkel är att en strukturerad organisation kräver en mer rutinmässig teknologi. 

 

- omgivning 

Även denna faktor till struktur har varit under luppen för diskussion, men här ligger 

kopplingen i att organisationen ändrar sig utefter att omgivningen förändras.  

 

- makt och kontroll 

Denna faktor anses som mest giltig till att strukturer existerar och bygger på människors 

behov och krav som sedan förstärks genom kontroll av organisationen. 

 

För vårt uppsatsarbete är detta en inledande del syftandes till att skapa en grundförståelse för 

framväxten av de olika historiska skolorna. 

Med begreppet organisationsstruktur menar vi det sätt en organisation väljer att utforma sig, 

vilken typ av ledning, stab och stödorganisation den har. Det som i de flesta fall styr detta är 

vilken typ av verksamhetsmål och resurser organisationen har. Flera verk om 

organisationsteori och struktur nämner fyra vanligt förekommande organisationsstrukturer 

som ligger till grund för valet. Med stöd av Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2014) och 

Wolvén (2000) beskriver vi kortfattat historien bakom dessa fyra grundstrukturer enligt 

nedan: 

 

1) Scientific Management (Taylorismen): Handlar om att en organisation i sin strävan 

efter att bli så effektiv som möjligt standardiserar och effektiviserar (rätt kompetens på 

rätt plats) varje enskilt moment som organisationen behöver för att nå sina mål. 

Genom att göra så blir varje enskild individ specialist på sitt område och löser enbart 

uppgifter relaterade till detta. En vanligt förekommande struktur i utvecklingen av 

industrialismen (löpande band-principen). Teorigrundare till denna struktur var F.W 

Taylor (1856 - 1915). 
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2) Human Relations: Växte fram som en motpol till föregående struktur. Här handlar det 

om att ta tillvara på individens önskemål/behov och kombinera dessa med 

organisationens mål. Att sätta människa i fokus och se dem som individer och inte 

bara som en kugge i organisationens maskineri. Teorigrundare till denna struktur var 

Elton Mayo (1880 - 1949). 

 

3) Administrationsteori: Här lyfts administrationen fram som en minst lika viktig del för 

en organisation som produktionen. Med detta menar de att utan en väl fungerande 

administration uppnår inte en organisation mesta möjliga effekt. Teorigrundare till 

denna struktur var Henry Fayol (1841 - 1925). 

 

4) Den Sociologiska byråkratiteorin (Byråkratisk skola): Handlar om att det krävs en 

tydlig struktur med regler och individer som tillser att dessa efterlevs för att stora 

organisationer ska kunna uppnå sina mål med effektivitet. Teorigrundare till denna 

struktur var Max Weber (1864 - 1920).  

 

Som tidigare nämnts är detta de fyra historiskt viktigaste grundstrukturer som ligger till grund 

för olika organisationers strukturer idag. Det förekommer idag flera fall där kombinationer 

och utveckling av ovanstående teorier finns inom en och samma organisation. Det är en 

naturlig påföljd av samhällsutvecklingen och har med individens krav och behov att göra 

(Wolvén, 2000) det är även tydliga tecken på att Sensemaking förekommer allt mer i 

skapandet av organisationsstrukturer idag. 

 

Wolvén (2000) har tagit fram en tabell där han ställer två olika skolor mot varandra, den 

Byråkratiska skolan och Scientific Management. Han har baserat tabellen på de 

karaktäristiska drag som representerar dem bägge genom att sortera och presentera dessa 

under olika dimensioner (kategorier). Vi väljer nedan att presentera den tabellen (tabell 4.1), 

där Byråkratisk skolan likt FM ställs mot Scientific management som McDonalds, just för att 

påvisa skillnaderna mellan en privat- och offentlig organisation. Genom att göra detta påvisar 

vi de starka byråkratiska karaktärsdrag som förekommer inom FM och dess ingående OrgE, 

detta gäller även flottans sambandsorganisation.  

Dimensioner Byråkratisk skola Scientific Management 

Nyckelbegrepp kontroll, disciplin, regler, 

hierarki, 

ansvarsfördelning, 

ordning, tjänstevägens 

princip, 

anciennitetsbefordran, 

men också rättvisa, 

trygghet, förutsägbarhet 

 

standardisering, 

arbetsfördelning, 

arbetsstudier, 

prestationslön, åtskillnad 

tanke-handling 

Ledarskapets bas rationella legala principer 

(“nytta”)  

rationella legala principer 

(“nytta”) 
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Dimensioner Byråkratisk skola Scientific Management 

Dominerande ledarstil administrativ d.v.s. 

- planerande 

- kontrollerade 

- rutiniserade 

- detaljinriktad 

- skriftlig 

på planerings- /stabsnivån 

- ingenjörsmentalitet 

- rationellt, 

mekanistiskt 

- kalkylerande (gärna 

också 

utvecklingsinriktad) 

på arbetsledningsnivån 

- modifierande 

brygga mellan 

teknik och 

människa 

- villig att lyda 

överordnade 

direktiv 

- exekutiv, inre 

reflekterande 

Lämpliga 

personlighetsprofiler för 

medarbetarna 

trygghets-, säkerhets-, 

stabilitetsorienterad, gillar 

ordning, disciplin 

 

ej särskilt initiativrik, 

självständig eller 

utvecklings- och 

helhetsorienterad 

 

föredrar att ställa sin 

tjänst till förfogande för 

en trygg och långsiktig 

karriär med stabila 

inkomster och säker 

social status 

instrumentell inställning till 

arbetet- arbetet ett medel 

för att nå andra mål t.ex. en 

trevlig fritid.  

Relativ låg motivation och 

lågt engagemang, 

lydnadsinriktad (ibland 

dock i viss mån 

utvecklingsinriktad). 

Ej initiativrik, kreativ, 

söker inte stimulans och 

spänning i arbetet. 

Människosyn Människan bör styras, 

kontrolleras och regleras: 

de anställda bör ha 

trygghet och behandlas 

rättvist.  

 

Stabil, trygg och 

förutsägbar miljö, skapa 

den typ av prestationer 

som behövs i en byråkrati 

(noggrannhet, rättvisa, 

rationalitet). 

 

Människan är (nästan) en 

maskin, som kan regleras 

och finjusteras 

 

 

 

Människan har en 

inneboende tröghet och 

måste detaljstyras med 

undantag för den 

intellektuella eliten. 
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Förutsägbara ekonomiska 

belöningar viktiga. 

Ekonomiska belöningar är 

vad som får människan att 

prestera. 

Uppfattning om 

omgivningen 

Stabil med långsamma 

förändringar som kan 

pareras genom inre 

organisationsarbete. 

Stabil, förändringar 

diskuteras enbart i 

kvantitativa termer. 

Möjligheter att mobilisera 

mänskliga resurser 

Måttliga  Låga 

Organisationstypen vanlig 

främst i (eller 

organisationskaraktär- 

istika vanligast i) 

Offentlig sektor (skola, 

länsstyrelse, landsting, 

polis), sjukvård, EU, stora 

privata företag. 

Storskalig 

tillverkningsindustri. 

 Tabell 4.1 Strategiska organisationsdimensioner för byråkratier och Scientific Management, Wolvén, 2000, ss.104-105  

4.3 Olika perspektiv 
Framväxten av modern organisationsstruktur tar fasta på de fyra historiska skolbildningarna. 

Wolvén (2000) nämner att man kan studera organisationer utifrån följande fyra olika 

perspektiv för att skapa en förståelse för en organisation och dess speciella företeelser som 

framträder, speciellt när man inkluderar de mänskliga faktorerna. Dessa fyra olika perspektiv 

bygger på Bolman och Deals indelning och presenteras nedan. Vi har även illustrerat hur 

dessa perspektiv kan, enligt oss, tolkas på Försvarsmaktens organisation. 

 

- Det strukturella perspektivet: 

I detta perspektiv utgår man från att målet skapar organisationen och genom att forma 

organisationen baserad på viss struktur vill man att arbetstagaren ska koncentrera sig 

på sitt arbete. För att tillse att arbetet är i fokus skapar man regler och kontroll för 

utövandet. Vid behov skapas nya strukturer i form av omstrukturering och normer för 

att uppnå de mål som är ställda på organisationen. Denna typ av strukturellt perspektiv 

går att härleda till byråkratier. 

