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Sammanfattning 
 

Syftet är att undersöka hur kunskapsintensiva enheter kan behålla personalen längre. Ju 

längre Försvarsmakten behåller en individ desto mer erfarenhet kommer denna individ att 

alstra. En erfarenhet som Försvarsmakten kan dra nytta av i utvecklingen av metoder, 

tekniker och materiel. Genom effektiv kompetensförsörjning minskar risken för reducerad 

operativ förmåga.   

Forskningsfrågan tar avstamp i egna observationer och erfarenheter vid de kunskapsintensiva 

förband där författarna tjänstgjort. Studien är genomförd vid ett av dessa –

Röjdykardivisionen.  

Forskningsansatsen är induktiv och uppsatsen är skriven efter en kvalitativ fallstudie. Empirin 

i studien består av fyra semistrukturerade intervjuer samt sex mejlintervjuer. Empirin har 

analyserats mot referensramen som omfattar tidigare forskning inom främst Employer 

Branding (EB) men även personalförsörjning och generation Y & Z.  

Slutsatsen är att kunskapsintensiva enheter kan arbeta med EB i syfte att behålla rätt personal 

längre. Ur empirin framkommer kategorier specifika för vår fallstudie och som har en direkt 

koppling till varför individer söker, stannar eller slutar vid enheten. Det som fått 

respondenterna att Söka är kategorierna; Kamratskap, kvalitet på medarbetarna, upplevelser 

och Arbetsuppgifter. Det är således dessa egenskaper den här enheten kommunicerat ut som 

erbjudande till sin resurspool i marknadsföringen.  

Majoriteten av kategorierna som varit avgörande för respondenterna i att Söka är lika viktiga i 

att Stanna. Här handlar det om att tillfredsställa de anställdas “krav”. I Stanna fasen 

tillkommer kategorierna; Utveckling och-/eller Karriär, Livsbalans, Ekonomi samt Ledarskap 

som alla påverkar benägenheten att stanna. 

Analyserar enheten kategorierna under både Söka och Stanna skulle erbjudandet kunna 

bygga på fler kategorier i marknadsföringen framöver. Det är också möjligt för enheten att 

fortsätta att arbeta med EVP gentemot befintlig personal för att få dem at stanna längre. En 

arbetsmetod för detta presenteras i appendix 1, Processmodell, ATR1.  

 

Nyckelord: Employer branding, Human resource management (HRM), Employee Value 

Proposition (EVP), Kunskapasintensiv.  
                                                
1 Attention to Retention 
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1.Introduktion 

Inledning  

   

Östersjön  

Klockan är snart midnatt när vi kommer tillbaka till HMS2 Trossö, lag och stabsfartyget, där 

vi under minröjningsinsatsen i Östersjön bor under tre veckor. Vi har bedrivit dykningar och 

sprängt tre skarpa sjöminor från andra världskriget under dagen. Vi är alla trötta och frusna 

och ser mycket fram mot att krypa ned i bingen efter återställning och vård av utrustningen. 

Vi hinner återställa hälften av utrustningen när larmet kommer. En undervattensfarkost, 

Dubbeluven, tillhörandes HMS Arholma, sitter fast på botten. Den har fastnat under skarpt 

uppdrag och har en skarp armerad minförstöringsladdning (minföl 01) i armen. Trots att jag 

nyss var trött, tänker jag “det är det här jag blivit utbildad för, att lösa situationer som inte 

går att lösa på andra sätt än med dykare. Ordern kommer strax efter: “klargör för dyk. En 

stridsbåt kommer och hämtar upp om 15 minuter.” Tröttheten byts mot spänning och 

förväntan. I stridsbåten på väg till platsen blir vi uppdaterade på vad som hänt. När 

Dubbeluven skulle placera en laddning vid en mina lossnade inte laddningen från armen. 