 

- Det politiska perspektivet: 

Detta perspektiv är kopplat till enskilda behov eller mot andra gruppers intresse där de 

utmanar varandra i en levande diskussion. Beslutsprocesser, förhandlingar och 

köpslående är centrala företeelser i denna typ av organisationer. 

 

- Det symboliska perspektivet: 

Detta perspektiv kan ses som en motpol till det strukturella perspektivet och har inga 

ramar eller regler. Här skapar gärna människorna, internt inom organisationen, egna 

förhållningssätt genom symboliska handlingar, såsom egna ritualer och ceremonier, 

för att forma viss tydlighet och för att undvika osäkerhet och ostrukturerat arbete. För 

att förklara komplicerade förlopp kan man även knyta an till myter och sagor för att ge 

dessa händelser en symbolisk innebörd. 

 

- Human Resource-perspektivet (HR):  

Nyckelordet i detta perspektiv är den mänskliga förmågan och dess samspel med 

organisationen. Människan och organisationen lever i symbios då de är beroende av 
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varandra. Människan behöver inkomst och sysselsättning samtidigt som 

organisationen behöver den mänskliga förmågan att skapa och vara kreativ samt dess 

kunskap för att fungera som en organisation. 

 

Med hjälp av dessa olika perspektiv kan man få en förståelse för en organisation och dess 

möjligheter att verka som en organisation. Utifrån respektive perspektiv kan sedan eventuella 

problem identifiera och utifrån dessa ta fram olika, efter karaktären på problemet, anpassade 

strategier för att utveckla organisationen och i vissa fall även förekomma sådant som ej har 

blivit ett problem än (Wolvén, 2000). 

 

Det strukturella perspektivet: FM har ett tydligt mål med sin verksamhet. Det finns tydliga 

regler och struktur inom organisationen för att underlätta för personalen att lösa sina 

arbetsuppgifter. 

Det politiska perspektivet: FM är en statlig myndighet som agerar på uppdrag av det politiska 

styret i Sverige. Beslut och upphandling av materiell sköts centralt. 

Det symboliska perspektivet: Organisationen inom FM är väldigt hierarkisk, all militär 

personal bär uniform med gradbeteckningar och yrkestillhörighetssymboler. Vidare har de 

flesta förbanden sedan långt tillbaka framtagna traditioner med tillhörande ceremonier.  

  

Human Resource-perspektivet (HR): Vikten av att människorna inom organisationen känner 

att de fyller en funktion för organisationen och vice versa. Det är en självklarhet för att FM 

ska fungera. 

4.4 Strukturer enligt Mintzberg 
Utifrån Mintzbergs (1993) forskning presenteras fem olika konfigurationer eller strukturer 

som en organisation kan ha. Vilken av dem en organisation har beror som tidigare nämnts ofta 

på organisationens storlek, syfte och behov.  

 

1) Den enkla strukturen: Mindre företag med ett fåtal anställda har oftast denna typ av 

struktur, det handlar om att det är korta avstånd mellan chef och de underställda. 

Chefen har stor kontroll över vad som sker och fattar avgörande beslut på plats. 

Strukturen kan förekomma inom större företag men det är inte särskilt vanligt. 

 

2) Maskinbyråkrati: Detta är en strukturform som har en stor styrande stabsorganisation 

och en tröghet kopplat till snabba förändringar. Strukturen är vanligast förekommande 

inom tillverkningsindustrin. Den operativa kärnan utgörs av specialister som har en 

uppgift att lösa inom organisationen. Jämförelser kan här göras med Scientific 

management, Taylorismen (författarnas kommentar).  

 

3) Professionsbyråkratier: Mintzberg tar upp stora sjukhus och utbildande 

institutioner/skolor som exempel på proffesionsbyråkratier. Vi vill här passa på att 

även säga att Sveriges FM är enligt vår tolkning en, enligt denna definition, 

proffesionsbyråkrati. Detta för att beslutsfattandet är neddelegerat inom organisationen 

till chefer som jobbar nära verksamheten men som i sin tur styrs av regler och normer 

från högre skikt inom organisationen. Basen i organisationen, den operativa kärnan 

utgör den absolut större delen av organisationen. Organisationen är uppdelat i mindre 

enheter med specialuppgifter och därför speciellt utbildad personal. Trögrörlighet i 

snabba anpassningar till omgivningen är något som även karaktäriserar denna struktur.  
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4) Den divisionaliserade formen: I denna formen handlar det ofta om stora, globala 

företag som har flera olika verksamheter under ett och samma företagsnamn. Som 

exempel kan nämnas företag som SAAB eller Yamaha. Det finns under ett stort 

företagsparaply med flera olika mindre företag som tillverkar eller utför av varandra 

helt oberoende tjänster eller produkter, spridda över hela jordklotet. Under ett en 

sådant paraply kan således flera olika strukturer finnas, t.ex. en enkel struktur om det 

är en liten företagsenhet som enbart levererar en typ av tjänster lokalt eller en 

maskinbyråkrati om det rör sig om en fabriksverksamhet med produktion av 

maskindelar av något slag.  

 

5) Adhocratin: Maskinbyråkrati och proffesionsbyråkrati förekommer oftast inom 

uppgiftslösande organisationer, sådana som producerar mer än utvecklar tjänster och 

produkter. Organisationer som är nyetablerade och jobbar med att utveckla nya 

produkter och att lösa problem har oftast en organisationsstruktur som benämns som 

adhocrati. Denna strukturen bygger på att den operativa kärnan har stort utbyte 

sinsemellan, de delar erfarenheter, tankar och problem med varandra. De eftersträvar 

att snabbt anpassa sig till omgivningen och trenderna för att hela tiden kunna leverera 

efterfrågade produkter och tjänster eller skapa nya sådana som blir efterfrågade. 

 

Vidare använder Mintzberg (1993) begreppet decentralisering av auktoritetsfördelningen 

inom en organisation. Lite enkelt kan det uttryckas om var makten/beslutsmandaten är 

fördelade inom organisationen. Decentraliseringen delas i grunden upp vertikalt eller 

horisontellt inom en organisation. 

1. Vertikal decentralisering: Makten ligger hos chefen, chefen kan välja att behålla 

eller delegera hela eller delar av makten nedåt i hierarkisk ordning nedåt i 

organisationen.  

2. Horisontell decentralisering: Detta innebär att makten och beslutsmandatet ligger 

mer hos den operativa kärnan. 

Enligt Mintzberg (1993) kan flera kombinationer av dessa två ovan nämnda förekomma. Han 

kategoriserar dem och gör kopplingen till de olika strukturerna enligt följande: 

Vi väljer att bara utvecklat beskriva Typ E då det är denna kategori som, enligt oss, 

överensstämmer med Försvarsmaktens auktoritetsfördelning. 

Typ A: Vertikal och horisontell centralisering - Den enkla strukturen 

Typ B: Begränsad horisontell decentralisering - Maskinbyråkratin 

Typ C: Begränsad vertikal decentralisering - Den divisionaliserade formen 

Typ D: Selektiv vertikal och horisontell decentralisering - Adhocratin 

Typ E: Vertikal och horisontell decentralisering - Professionsbyråkratier: Den 

operativa kärnan sitter i den här konstellationen på en stor del av beslutsmakten 

kopplat till organisationens verksamhet. Personal ingående i den operativa kärnan är 

professionella och koordineringen av arbetet sker på denna nivå.  

Enligt Mintzberg (1993) består en organisation, oaktat vilken struktur den har, av fem 

beståndsdelar, dessa kan se olika ut beroende på vilken organisation det handlar om men de är 
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i princip i grunden lika. Nedan förklaras de olika beståndsdelarna och deras funktion för 

organisationen, vi väljer att i vissa fall exemplifiera med benämningar på organisationsdelar 

och befattningar som finns inom FM för att illustrera de olika beståndsdelarna med en 

konkretisering av FM såsom vi erfar för att öka förståelsen. De fem beståndsdelarna utgörs 

av: 

1) operativ kärna  

2)  mellanchefer 

3)  strategisk ledning 

4) en teknostruktur  

5) en servicestruktur.  

 

Detta ritar Mintzberg upp i något som han benämner för organigram (se bild 4.1).  

Den operativa kärnan består av de inom organisationen som gör själva hantverket, de som ser 

till att de övergripande uppgifterna/målen uppfylls t.ex. sambandsoperatören, läkaren eller 

asfaltsläggaren.  