Därefter trasslade den in sig i ett nät. Situationen vi har framför oss är alltså en 

undervattensfarkost, med kabel upp till fartyget, som sitter fast i ett nät med en armerad 

laddning i klon och det finns en sjömina någonstans i närheten. Det har gått mer än en och 

en halv timme sedan det sista försöket att släppa laddningen genomförts, så nu först får vi 

närma oss den. Det är beckmörkt, vi befinner oss mitt ute i Östersjön flera timmar från land, 

det går grov sjö och blåser en del. Min parkamrat och jag ser till att vara snabbt i vattnet och 

simmar bort från båten. Vi får direkt en tumme ned och börjar sjunka. Det är viktigt att vara 

snabb här för att spara energi då det är jobbigt att simma mot strömmen och ansträngande 

att hävas upp och ned i vågorna, risken finns också att vi driver bort och försvinner i 

mörkret.  

                                                
2 Hans Majestäts Skepp 
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Foto 1 Röjdykare  

Under ytan lugnar det ner sig, vi genomför en täthetskontroll för att kontrollera att 

utrustningen fungerar som den skall. Under tiden vi sjunker ned i det svarta djupet tänker jag 

kort på vilket stort förtroende jag har för min parkamrat som ligger som en skugga snett 

ovanför mig. Jag litar också fullständigt på ytorganisationen med dykledaren, 

båtbesättningen, dykläkare och tryckkammaroperatör. Det är genom den hårda 

dykutbildningen förtroendet för min parkamrat, men även mig själv, kommer. 

Ytorganisationen är väl inövad och dykledaren har lång erfarenhet av att leda röjdykning. Vi 

vet att vi reder ut de olika tänkbara situationer vi kan hamna i. Nu börjar jag se ett svagt ljus 

djupt under mig. Ljuset tilltar och undervattensfarkosten börjar teckna av sig mot den svarta 

bakgrunden. Vi väger av oss och kontrollerar djupmätaren och konstaterar att vi befinner oss 

på 30m djup. Efter en snabb kontroll av manometer, för att veta att vi har tillräckligt med gas 

gör vi ett snabbt sök runt platsen för att inte riskera att påverka sjöminan när vi senare 

börjar arbetet med att skära loss farkosten. Den begränsade sikten gör att samarbetet mellan 

mig och min parkamrat måste fungera perfekt för att inte riskera att själva fastna i nätet. 

Farkosten är inte avvägd och när den lossnar kommer den snabbt gå mot ytan... 
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Afghanistan 

En natt några år senare befinner jag mig i ett liggvärn mellan två byar i Afghanistan. 

Talibanerna har väckt oss med kulsprutor och RPG3:er. Vi har under eftermiddagen 

grupperat några hundra meter till höger om vägen ut på ett fält tillsammans med två grupper 

från ett utländskt specialförband. På andra sidan vägen har enheter från den Afghanska 

armen (ANA4) grupperat. Det är mot dessa Talibanerna riktar sin huvudsakliga eldgivning 

då ANA valt att elda, medan vi valt att ha sträng mörkerdisciplin.  

 
Foto 2 Vägsök i Afghanistan 

Dagen innan har gruppen jag tillhör sökt vägen framför förbandet med metalldetektorer för 

att upptäcka eventuella vägbomber, improviserade minor. Vi har hittat och röjt ett antal i 

området de senaste veckorna. Dessa gör att vi inte kan använda vägarna utan att söka dem, 

så fort vi lämnat vägen obevakad finns det risk att den är återminerad.  

All vår utrustning är mörkerförberedd kvällen innan och vi förbereder oss nu för att söka 

vägen framför specialförbandsgrupperna så att de kan göra en omfattning och komma till 

Afghanska arméns undsättning. Både ANA och Talibanerna skjuter nu RPG:er, en kommer 

vinande förbi oss och detonerar en bit bort med en öronbedövande smäll. Som tur är vet 

motståndarna inte riktigt var vi befinner oss och kan inte rikta in eldgivningen. Den här 

gången beslutades det att vi inte skulle påbörja en omfattning då kontakt med stridsflyg 

etablerats och skulle anlända inom någon minut. När stridsflyget anländer får vi reda på att 

                                                
3 Rocket propelled grenade 
4 Afghan National Army 
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det ligger en grupp talibaner i bakhåll för oss och väntar på att vi skall komma sökande 

längs vägen. Flyget släpper Flares över motståndarna och lyckas med “show of force” få 

dem att dra sig tillbaka. Dagen efter röjer vi en bomb utlagd på den väg vi tänkt framrycka 

under natten. 

 

Berättelserna beskriver hur vardagen på det studerade förbandet kan se ut. De kommer från 

en och samma informant och syftar till att beskriva spännvidden av uppgifter som 

tjänstgöringen på förbandet innebär. Berättelserna ger också en inblick i de krav som ställs på 

individen.   

 

Bakgrund 

Försvarsmakten är tydlig med att personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs (Svensk 

författningssamling 1996:927). Försvarsmaktens (FM) förutsättningar avseende 

personalförsörjning har sett olika ut genom tiderna och varierat kraftigt från årtionde till 

årtionde. 1990 kallades 41 349 värnpliktiga in för att påbörja sin militärtjänstgöring, 2008 var 

den siffran 6804 värnpliktiga (Försvarsmakten, 2018).  

“2010 ställdes vi inför en ny situation som arbetsgivare. Värnplikten lades vilande och vi 

tappade möjligheten till en tillbakalutad position att i lugn och ro visa upp vår komplexa 

organisation” (FM marknadsplan 2016, FM2016-16024:1 sid. 4).  

Citatet ur FM marknadsplan 2016 (FM2016-16024:1) beskriver problematiken med förlorad 

värnplikt och innebar nya rekryteringsutmaningar under de kommande sju åren.  

2017 återinfördes värnplikten. Regeringens planeringsanvisningar till FM var minst 4000 

värnpliktiga år 2018 (Försvarsmakten, 2018). Idag ska FM personalförsörjning ske dels 

genom frivillighet och dels genom totalförsvarsplikt (Regeringsbeslut 3, 2017-03-02).  

Siffrorna ovan visar endast inflödet av personal till organisationen som en del av 

personalförsörjningen. För år 2017 gäller att antalet pensionsavgångar överstiger antalet 

nyanställda officerare och därmed blir utflödet större än inflödet just det året (FM 

årsredovisning 2017, FM2017-3845:3). In- och utflöde av personal är annars en naturlig del i 

vilken organisation som helst.  

 

Röjdykardivisionen, förbandet studien är utförd på, startade 1952 och var då placerat på 

Björkö utanför Göteborg. 1954 flyttade förbandet till Skredsvik vid Gullmarsfjorden. Detta 
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efter att Rolf Hamilton genomgått attack- och röjdykarutbildning hos US Navy UDT5, Navy 

SEAL6s föregångare. Utbildningen vid förbandet har alltid byggt på frivillighet. För att bli 

antagen till utbildningen till röjdykare krävs att personen först genomgår mönstring med goda 

resultat på styrka och kondition samt psykologintervju. Därefter söker personen till en 

kompletterande prövning. Denna genomförs av Röjdykardivisionen och Dykeri och Naval 

medicinskt centrum (DNC). Under tre dagar testas de sökande i vattenfys, löpning och styrka. 

Det genomförs medicinska tester av läkare, tandläkare samt sjukgymnast och de genomgår en 

professionsintervju. Under denna intervju, som genomförs av instruktörer på 

Röjdykardivisionen, undersöks vilka drivkrafter personen har, deras förväntningar på 

tjänsten, deras åsikter och värderingar med mera. Allt detta för att säkerställa att individen har 

förutsättningar att klara utbildningen.  

Av hundratalet sökande kallas ca hälften till kompletterande prövning och av dessa blir ca 15 

antagna till de 24 platser som finns. Vid examen återstår det ca 8-10 nya röjdykare. Under 

hela processen utvärderas individens individuella prestationer samt hur denne fungerar i 

grupp. Befattningsutbildningen till Röjdykare ser likadan ut oavsett om eleven är 

soldat/sjöman, specialistofficer eller taktisk officer. De som är soldater/sjömän kan efter 

något år som dykare läsa vidare till specialistofficer eller taktisk officer, om de presterat väl 

och blir antagna till skolan. Som Specialistofficer kan utbildning till Marin EOD7-operatör 

påbörjas. En utbildning som kantas av kurser, övningar och prövningar. Efter 

färdighetsträning på förbandet genomförs en validering på SWEDEC8, för att efter ett antal år 

slutligen bli validerad IEDD9 höghotsoperatör. Denna validering gäller sedan i tre år. För att 

behärska undervattensarenan krävs, förutom röjdykarutbildningen, en dykledarutbildning på 

ett antal månader samt en undervattensamröjledarutbildning.  