Mellancheferna har den koordinerande och övervakande funktionen mellan den operativa- 

och den strategiska nivån, se till att informationen flödar med rätt budskap åt båda hållen. De 

drar det tyngre lasset inom organisationen och kräver således mest stöd. (Egen kommentar: 

Dessa kan t.ex. vara sambandsledningsofficerare (SbLO) på MaRa som har till uppgift att leda 

verksamheten vid de olika vaktlagen som jobbar H24/7/365, eller avdelningschefer på 

förbands- eller flottiljstabens funktion för samband.)  

Strategisk ledning utgörs av den grupp individer som har det högsta administrativa ansvaret 

för organisationen. (Egen kommentar: Det kan t.ex. vara ÖB eller en departementschef.)  

Teknostrukturen utgörs av de som utformar planerna utan att själva var inblandade i 

genomförandet, det är de som skapar rutiner och utövar organisationskontroll. Detta är den del 

som utgör den klassiska stabsfunktionen inom en organisation.  

Servicestrukturen består av personalen som har till uppgift att se till att alla de andra har det 

de behöver för att lösa sina uppgifter inom organisationen. T.ex internpost, teknisk support 

och förrådspersonal. 

 

 

Bild 4.1, Mintzbergs Organigram  
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De tre centrala funktionerna (bild 4.1) utgör den formella kedjan avseende ledning av en 

organisation. De två delarna på vardera sidan utgör stöd åt de centrala delarna, mest åt 

mellanchefsskiktet. De är ej involverade i besluts- eller verkställandekedjan (Mintzberg, 

1993). FM som organisation har en liknande struktur där varje OrgE (organisationsenhet) i sin 

tur är strukturerad på samma sätt men i mindre format.  

4.5 Organisationen och personalen 
Oaktat vad så behöver de flesta organisationer personal. Personalen som rekryteras behöver 

ha kvalifikationer som passar organisationens behov men de behöver också passa in i den 

organisationskultur som existerar inom organisationen. Särskilt viktigt är detta för 

specialinriktade organisationer. En av anledningarna till detta är att inom specialinriktade 

organisationer hamnar ofta personer med liknande specialkompetenser inom samma enheter. 

Det är bara några av de saker som skapar utmaningar i samband med anställning/rekrytering 

av ny personal. Det är också vanligare idag att medarbetaren eftersträvar att tillgodose sina 

personliga behov, självutveckling, för att trivas inom organisationen än tidigare. De känner att 

de behöver bli motiverade till att prestera på sin arbetsplats.  

Två av de analysmodeller som nedan presenteras, Maslows modell om behovsnivåer och 

Herzbergs tvåfaktorsmodell, kan i dagsläget ur modernare forskares perspektiv anses som 

förlegade och att de förenklar de förhållanden som råder inom moderna organisationer idag. 

En del av kritiken nämner även att de inte tar hänsyn till den utveckling som har skett i det 

moderna samhället och individens behov därmed, t.ex. behovet av självförverkligande 

(Maslow, se nedan) som kommer in betydligt snabbare nu än tidigare.  

Weick (1995) har anammat och utvecklat en teori kring begreppet Sensemaking. Vi vill i detta 

sammanhang se att det har en koppling mellan begreppet Sensemaking och Herzbergs 

tvåfaktorsmodell. Betydelsen om behovet för en organisations överlevnad att fånga upp och 

tolka, t.ex. när det handlar om rekrytering och bibehållande av personal, samhällets- och 

individernas signaler, förändringar och anpassa organisationen därefter.  

Den byråkratiska trögrörligheten inom flottans sambandsorganisation gör sig här tyvärr allt 

som oftast påmind. Vi vill ändå använda Maslows och Herzbergs modeller som grund då FM 

är en stor trögrörlig byråkratisk organisation och stora delar i modellerna är applicerbara i 

analysen.  

Maslow utvecklade under 1940-talet en behovshierarki i fem steg som ofta används för att 

beskriva vad en människa prioriterar för att känna sig tillfreds. Främst var det första steget 

med de fysiologiska behoven som var viktigast. Tabellen nedan kopplar ihop de fem behoven 

med vad en organisation kan tänkas möta dessa behov med (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Maslows behovsnivå Motiverande organisatoriska 

förhållanden 

Behovstillfredsställelse 

Fysiologiska behov Lön 

Arbetstidsbestämmelser 

Materiella nyttigheter 

Balans mellan arbete och 

fritid 

Trygghetsbehov Arbetsvillkor Fast anställning 

Trygg arbetsplats 

Sociala behov Arbetsgrupper 

Medarbetarorienterad ledning 

Samhörighet 
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Behov av erkännande Respons på arbete 

Titel och position 

Status och prestige 

Behov av självförverkligande 

 

Utmanande uppgifter 

Möjlighet att vara kreativ och 

förbättra 

Personlig utveckling 

Befordran 

Glädjen i att prestera 

 (Tabell 4.2 Maslows behovsnivåer vs. organisationens förmåga att möta dessa, Jacobsen och Thorsvik, 2008, ss. 262)  

Herzberg utvecklade en tvåfaktorsmodell som bygger vidare på Maslows behovsnivåer och 

använder sig av begreppen hygienfaktorer och motivationsfaktorer i sin tvåfaktorsmodell, i 

vilken han beskriver vad som krävs för att en människa ska trivas på sin arbetsplats. 

Motivationsfaktorerna är de som motiverar individen medan hygienfaktorerna är de som är 

förutsättningsskapande för att motivationsfaktorerna ska kunna verka. 

Samverkansförhållandet mellan de två påverkansfaktorerna beskrivs i tabellen nedan. Vad 

som också framgår av tabellen är komplexiteten i att möta organisationens behov och 

individens. Den påvisar att motivationen hos arbetstagaren är avhängd på hur 

arbetsuppgifterna stimulerar arbetstagaren och dess önskan om självförverkligande (Jacobsen 

och Thorsvik, 2008). 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

1. Arbetsuppgifternas karaktär, att de är 

utmanande, intressanta och varierande. 

2. Ansvar för eget arbete och kontroll över 

egen arbetssituation.  

3. Prestationer och tillfredsställelse över att 

göra ett bra jobb. 

4. Erkännande från andra för väl utfört 

arbete. 

5. Avancemang. 

6. Utveckling 

1. Företagets personalpolitik och 

administrativa system. 

2. Ledarnas kompetens och sätt att leda 

underordnade. 

3. De mellanmänskliga relationerna mellan 

överordnade och underordnade. 

4. Arbetsvillkoren kring de uppgifter som 

ska lyckas. 

5. Lön. 

6. Status. 

7. Arbetstrygghet. 

8. Förhållanden i arbetet som påverkar 

fritiden och privatlivet. 

                                   =                                                                           =      =  

Trivsel 

om faktorerna finns, men inte vantrivsel om 

de saknas. 

Vantrivsel  

om faktorerna saknas, men inte trivsel om de 

finns. 

 (Tabell 4.3 Herzberg tvåfaktorsteori, Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 268)  

  



 

 

52 

4.6 Sammanfattning 
Genom att titta på flottans sambandsorganisation ur de olika perspektiven som tas upp i 

referensramen kap. 4.3 kan vi uttyda att FM (för ytterligare förklaringar av begrepp och 

förkortningar se bilaga 3) och dess beståndsdelar tillhör kategorin; offentlig byråkratisk 

organisation med en byråkratisk struktur och specialinriktad verksamhet.  

Vad som också framgår är att FM är en s.k. professionsbyråkrati, vilket sin tur innebär att 

beslutsmandaten inom organisationen är fördelat till dem som jobbar nära den operativa 

kärnan och dessa har således i sin tur stora befogenheter det dagliga arbetet (Mintzberg, 1993; 

Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

En viktig sak att ha i åtanke är att sådan typ av organisation, offentlig, är på intet sätt 

inkomstbringande utan lever enkom på de skattefinansierade bidrag de erhåller från staten. 

Med detta följer stort ansvar, inte bara ska mesta möjliga effekt levereras till minsta möjliga 

kostnad, organisationen ska återspegla de demokratiska ideal och värderingar som staten 

Sverige har proklamerat, de centrala rättsstatliga samhällsvärderingarna. Detta ställer höga 

krav på organisationen och dess organisationskultur då detta ska på alla sätt genomsyra den 

verksamhet som bedrivs. 
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5 Analys  
Detta kapitel är vigt åt att analysera respektive underkategori som genom bearbetning av vår 

empiri har framkommit. I analysen belyser vi med stöd av de i referensramen framtagna 

grundverktygen och andra påbyggnadsdelar utifrån den identifierade huvudkategorin, 

organisationsteori, innebörden av varje underkategori och redogör för eventuella slutsatser 

genom diskussion. Vi söker genom hela analysen svar på vilka kopplingar vi kan finna mellan 

vår empiri och befintliga teorier. 