Nedan är ett citat från Försvarsmaktens nuvarande insatschef, Viceamiral Jan Thörnqvist, 

tillika röjdykare. 

 
Skredsvik har och kommer alltid att ha en mycket speciell plats i alla röjdykares 

hjärtan. Det känns alltid som att komma hem, då vi kommer tillbaka till 

Röjdykardivisionen och Skredsvik. Mina år som chef för förbandet var nog den mest 

händelserika, intressanta och roligaste perioden i min karriär. Även om platsen 

                                                
5 Underwater Demolition Team 
6 SEa Air Land 
7 Explosive Ordnance Disposal  
8 Swedish EOD and Demining Center 
9 Improvised Explosive Device Disposal 
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Skredsvik är mycket naturskön och mycket väl lämpad för röjdykarverksamhet, är 

den också avlägsen. [...] För de flesta av oss innebar kommendering till 

Röjdykardivisionen långa hemresor och frånvaro från nära och kära i veckorna. 

[...]Att vara verksam vid ett solitärt förband ställde oftast särskilda krav på 

uppfinningsrikedom och talang inom många olika områden. Kamratanda, laganda, 

förtroende, yrkesskicklighet, hårt arbete, starka viljor, hög motivation, framåtanda 

och glimten i ögat är begrepp som kännetecknar såväl officerare som värnpliktiga vid 

Röjdykardivisionen. Att under en period i livet få ingå i en sådan gemenskap är få 

förunnat och kan nog heller inte beskrivas fullt ut för dem som inte upplevt det. 

Verksamheten vid divisionen ställer särskilda krav, såväl fysiskt som psykiskt, vilket 

inte alla klarar av. Emellertid bidrar det till att svetsa samman starka och initiativrika 

team, som klarar av de flesta utmaningar. (Elofsson och Wigert, 2009 sid.11) 

 

Nedanstående citat kommer från artikeln, “Flottans lätta dykare”, publicerad i Tidskrift i 

Sjöväsendet från 1959 och beskriver enligt Thörnqvist på ett målande sätt 

röjdykarutbildningen; 

 

Målet för flottans dykarkurser tycks vara att få eleverna att simma som fiskar, bli viga 

som pantrar och starka som björnar att ge dem reptilens förmåga att ljudlöst slingra 

sig fram i den mest oländiga terräng, att få dem att klättra som apor, bli snabba som 

vesslor, listiga som rävar, att se i mörker, tala med tecken och uppfatta ljud som 

seismografer 

 

Thörnqvist tycker citatet “stämmer mycket väl än i dag, men bättre utbildning och utrustning 

samt nya uppgifter gör att arbetsområdet numera har utökats från Björkö med radie 600 

meter, via lagunen i Skredsvik, till Bryssel med radie 600 mil därifrån räknat”. (Elofsson & 

Wigert, 2009 sid. 12)  

Egenskaperna hos personalen är det som gör dem lämpade för att lösa de nya uppgifterna. 

Problemet ligger i att utbildningstiden blir lång samt att det blir många kompetenser att 

vidmakthålla. De inledande berättelserna redogör för två helt skilda situationer som kräver 

olika utbildning men den gemensamma nämnaren är att personalen som är uttagen för att lösa 

den ena uppgiften har visat sig lämplig att lösa även den andra. Spännvidden av uppgifter 

kräver mycket av personalen då den skall kunna hantera en variation av element, olika 

klimatzoner i skiftande terräng, varierande situationer och detta med anpassad utrustning i en 

militär kontext. För att kunna göra detta på ett bra sätt räcker det inte med utbildning utan 
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individ och grupp måste övas och prövas för att säkerhetsställa tillräcklig nivå för att hantera 

riskerna kopplade till verksamheten. Om en person väljer att sluta innebär det en stor förlust 

för enheten. Oavsett om det lagts ned mycket utbildning eller inte på en person blir det en 

förlust då de redan genomgått sållningen och ansetts ha lämpliga egenskaper att satsa på.  