5.1 Betingelser 
Denna underkategori handlar om vilka olika grundbehov, förutsättningar, förväntningar och 

krav som arbetsgivaren har respektive arbetstagaren har på varandra för att det ska vara 

harmoni dem emellan och därmed inom organisationen. Benämningen på kategorin fångar 

upp och återger just de känslor, mål, behov och synpunkter som förekommer inom en 

organisation och hos dess personal, de olika perspektiven på behoven.  

En organisations mål har stor påverkan på de anställda inom organisationen. Fyra olika sätt 

som de kan ha påverkan på beskrivs enligt följande av Jacobsen och Thorsvik (2008). Ett mål 

kan ha en motiverande effekt på de anställda. Det talar om för personen inom organisationen 

vad det är denne faktiskt anstränger sig för, varför offrar individen tid och kraft på det den 

gör. Ett mål kan ha en styrande funktion inom organisationen. Genom att vara tydligt utformat 

och motiverat för personalen kan det stödja personer inom organisationen att fatta beslut som 

går i linje med organisationens vilja, i t.ex. tveksamma situationer, detta utan att behöva söka 

stöd hos en chef. En organisations mål kan fungera som utvärderingskriterier. Det är mot de 

uppsatta målen som organisationer ofta mäter sin effektivitet, detta gäller även för individer 

inom organisationen, de kan som tidigare nämnts ha egna personliga mål. Det fjärde sättet 

som omnämns är att ett mål kan utgöra en legitimitetsfaktor gentemot omvärlden; varför gör 

organisationen det den gör?  

Här väljer vi att gå vidare med Wolvén (2000) och se på några av de risker som finns inom en 

byråkratisk organisation. Inom en byråkratisk organisation förekommer ofta stor kontroll, 

stark disciplin och tydliga regler. Vanligt förekommande kritik till detta är att individens 

motivation och stimulans nedgår, arbetet uppfattas ofta av individer som långtråkigt och 

rutinmässigt, kan även liknas vid de karaktärsdrag som förekommer inom Scientific 

Management. Individen stimuleras inte till att driva sin tjänst framåt och utveckla den och sig 

själv utan gör det den ska. Ytterligare en risk med en byråkratisk organisation är att de är 

trögrörliga och adaptiviteten till omvärldsförändringar kan uppfattas som väldigt långsam 

eller ibland icke existerande, detta leder då i vissa fall till stor frustration hos individerna inom 

organisationen. Vad vi då inte får glömma är att en byråkratisk organisations främsta syfte 

sällan är att anpassa sig till små snabba förändringar i samhället. Dess funktion och syfte är 

istället ofta att skapa stabilitet, trygghet, rättvisa och förutsägbarhet på ett så effektivt sätt som 

möjligt.  

Vidare väljer Wolvén i sin litteratur att lyfta fram att alla människor inte vantrivs i en 

byråkratisk organisation utan att många föredrar en stabil, trygg och förutsägbar arbetsplats 

framför en flexibel, mer otrygg och mer osäker sådan. De som efter en tid av anställning inom 

en byråkratisk organisation väljer att lämna tillhör en mindre skara som kommer till insikt om 

att de vill ha större gensvar på kreativa idéer, möjlighet till självutveckling och 

självförverkligande. Wolvéns slutsats är att: “[...] den byråkratiska organisationen knappast 

generellt bidrar till att utveckla och mobilisera mänskliga resurser“ (Wolvén, 2000, s.33). 
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Av empirin framgår att det är en svår balansgång som hela tiden bedrivs, både för 

organisationen och för personalen. Organisationens krav på leverans av önskad effekt, att leva 

upp till de av regeringen ställda kraven samtidigt som ingenting av det går att uppfylla utan att 

ha rätt mängd personal på rätt plats. Individen som anställs har förväntningar och idéer på hur 

jobbet ska vara och kanske en tanke om att utvecklas vidare. Det är en verklig utmaning att 

attrahera och behålla rätt typ av individer för en sådan smal yrkeskategori som flottans 

sambandsorganisation representerar. Det stämmer således väl överens med de problem och 

utmaningar som både Mintzberg och Wolvén presenterar kopplat till en professionell 

byråkrati. 

5.2 Koordinering 
Den underkategori som beskriver hur de olika organisationsenheterna (OrgE) internt och 

sinsemellan söker att ta tillvara på erfarenheter och utbyta dessa med varandra, allt syftande 

till att tillmötesgå krav och behoven av tillgång till personal. Internt inom varje OrgE pågår ett 

ständigt arbete med att omhänderta erfarenheter. Det framgår att flera av cheferna med 

personalansvar inte riktigt hinner med allt och vissa saker prioriteras bort. Det upplevs som att 

i en organisation där allt blir viktigt prioriteras också viktiga saker bort, stödet från HR- och 

personalsektionerna blir än mer viktigt för cheferna med personalansvar och därmed ökar 

belastningen på dessa. Behovet av koordinering av uppgifter ökar. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp forskarna Katz och Kahn och deras tre olika 

kommunikationsmodeller varav två direkt kan användas mot denna empiri. “Alla 

kanaler”(bild 5.1a) och “Hjulet”(bild 5.1b); i modellen med “Hjulet” handlar det om att 

kommunikationen mellan de olika organisationsdelarna hanteras av en central 

organisationsdel, tillhörande den operativa kärnan. “Alla kanaler” låter varje OrgE fritt sköta 

kommunikationen sinsemellan utan koordinering och medvetandegörande för övriga i 

organisationen, både formellt och informellt. 

                      

Bild 5.1a “Alla kanaler”                             Bild 5.1b “Hjulet” 

 

 

Den inofficiella kommunikationen som sker inom en organisation beskrivs även av Mintzberg 

(1993) och ritas upp i ett s.k. sociogram, se bild 5.2. Mintzberg menar att det är i denna 

kommunikationsformen som informell koordinering och hantering av centrala beslut sker. 

OrgE kringgår den officiella beslutskedjan i sin strävan att uppnå snabbare resultat. 
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Bild 5.2 “Sociogram” 

Vad empirin här påvisar är att i efterdyningarna från det förändrade 

personalförsörjningssystemet sker kommunikation internt och externt på båda dessa sätt, 

parallellt. Den centrala organisationsdelen tillsammans med OrgE eftersträvar att erfarenheter 

och utvecklingsförslag hanteras gemensamt men samtidigt litar de inte riktigt på att så sker så 

en del av kommunikationen sker inofficiellt mellan olika OrgE. I den inofficiella 

kommunikationen kan dock inga beslut fattas som får den påverkan som eftersöks av OrgE på 

längre sikt, en frustration kopplat till den byråkratiska trögrörligheten märks tydligt av.  

Den stress som förekommer inom organisationen kan bero på att det förekommer många olika 

typer av kommunikationsvägar för att organisationen eftersträvar att snabbt komma till 

resultat och de officiella vägarna inte leder fram till resultat inom tillräcklig tid. Det kan också 

bero på att de inom organisationen upplever att den tröghet som uppstår är frustrerande. 

5.3 Karaktärisering  
En underkategori som fångar upp och beskriver den upplevda känslan hos operatörerna och 

mellancheferna inom sambandsorganisationen i flottan. Den upplevda känslan som omger 

yrket sambandsoperatör i flottan, känslan av tillhörighet och att vara del av något bra. Detta 

är en del av den organisationskultur som finns inom sambandsorganisationen i flottan. Även 

om vissa sambandsoperatörer ser jobbet som ett vanligt jobb mer än ett kall så framgår det att 

det ändå är lite mer än bara ett vanligt jobb. Detta gör i sin tur att inte vem som helst kan eller 

vill jobba som sambandsoperatör, en särskild kategori människor behövs. 

När man talar om organisationskultur är forskaren Edgar Schein en av de mer citerade vad 

avser definitionen av organisationskultur: 

“Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden - uppfunnet, 

upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina 

problem med extern anpassning och intern integration - som har fungerat tillräckligt 

bra för att bli betraktat som giltigt, och därför lärs ut till nya medlemmar som det 

riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dess problem” (Jacobsen och Thorsvik, 

2008, s.140). 