 

Karriär i Försvarsmakten 

För att bli Taktisk Officer idag tre (3) års studier vid Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm 

på Officersprogrammet (OP). För fortsatt karriär som Taktisk officer krävs ytterligare två (2) 

års studier vid FHS på Högre Officersprogrammet (HOP), efter ett antal års 

arbetslivserfarenhet. För Specialistofficerare börjar karriären med ett och ett halvt (1 1/2) års 

studier på Specialistofficersutbildningen (SOU). Utbildningen bedrivs i Halmstad och på 

någon eller några av de funktionsskolor som finns spridda över landet. Efter ett antal år i 

befattning kan specialistofficeren läsa Högre Specialistofficersutbildning (HSOU) under ett 

(1) år, även denna i Halmstad. Att arbeta på ett litet förband som ligger isolerat utan något 

närliggande regemente, marinbas eller garnison innebär begränsade karriärmöjligheter i 

närområdet. För att göra karriär krävs att individen läser ett antal år på skola samt skaffar sig 

relevant erfarenhet från andra delar av Försvarsmakten. Förbandet i studien tillhör 

4.Sjöstridsflottiljen som ligger på Berga, i Stockholmsområdet. Flottiljen lyder under 

Marintaktiska staben (MTS), som tillhör Högkvarteret (HKV), och ligger även det i 

Stockholm. I Karlskrona ligger Marinbasen med 3.Ytstridsflottiljen, 1.Ubåtsflottiljen samt 

Sjöstridsskolan med bland annat Dykeri och Navalmedicinskt Centrum (DNC). Karriär på det 

studerade förbandet innebär således pendling under ett antal år. 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur kunskapsintensiva enheter kan behålla personalen längre. Ju 

längre Försvarsmakten behåller en individ desto mer erfarenhet kommer denna individ att 

alstra. En erfarenhet som Försvarsmakten kan dra nytta av i utvecklingen av metoder, 

tekniker och materiel. Genom effektiv kompetensförsörjning minskar risken för reducerad 

operativ förmåga.   

Forskningsfrågan är: Hur förmår man anställda vid kunskapsintensiva enheter att stanna 

kvar? 

Studien fokuserar på att behålla personal.  



 
 
 
 

 8 

3. Referensram 
Referensramens syfte är inte att vara enbart beskrivande utan framför allt ge nya insikter och 

bredda förståelsen för problemet, primärt genom litteraturen men även egna erfarenheter är 

relevanta. Referensramen formulerar eller speglar vad forskaren tror sker med fenomenet som 

studeras -en preliminär teori om vad som händer och varför (Maxwell, 1998). Egna 

erfarenheter kommer i uttryck i referensramen genom kopplingar till Försvarsmakten.  

Personalförsörjning 

Att byta arbete är i dag inte förknippat med något ovanligt eller något som begränsar ens 

karriär, det är snarare ovanligt att arbetstagare stannar kvar hos en och samma arbetsgivare 

under hela sitt arbetsverksamma liv (Holtom et al. 2005). Även populära arbetsgivare förlorar 

anställda. Det finns mycket forskning kring varför folk slutar och en del av den har en 

koppling till motivation som en variabel. Wong, Wan och Gao (2017) hävdar att stor del av 

forskningens slutsatser landar i att individer har ett inneboende behov av meningsfullhet i 

arbetslivet. Organisationer behöver därför förstå och uppfylla individens behov för att hålla 

dem motiverade eftersom de annars slutar. 

 

Vid studier av forskning kring Generation Y, personer födda mellan 1980–1995 och deras syn 

på arbete blir behovet tydligt. Bencsik, Horváth-Csikós och Juhász (2016) menar att för 

denna generation är arbetsplatsens geografiska läge viktigt. Arbetsuppgifterna är också 

viktiga och skall dessutom överensstämma med deras egna intressen. Skulle arbetsplatsen 

inte uppfylla dessa krav är steget till att byta jobb inte så långt bort.  