Organisationskultur har i många studier beskrivits att det kan användas som ett styrmedel, 

detta genom att förmedla organisationens syn på lojalitet, lämpligt beteende och allmänna 

normer. Detta skapar förutsättningar för den anställde att agera i organisationens anda då 

denne ställs inför uppgifter eller situationer som kräver ett beslut och ett agerande från 

individen.  
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“Kulturen fungerar som en kognitiv karta som gör att a) individer omedvetet skär bort 

information som inte passar till de “scheman” som de redan har, och b) enbart 

koncentrerar sig på den information som kan relatera till de upplysningar som sådana 

“scheman” anger som relevanta. Därmed fungerar kultur på samma sätt som formell 

struktur - nämligen genom att begränsa och systematisera informationstillgången“ 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008, ss.134-135). 

Studier visar också på ett direkt samband mellan det förtroende som finns mellan 

organisationens ledare och de övriga, ju starkare organisationskultur desto större förtroende 

inom organisationen. Jacobsen och Thorsvik (2008) använder Durkheim som bedrev mycket 

forskning inom området “organisatorisk solidaritet”.  

“Kultur bidrar också till att främja samarbete och koordinering genom 

standardisering av normer och värderingar [...]. En gemensam kultur innebär då a) 

att anställda inser hur ingår i ett större sammanhang och b) att de delar 

grundläggande antaganden, värderingar och normer som befrämjar gemensamma 

uppfattningar och idéer om hur uppgifter och arbetsformer måste anpassas för att 

förverkliga överordnade mål” (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s.136).  

Ofta inom större organisationer såsom FM bildas det mindre kulturella grupper, grupper med 

en egen social tillhörighet, s.k. subgrupper. I detta fallet flottans sambandsorganisation. Dessa 

subgrupper utvecklar inte sällan egna kulturer, oftast överlappar dessa mellan varandra och 

med organisationens. 

Subkulturen inom flottans sambandsorganisation upplevs som stark, mycket beroende på att 

det är ett smalt yrke med en mindre krets individer med särskild kompetens. Det som krävs av 

dessa individer är ett särskilt intresse för yrket och en lojalitet som idag är ett avsteg från den 

utveckling genom det generationsskifte som sker inom arbetsmarknaden. De tre första 

behoven i Maslows behovshierarki, fysiologiska-, trygghets- och sociala behov är mindre 

viktiga hos dem som går ut på arbetsmarknaden idag och de två sista, erkännande-, 

självförverkligandebehov, blir mer och mer viktiga för individen. Balansgången mellan 

Herzbergs två styrande faktorer blir svårare och svårare för en offentlig organisation, flottans 

sambandsorganisation, att genomföra. Det råder en allmän uppfattning om att 

förändringstakten inom organisation och arbetsliv aldrig varit så hög som nu (Balogun och 

Hope Hailey, 2004). 

Detta leder till att, trots att organisationskulturen är så stark och att den upplevs positiv av de 

anställda, det är ett problem att attrahera nya och behålla medarbetare.  

Ahrne och Papakostas (2014) talar om organisering som en process där interaktion bör ske 

mellan de grundläggande elementen: formell tillhörighet, kollektiva resurser samt att 

individer är utbytbara. Dessa element representeras på olika sätt inom flottans 

sambandsorganisation och interaktionen mellan dem är nog så viktig, svårigheten är när det 

kommer till den senare av dem, individer är utbytbara, då tillgången till individer med rätt 

inställning och kompetens är begränsad. 

Att få rätt person på rätt plats är något som alla organisationer strävar efter i sitt 

rekryteringsarbete. Det system som tidigare försörjde FM med personal hade väl utarbetade 

rutiner och system för att uppnå detta. Vad systemet också hade var ju tillgång till ca 50% av 

den svenska befolkningen (samtliga män i 18 årsåldern) att välja ur. Med det nya 

personalförsörjningssystemet är det inte lika “lätt”. Först ska personer med intressen som 

sammanfaller med organisationens intressen attraheras av organisationen som arbetsgivare. 
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Organisationen kan sedan, genom t.ex. intervjuer och tester, säkerställa sin uppfattning om 

individen och att individen passar in. Därefter ska ett konsensusbeslut om samtycke infinna 

sig mellan individen och organisationen. Ofta kan det vara så att den som bäst passar in 

avseende inställning till arbetsuppgifter o.dyl. inte innehar rätt kvalifikationer och vice versa. 

5.4 Strukturalisering  
Denna underkategori fångar upp och beskriver det som skapar organisationen runt 

sambandsorganisationen, personalhantering och administration.  

De olika OrgE styrs av centrala HR-beslut (vertikal centralisation), varje OrgE omsätter 

besluten via sina lokala HR-sektioner vilket leder till att det ibland skiljer det sig åt i den 

interna hanteringen av personalen.  

Empirin visar på att de införandena som skett av administrativa stödsystem som skett bidrar 

till att skapa tröghet i systemet. Med facit i hand har införande och genomförande av 

systemskiftet skett i fel ordning. Detta har i sin tur skapat onödiga friktioner inom FM. 

Flottan är en stor organisation med många chefer med personalansvar och det är av vikt att 

cheferna har rätt verktyg för att utöva sitt chefskap på bästa tänkbara sätt. Man upplever att 

den HR-transformation som genomförts inte gett den effekt man ville utan skapat 

administrativt merarbete för cheferna.  

Mintzberg beskriver en professionsbyråkrati som en organisation, uppdelat i mindre enheter 

med speciella uppgifter. Vidare är trögrörlighet i anpassningsförmåga något som även 

karaktäriserar denna struktur.  

Trots att FM är en Typ E struktur (se kap. 4.4) så har, efter HR-transformationen, merparten 

av beslutsmandatet kraftigt centraliserats.  

5.5 Transformationsförvirring  
Syftet med den förändring av personalförsörjningssystem och HR-transformation som 

infördes inom FM 2010, vilken har påverkat alla OrgE, var troligen kompatibla med de mål 

som French och Bell (Wolvén, 2000) ställer upp i sin forskning om varför en organisation 

omorganiserar sig:  

1) Ökad organisationsmässig effektivitet. 

2) Bättre anpassning till marknaden, teknologier och samhällsutvecklingen i stort.  

3) Att öka organisationens förmåga att nå sina mål. 

Effektiviteten har ej ännu ökat inom flottans sambandsorganisation, tvärtom. För flottan 

överlag har den det. Anpassningen inom sambandsorganisationen till samhällsutvecklingen 

och de yngre generationernas behov är något som det aktivt jobbas med men målet är ej ännu 

uppnått, attraktionskraften inom flottans sambandsorganisation upplevs ej som tillräcklig 

enligt empirin.  

I samband med övergången mellan de olika personalförsörjningssystemen och i dess 

efterdyningar har flera olika försök till anpassningar inom organisationen genomförts. Detta 

har i sin tur gjort att det inom flottans sambandsorganisation idag, 2018, finns flera olika 

anställningsformer för en sambandsoperatör. Du kan vara civilanställd med en 

tillsvidareanställning, du kan också vara GSS/K anställd med en tidsbegränsad anställning till 

åtta år med möjlighet till förlängd tjänstgöring med upp till ytterligare fyra år. Inom 

organisationen finns även officerare med olika utbildningssystem i grunden vilket i sin tur gör 

att de tillhör olika utbildningsgenerationer, NBO, ÄBO, OP/TA, specialistofficer etc (för 

förklaringar av begrepp och förkortningar se bilaga 3). Personal som arbetar med samma 

typer av uppgifter kan vara anställda på olika villkor och har olika förutsättningar för 

karriärutveckling inom organisationen. 
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Den allmänna uppfattningen är att det är svårt att hålla reda på vad som är vad när det handlar 

om bemanning inom flottan och dess OrgE i stort. Givetvis gäller detta även inom 

sambandsorganisationen i flottan (gäller antagligen inom hela FM). Förklaringen till detta 

finns troligen mycket i införandet av det nya personalförsörjningssystemet och 

organisationens tröghet i anpassningen till det. 

I Bernard- Oettel, et al. (2013) artikel framgår att en organisationsförändring på många olika 

sätt påverkar individen inom organisationen. En känsla av inlåsning är det som kan uppstå i 

samband med en organisationsförändring, en omstrukturering. De menar att känslan upplevs 

av personer som på grund av organisationsförändringen hamnar på en ort eller i en situation 

vilket i sin tur föranleder att de anser att de inte har något annat val än att jobba kvar där de 

gör. De refererar i sin tur till Furåker som uttrycker det som följande: 

 “inlåsning uppstår när en person anser att det finns små möjligheter att byta yrke 

eller arbetsplats- oavsett om det i grunden finns en önskan till detta” (Bernard- Oettel, 

et al., 2013, s.104). 

I vårt fall upplevs något av en omvänd situation i empirin, förändringarna inom 

organisationen har skapat en känsla hos delar av personalen, en känsla som kanske kan 

benämnas som utlåsning. Med det menar vi att alla nya begrepp och benämningar som har 

växt fram sedan arbetet med det nya personalförsörjningssystemet tog fart, har delar av 

personalen svårt att känna igen sig i organisationen och finna sin plats och tillhörighet i det 

nya. Detta kan då bidra till att individerna känner att de inte hör hemma i organisationen 

längre och därmed funderar på att lämna. 

Utmaningarna hamnar till stor del mycket hos HR-strukturen inom organisationen i detta fall. 

Det är ur det perspektivet som många av de inom empirin förekommande problemen har 

identifierats, bl.a. frågor kopplade till för vissa förändrade anställningsavtal, 

personalutvecklings- och utbildningsfrågor.  

5.6 Genomförande  
Ledarskapet och mellanchefens roll inom organisationen är det som till stor del påverkar och 

lägger grunden till organisationskulturen på arbetsplatsen. För att göra det finns det olika sätt 

som används, ibland som enskilda men oftast i kombination med varandra. Allt för att skapa 

ett känslomässigt engagemang och en lojalitet hos individen till organisationen (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008). 

Forskning av bl.a. Balogun (2003), har kommit fram till att mellanchefen fungerar som en 

viktig länk mellan ett företags operationella och strategiska nivå och att detta till stor del 

påverkar utfallet av ett förändringsarbete. Forskningen har också visat att mellanchefens roll i 

en organisationsförändring är särskilt svår då de ska svara på förväntningar både ovan- och 

underifrån.  

Empirin i vår forskning visar att mellancheferna känner att de har ett stort ansvar inte bara 

kopplat till sin huvuduppgift utan även på många andra sätt, vilka alla är nödvändiga men 

också tidskrävande. Nödvändiga bl.a. för att de i vissa fall kraftigt bidrar till den stämning och 

organisationskultur som är så viktig inom flottans sambandsorganisation. 

Mellanchefens uppgift består till stor del av att skapa förutsättningar för att få den dagliga 

verksamheten att flyta på men det finns många påverkansfaktorer att ta hänsyn till. Det kan 

vara allt från att det är låg belastning till att det är hög belastning på verksamheten. Att 
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synliggöra personalen genom att motivera dem i sitt arbete är en annan faktor som är 

väsentlig. 

Sambandsoperatörens yrke är ett smalt yrke som kräver mycket tid och erfarenhet för att 

individen ska få rätt kompetens, detta tilltalar/passar en viss kategori av människor. Att finna 

dessa individer kan bara det ta lång tid, just för att flottans sambandsorganisation är den enda 

organisationen i Sverige som sysslar med denna typen av verksamhet. Mellanchefens roll att 

stödja individerna i deras motivation och utveckling för att behålla dem kräver i sin tur 

mycket energi och tid. Den administration med olika datasystem som är uppbyggd kring 

mellancheferna och deras roller är tänkt att vara ett stöd för dem. Empirin visar tyvärr att den 

upplevda känslan hos mellancheferna mer är att den är som en våt filt, en belastning för dem 

då arbetet med all administration är väldigt tidskrävande.  

5.7 Evolutionering  
Flottans sambandsorganisation i likhet med alla andra organisationer, privata eller offentliga, 

är beroende av sin personal och deras samlade kompetens inom de specialområden de verkar.  

Wolvén (2000) utgår b.la. från studier gjorda med mellanchefer i slutet av 1990-talet och drar 

ur dessa delvis följande slutsatser: 

”De organisationer som skall lyckas i framtiden måste i ökad utsträckning inriktas mot att 

bättre tillvarata och utveckla mänskliga resurser. Detta åstadkoms bl.a. genom bättre 

fungerande belöningssystem som ytterligare motiverar individerna, en ännu starkare 

kompetensuppbyggnad genom utbildning av de anställda, tydliga mål och tydliga 

ansvarsområden som skapar större delaktighet bland de anställda och - slutligen - en 

delegerande och kommunicerande organisationsstruktur som ger utrymme för denna ökande 

delaktighet” (Wolvén, 2000, s. 248). 

Empirin visar att individerna inte upplever att organisationen klarar av att omhänderta deras 

tankar om hur att attrahera personal till tjänsterna inom sambandsorganisationen och 

utvecklingen av dem under deras anställningstid. HR-sektionerna är smärtsamt medvetna om 

problematiken och förslag på åtgärder presenteras vidare upp i systemet men återigen gör sig 

den byråkratiska trögheten påmind. Om detta ej omhändertas kommer det troligen att snart få 

en kraftig påverkan på flottans sambandsorganisation.  

I empirin framgår också att det ur ett arbetsgivarperspektiv kontinuerligt bedrivs ett arbete 

med att skapa bättre förutsättningar för arbetstagaren i sin karriärutveckling. För att bibehålla 

och utveckla bl.a. civilanställd personal har arbetsgivaren skapat möjligheter för dessa att 

utbilda sig till specialistofficer med ett eget avtal under utbildningen. I empirin finner vi även 

underlag för att arbetsgivaren jobbar med och även ser över utbildningssystemet för att skapa 

en tydligare karriärväg för sambandspersonal inom flottan framgent.  

5.8 Sammanfattning och slutsatser 
Vi har i denna uppsats valt att ur olika perspektiv belysa flottans sambandsorganisation och de 

faktorer som föranleder det ansträngda personalläget som råder idag. 

De olika yrkeskategorierna som har representerats i insamlandet av datan till empirin har alla 

fritt fått tala kring de olika förhållandena som de anser vara av vikt för dem inom den 

övergripande frågeställningen. Empirin som framkommit har talat sitt tydliga språk och stöd 

till analysarbetet har av oss funnits inom organisationsteorin med alla dess stöttepelare, 

arbetsförhållanden, organisationskultur, lön, personliga mål, organisationsmål, olika 

strukturer och deras karaktäristiska drag etc. 
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Vad gäller den personal som idag arbetar som sambandsoperatörer inom flottan är några 

bidragande faktorer särskilt framträdande: 

1. De känner samtliga en frustration över att det inte finns tydliga karriär- och fortsatta 

utbildningsvägar för dem. 

2. För den personal som tjänstgör i land är frustrationen kring de olika 

anställningsförhållandena en viktig fråga, för vissa innebär det att de premisser de 

anställdes på kommer att ändras och de står därmed inför ett vägval, fortsätta inom FM 

eller söka annan anställning. 

3. Informationsspridningen överlag inom organisationen uppfattas ofta som seg, ibland 

otydlig och motsägelsefull.  

 

För mellancheferna framträdde följande områden (faktorer) som för dem väcker stor förtret: 

1. De administrativa uppgifterna tar upp alldeles för stort fokus från deras 

huvuduppgifter. 

2. Det ansträngda personalläget inom organisationen gör att de hela tiden måste lappa 

och laga och det leder i sin tur till en allmänt stressad känsla på arbetsplatsen som 

måste tas omhand av dem. 

3. Den personalen som finns tillhands behövs också på andra platser inom organisationen 

för att utbilda egen tillkommande personal, vilket också bidrar till ett administrativt 

pussel och pyssel, som lök på laxen. 

 

HR cheferna representerade både arbetsgivaren och sin egen funktion i vår uppsats och deras 

tre huvudpunkter (faktorer) är följande: 

1. Samordningen av genomförandet av centralt fattade beslut fungerar inte som det är 

tänkt. De olika organisationsenheterna tolkar och genomför förändringar med lokala 

avvikelser. Det är sådant som bidrar till frustrationen hos personalen. 

2. Genomförandet av en HR-transformation samtidigt som införandet av det nya 

personalförsörjningssystemet och de administrativa stödsystemen har kraftigt bidragit 

till de friktioner som FM lever med idag inom HR. 