 

Begreppet “personalförsörjning” används i studien som ett samlingsbegrepp för in- och 

utflödet av personal och kan delas in i funktionell och dysfunktionell, utifrån arbetsgivarens 

perspektiv. Från arbetstagarens perspektiv kan den vara frivillig eller ofrivillig (Barrick & 

Mount, 1994). Skillnaden mellan funktionell och dysfunktionell personalomsättning är att 

den förstnämnda brukar vara positiv för arbetsgivaren och den senare negativ. Att den är 

funktionell innebär att arbetsgivaren gör sig av med lågpresterande anställda och ersätter 

dessa med högpresterande (Wallace & Gaylor, 2012). Arbetsgivaren påverkas på så sätt inte 

nämnvärt av avgången utan den kan snarare öka produktiviteten.  
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I citatet nedan ger Bolduc (2016), en fd amerikansk general, sin pragmatiska syn på 

personaltjänst och visar på vikten av att bemanna enheten med rätt personal på rätt plats.  

 

[…] leaders of companies that go from good to great start not with where but with who. They 

start by getting the right people on the bus, the wrong people off the bus, and the right people 

in the right seats. And they stick with that discipline—first the people, then the direction—no 

matter how dire the circumstances (Bolduc, 2016) 

 

En av de vanligaste (frivilliga) orsakerna till att personal väljer att sluta är att de själva, av 

olika anledning, aktivt väljer att söka nytt jobb (Boswell, Gardner & Wang, 2017).  

Den vanligaste orsaken till ofrivilliga avslut är organisationer som varslar på grund av 

nedskärningar. Denna typ av avslut påverkar den anställde genom att försätta denne i 

ekonomiska svårigheter, stress och minskad självkänsla. Även arbetsgivaren påverkas genom 

minskad produktivitet, förlust av personal till konkurrenter samt att organisationens anseende 

påverkas (Manz et al, 2015). Exempel på detta finns främst hos stora koncerner men återfinns 

även inom Försvarsmakten. Många förband har avvecklats vilket påverkat den drabbade 

personalen men även Försvarsmaktens anseende påverkas av en sådan händelse.  

 

Kopplat till ofrivilliga avslut finns även begreppet ”Shock” som är ett begrepp för händelser 

som påverkar en individs beslut att avsluta sin anställning (Holtom et al, 2015). Forskningen 

kring begreppet tar upp händelser som konflikter på arbetsplatsen, förlust av en anhörig, 

utebliven befordran, storvinst på lotto, varsling, en anhörig som blivit erbjuden jobb på annan 

ort, omorganisation osv. Beroende på händelse kan den vara positiv/negativ eller 

förväntad/oförutsedd (Holtom et al, 2015). Varje enskilt fall kommer här inte djupanalyseras 

utan det handlar snarare för arbetsgivaren att förutse vad vissa åtgärder på en arbetsplats kan 

få för konsekvenser för de anställda. Ett politiskt beslut som innebär att ett förband läggs ner, 

går det inte att göra så mycket åt. En anställd som veckopendlar till arbetet och får barn, 

lämnar desto mer utrymme för åtgärder som syftar till att behålla den anställde.  

 

Michaels (2001) menar att ett första steg för att behålla sin personal längre är att skapa 

tillhörighet. Bara genom att äta lunch en gång i kvartalet med ens chef skickar det signaler att 

den anställde är värdefull och gör det lite svårare för hen att säga upp sig (Michaels, 

Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Ett annat exempel på detta finns att hämta från ett 

utländskt specialförband där förbandschefen med jämna mellanrum bjuder in alla 
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underställda chefer till frukost. Frukosten sker under avslappnade former och det finns ingen 

förutbestämd mötesagenda. Det är ett tillfälle för chefen att ta pulsen på sina underställda och 

de underställda får möjlighet att prata om helgens aktiviteter eller ett tjänsteärende, det är de 

som bestämmer (Informant 1).  