3. Den begreppsförvirring som råder inom organisationen gör att det är svårt att hålla 

reda på vem som behöver komplettera med vilken utbildning för att passa in “i det 

nya”. En allmän känsla av “vad gäller för mig” sprider sig inom organisationen, vilket 

genererar mycket merarbete för HR. 

 

Det gemensamma perspektivet på vår frågeställning ger följande tre slutsatser: 

1. Kommunikationen mellan de olika inblandade instanserna som har med 

personalförsörjning att göra behöver bli bättre, t.ex. mellan Försvarsmakten och 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Rätt information om vilka befattningar som 

finns, vad de innebär, vilka kraven är på individen och var tjänstgöringsorterna i 

Sverige är placerade. Det är bara några av de saker som kan nämnas som bristande i 

den kommunikation mellan myndigheterna som sker idag.  

2. Att nå ut med rätt information till rätt individer för att skapa en medvetenhet utanför 

organisationen om de olika unika tjänsterna som finns inom FM är viktigt för 

organisationens fortlevnad. 

3. Tydligheten om utvecklings- och karriärvägar för den befintliga personalen är av stor 

vikt. Detta bidrar till att förstärka känslan av att personalen är den viktigaste resursen 

inom organisationen. 
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6 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att belysa vilka delar i vår empiri som skapar bidragande 

faktorer till den ansträngda bemanningssituationen för sambandsoperatörer inom flottan idag. 

Vi ville identifiera och lyfta fram olika yrkeskategoriers perspektiv, inom organisationen, på 

vad som orsakar eller bidrar till detta. Vår avsikt var inte att beskriva situationen för hela FM 

utan vi begränsade oss till en yrkeskategori inom flottan, sambandsoperatören. Ett delsyfte var 

att undersöka om det, utifrån analysen, var möjligt att dra några slutsatser som i sin tur kunde 

leda till förslag på omedelbara åtgärder kopplat till det ansträngda bemanningsläget. 

Ett systemskifte, övergången från plikt till frivilliga, likt det som har genomförts fr.o.m. 2010 

har fått påverkan på många olika sätt. En av de stora utmaningarna som FM har mött under 

detta systemskifte är att behålla fokus för verksamheten och samtidigt tillmötesgå de nya 

kraven det har inneburit med en övergång till enbart frivilliganställda.  

Utmaningen med att attrahera och anställa frivillig personal till Försvarsmakten i den volym 

som krävs var svårare än vad organisationen trodde. Alla de kringorganisationer likt flottans 

sambandsorganisation som är av största vikt för FM att de fungerar dygnet runt, året runt 

måste ha kompetent personal i tillräcklig mängd för att tillmötesgå de höga krav som ställs på 

dem. Till skillnad från det privata näringslivet som inte har samma krav på sig som en 

offentlig statlig myndighet likt FM, får inte FM locka med höga löner då de inte får vara 

löneledande. Anställningsformen med GSS/K som gör att det är en anställningstid på max 12 

år är troligen ytterligare en försvårande faktor för att göra yrkesvalet som sjöman eller soldat 

attraktivt.  

Troligen har för kort tid från införandet 2010 till idag förflutit för att FM ska ha hunnit 

anpassa sig till vad det innebär med det nya personalförsörjningssystemet och för att det ska 

fungera fullt ut.  

Vad vi dock kan konstatera är att efter att ha genomfört denna undersökning och analys med 

stöd av delar inom organisationsteorin har vi empiriskt bekräftat några av de saker vi trodde 

var effekter av det systemskifte som skett. Genom den metod vi valde för att insamla empirin 

fångade vi viktiga perspektiv på problemet vilket ledde fram till att vi också identifierade 

andra, nya för oss, bidragande faktorer till det anstränga bemanningsläget inom flottans 

sambandsorganisation. 

För att Försvarsmakten ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare, som attraherar alla de olika 

typer av människor som behövs för att möta de krav som ställs på den som organisation, krävs 

flexibilitet, kontinuitet och tydlighet. En kombination och balansgång som är mycket svår.  

- Flexibiliteten krävs för att organisationen ska kunna möta alla typer av utmaningar de 

ställs inför, både utifrån i form av ett eventuellt hot mot staten Sverige eller inifrån 

t.ex. i form av akut brist på personal inom en viss yrkeskategori.  

- Kontinuiteten krävs inom organisationen främst för att skapa trygghet och 

medvetenhet hos personalen, fastställda och tydliga direktiv som inte lämnar för stora 

utrymmen för tolkning.  

- Tydligheten handlar mycket om att kommunicera på rätt sätt med rätt budskap till rätt 

målgrupp. 
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Den kulturförändring, att officerare ska förhålla sig på ett mer kollegialt sätt till soldaterna 

och sjömännen än när de var värnpliktiga, som det senaste systemskiftet fört med sig tar också 

lång tid för organisationen att anpassa sig till. Det bidrar troligen i sin tur till att skapa en 

känsla av otrygghet och osäkerhet hos personalen innan de finner former för detta, vilket 

ytterligare troligen kommer att förstärkas med det nya “hybridsystemet”. 

De omständigheter som råder inom FM idag med effekterna av det förändrade 

personalförsörjningssystemet från 2010, HR-transformationen och det nu ytterligare nya 

personalförsörjningssystemet med en kombination av frivilliga och värnpliktiga, 

“hybridsystemet”, kommer högst troligt att ytterligare stressa en redan stressad och hårt 

ansträngd organisation. 

Det återigen förändrade omvärldsläget med en förändrad hotbild har lett till att 

Försvarsmakten nu står inför ytterligare en förändring av personalförsörjningssystem där 

värnplikten är återaktiverad och ska kombineras med frivillighet, ett “hybridsystem”. Detta 

görs för att på ett snabbare sätt tillmötesgå de personalbehov som finns för FM samt för att på 

sikt öka mängden personal inom FM. Det bidrar tyvärr inte till någon av de ovanstående 

punkterna, flexibilitet, kontinuitet och tydlighet. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Att fortsätta forskningen inom denna yrkeskategori med liknande frågeställning är sannolikt 

inte fruktbart. Vad som däremot är intressant inom samma tema är vad nästkommande 

personalförsörjningssystem, med en hybridlösning, kommer att få för påverkan på denna 

yrkeskategori och FM. Den andra mars 2017 beslutade Sveriges regering nämligen att 

återaktivera den sedan 2010 vilande lagen om totalförsvarsplikt, Lag (1994:1809).  

 

“Regeringens uppfattning är att personalförsörjningen av det militära försvaret ska bygga 

dels på frivillighet och dels på totalförsvarsplikt. Syftet med detta är att uppfylla de mål som 

riksdagen angett avseende förbands- och personaluppfyllnad. Personalförsörjningen ska så 

långt som möjligt bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja. 

Mot bakgrund av att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har försämrats 

och att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden inte kan säkerställas enbart på 

frivillig väg bör totalförsvarspliktiga åter bli skyldiga att genomgå mönstring för att kunna 

fullgöra grundutbildning med värnplikt. 

Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 

personer per år 2018 och 2019. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer att det krävs 

cirka tre prövningar för att få ut en individ som ska skrivas in till grundutbildning. Det 

betyder att ungefär 13 000 personer per år kommer att prövas. 

Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017 och skyldigheten att genomföra 

grundutbildning med värnplikt gäller från och med den 1 januari 2018. 

Parallellt med att möjligheten att tillämpa värnplikt aktiveras, anser regeringen även att 

frivilligheten bör stärkas. Regeringen kommer därför att arbeta vidare med utredningens 

förslag och avser vidta lämpliga åtgärder under det kommande året” (Sveriges 

regeringskansli). 

 

Vad kommer värnpliktens återinförande tillsammans med frivilliganställningen betyda för 

Försvarsmaktens framtida personalförsörjning och hur kommer det att påverka flottans 

sambandsorganisation?  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Informationsbrev 

Vi, Beatrice Ulfvin (anställd vid Marinens Radio) och Björn Hallén (anställd vid 

Marintaktiska staben), har den stora äran att tillsammans författa en kandidatuppsats (C-

uppsats) för Halmstad Högskola. Vi har valt en frågeställning som har koppling till 

bemanningssituationen för sambandspersonal i flottan (både fartygs- och landtjänstgörande). 

Med anledning av detta avser vi genomföra personintervjuer med HR-chefer på berörda 

förband, mellanchefer och operatörer (både anställda och de som avlutat sin anställning). 

DU är en av dem vi är intresserade av att intervjua och därför undrar vi om du kan tänka dig 

att bli intervjuad under ca 1,5 timme. 

Vi anpassar oss efter era önskemål om dag, plats och tid. Fastställande av detta sker efter det 

att du accepterat att bli intervjuad. Vi kommer att delge dig ett frågeunderlag en tid innan 

intervjun för att du ska få tid för reflektion och känna dig förberedd. 

Intervjun kommer att spelas in för att säkerställa att underlaget blir rätt ur ett 

forskningsperspektiv. Det intervjuunderlag som samlas in kommer enbart att utgöra underlag 

för vår forskning och kommer inte att delges någon annan i detalj. Eventuellt kommer vi att 

vilja använde enskilda citat från intervjun i vår uppsats för att understryka/påvisa en tendens. 

Detta kommer endast att ske med ditt tillstånd och citaten kommer att vara anonyma. 

Studien kommer att vara klar i början av juni 2018 och är du intresserad så kommer du 

självklart få ta del av uppsatsen när den är klar. 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. 

Mvh  

Björn & Beatrice 
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Bilaga 2 Exempel på intervjuguide 
 

1. Hur upplever du din roll som HR-chef i organisationen? 

2. Hur har arbetet efter organisationsförändringar påverkat dig(ref HR-transformationen 

inom FM som påbörjades 2009/2010)? 

3. Hur upplever du din arbetssituation idag jämfört med innan 

organisationsförändringen? 

4. De erfarenheter som framkommer vid avgångssamtalen med sambandsoperatörer, hur 

tas de om hand inom egen organisation? 

5. Vilka erfarenhetsbaserade åtgärder har vidtagits inom organisationen? 

6. Ser du organisationsförändringen som avslutad eller pågår fortfarande processen? 

7. Beskriv samarbetet mellan er och FM HR C. 

8. Beskriv hur er kontakt med Rekryteringsmyndigheten ser ut. 

9. Beskriv dina möjligheter att påverka anställningsvillkoren för personalen inom 

organisationen. 

10. Vad anser du vara viktigt för att du ska känna dig betydelsefull i din roll i 

organisationen? 

11. Vad innebär begreppet stolthet för dig? 

12. Vad behöver du för att känna dig motiverad i ditt arbete?  

13. Hur ser du på begreppet ansvar?  

14. Beskriv hur ni gör med eventuell uppföljning av personal som lämnat.  

15. Har ni utvecklade karriärplaner för sambandsoperatörerna vid förbandet, SOU, OP/TA 

etc. Om ja hur ser de ut? Om nej, varför inte? 

16. Hur ser du att en GSS/K karriär som sambandsoperatör borde se ut i FM baserat på din 

erfarenhet/kunskap? 

17. Hur upplever du din delaktighet som HR chef i anställnings- och 

utvecklingsprocessen? 

18. Beskriv hur kontakten med förbandets sambandsoperatörer ser ut. 

19. På vilket sätt delar ni inom HR med er av erfarenheter i syfte att stärka er/andras 

organisation inom FM? 

20. Vilka faktorer/medel ser du som viktiga för att anställa/behålla fler 

sambandsoperatörer inom FM? 

21. Vilka förslag på åtgärder har du för att anställa/behålla fler sambandsoperatörer inom 

flottan?  

22. Har du något att tillägga som vi inte tagit upp här? 
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Bilaga 3 Begrepp och förkortningar 
 

Denna bilaga tar upp, för denna uppsatsen, vanligt förekommande begrepp, förkortningar och 

uttryck samt ger en förklaring till dess innebörd. Vissa av begreppen och förklaringarna är 

förenklade i uppsatstexten, detta för att snabbare öka förståelse hos dem dem som saknar 

djupare kunskap om Försvarsmakten och dess ingående organisationsenheter. 

Blandaren: En i Försvarsmakten vedertagen benämning på det system/dokument som 

upprättas av personalavdelningarna vid de olika förbanden (OrgE) för hantering av personal.  

C OrgE: Chef organisationsenhet. 

DUC: Direkt underställd chef, benämning på närmast underställda chef inom FM. 

FC: Fartygschef (befälhavare) på en av Försvarsmaktens fartyg. 

Flottans sambandsorganisation: Flottans sambandsorganisation är inte en officiellt 

existerande organisation, den består av förbandens olika sambandsfunktioner, dessa utgör 

tillsammans en inofficiell organisation som vi i denna uppsats benämner flottans 

sambandsorganisation. Denna organisation beskrivs mer ingående i kap. 3. 

FM: Sveriges Försvarsmakt, den myndighet som är anvisad/bemyndigad av Sveriges riksdag 

och regering att skydda Sveriges gränser och intressen med militära medel. 

Främste företrädare: Benämning på den person som är utsedd att representera t.ex. en 

yrkeskategori inom FM. 

GU: Grundutbildning, den utbildning alla soldater och sjömän som är anställda i FM 

genomgår innan anställning. Utbildningstid 4-8 mån, beroende på vilken 

befattningsutbildning man genomför. 

GSS/K: Kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Kommunikation: Med kommunikation avses här förmågan till att utbyta vital information 

mella olika system inom FM eller andra myndigheter. Exempel på detta kan var 

mållägesinformation på egna eller andra nationers enheter, styrningar eller information om en 

pågående situation där FM är inblandad.  

MaRa: Marinens Radio. 

Marinen: Den vapengren inom FM som har till uppgift att verka i kustnära miljö samt fritt till 

havs. Vapengrenen består i sin tur av två delar: flottan och amfibiesystemet. Flottan är den 

delen som verkar i kustmiljö och fritt till sjöss medan amfibiesystemet har till uppgift att 

verka där land möter hav, i den kustnära terrängen. 

MTCH: Marintaktisk chef. Chef för all operativ verksamhet inom Marinen. 

MTS: Marintaktiska staben. Marintaktisk chefs verkställande stab. 

N0-N9: Varje organisationsenhet har en stab, varje stab är indelad i sektioner med olika 

ansvarsområden. Inom flottan börjar sektionerna med M,N eller S beroende på vilken nivå 

(central eller flottilj/regemente) eller huvudinriktning ditt förband har. Siffrorna efter 

bokstaven har samma innebörd oavsett vilken bokstav som står. Nedanstående exempel 

beskriver siffrornas innebörd. 
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- N0: Verksamhetssäkerhetsansvariga vid förbandet. 

- N1: Personalplanering och hantering. 

- N2: Underrättelse- och säkerhetstjänst. 

- N3: Genomförandeansvariga för förbandens verksamhet. 

- N4: Logistik- och försörjningsansvariga. 

- N5: Planeringsansvarig för flottiljens verksamhet. 

- N6: Samband- och signalskyddsansvariga 

- N7: Personalutbildningsansvariga 

- N8: Ekonomiansvariga 

- N9: Informationstjänst 

OP/TA: Operativ/taktiskt utbildad officer. Den kategori av officer som har en akademisk 

utbildning av mer generell karaktär, deras uppgift är att vara dem som leder verksamhet och 

utvecklar taktiken. Utbildningstid 3 år. 

OR: benämning på den delen av officerskåren som är specialistutbildade inom sina 

yrkeskategorier. Dessa officerare har djuplodande kunskap inom särskilda 

verksamhetsområden och har till uppgift att utveckla tekniken. Utbildningstid 1,5 år. 

OrgE: Organisationsenhet (förband) inom FM. Ett förband med särskilt utbildningsansvar 

och uppgifter. Ex. en flygflottilj eller ett arméregemente.  

PFN: Personalförsörjningsnämnden: Ett lokalt forum för att på ett systematiskt sätt hantera 

personalärenden inom förbanden. 

PRIO: Administrativt system för rapportering och administrering av arbetstid och tjänster 

inom FM. 

Skrå: Benämning på en yrkeskategori, ex. sambandsskrået = den yrkeskategori som 

sambandsoperatörerna tillhör. 

SOU: Specialistofficersutbildning. 

SSS: Sjöstridsskolan, utbildningsansvariga för samtliga soldater och sjömän inom marinen.  

SOFU: Särskild officersutbildning, en speciellt anpassad utbildning för personer som redan 

har en civil akademisk utbildning. Utbildningstid 1 år. 

TRM: Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

 

VPL: Värnpliktig, benämning på soldater och sjömän som tjänstgjorde under pliktlagen. 

 

VIDAR: Dokumentregistrerings- och hanteringssystem inom FM. 