 

Det är inte alltid möjligt för en arbetsgivare att förhindra att personalen lämnar. I dessa fall 

menar forskningen att arbetsgivaren då bör “profilera” dessa individer i syfte att utreda 

mönster, orsaker eller om arbetsgivaren brustit i sin image och på så sätt hantera dessa avslut 

framöver (Morrell, Loan-Clarke & Wilkinson, 2004). Tanwar & Prasad (2016) menar att det 

är av stor vikt att utreda varför medarbetare slutar inom en kunskapsintensiv verksamhet. Vad 

som kännetecknar denna verksamhet utvecklas senare under en egen rubrik. En arbetsgivare 

måste vara medveten om vilka faktorer som påverkar personal att stanna kvar eller sluta. En 

plan för att behålla personalen skall skapas för att identifiera varför personalen arbetar på 

enheten men även varför den slutar och väljer andra organisationer framför den egna. Vidare 

säger forskningen att alla områden där medarbetarna känner sig otillfredsställda eller saknar 

hängivenhet, skall analyseras (Tanwar & Prasad, 2016). Studier gjorda vid West Point10 visar 

att 93% av studenterna tror att hälften eller mer av de bästa officerarna kommer lämna 

Försvarsmakten innan de fullgjort sin tjänstgöringstid. Orsakerna som nämns är bland annat; 

missnöje med att befordran sker utifrån tjänstgöringstid istället för förtjänst, stelt och 

diskriminerande förhållningssätt till medarbetare, stressig miljö och bristande förståelse för 

sociala problem. (Vasile, S 2016)  

 

Kompetens 

Hur definieras kompetens? Begreppet är brett och det finns olika definitioner bland forskare 

inom ämnet. En vardaglig definition är att en individ har en viss förmåga att utföra något eller 

kan göra något med skicklighet (Hansson, 1997). Kunskaper, färdigheter, erfarenheter, 

värderingar och attityder samt kontakter anser Keen innefattas av begreppet kompetens 

(Hansson, 1997). Illeris (2013) följer samma linje och menar att kunskaper och färdigheter är 

centrala delar inom begreppet kompetens, men att de i dag även behöver kompletteras med 

andra lika nödvändiga delar som självständighet, självförtroende, bedömningar mm (Illeris, 

                                                
10 United States Military Academy 
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2013). När begreppet kompetens används i studien är det kunskaper, färdigheter, erfarenheter 

och värderingar som åsyftas.  

Begreppet “kunskapsintensiv” 

I studien används en definition av kunskapsintensiv som är hämtad från näringslivet. I 

näringslivet kännetecknas kunskapsintensiva företag av att personalen och dess kompetens 

utgör grunden i verksamheten (Alvesson, 2004). Personalen inom kunskapsintensiva företag 

beskrivs som kvalificerad men förutsätter per automatik inte en universitetsexamen. 

Organisationen som helhet behöver heller inte anses vara kunskapsintensiv utan ofta handlar 

det om en mindre del som berörs (Alvesson, 2004). Gemensamt för dessa företag är att 

personalen hanterar unika, komplexa problem inom organisationer där effektiv 

kommunikation och koordinering är en förutsättning för problemlösning. Kunskapsintensiva 

organisationer eftersträvar autonomitet och har därför inte alltid en tydlig 

organisationsstruktur, strukturen utformas snarare efter projekt eller uppgift (Alvesson, 

2004). 

 

Alvesson menar att det inte finns någon tydlig avgränsning i vad som är kunskapsintensiv 

verksamhet, men menar att det som bland annat kännetecknar denna typ av verksamhet är att 

det är högutbildade anställda som är välbetalda och har hög status som utgör huvuddelen av 

företaget (Alvesson, 2000). En brist i forskningen kring kunskapsintensiva företag är att den 

ofta bedrivs i ständigt återkommande branscher som till exempel konsultföretag och 

teknikföretag, vilket gör att begreppet blir snävare än nödvändigt (Rennstam & Ashcraft, 

2014).  

 

Officer som profession är på många sätt kunskapsintensiv även om FM inte använder just det 

begreppet. Försvarsmakten använder benämningen strategiskt kritiska kompetenser (FM 

årsredovisning 2017, FM2017-3845:3) vilket kan tolkas likvärdigt som kunskapsintensiv utan 

att avgränsas till någon specifik personalkategori.  

Näringslivet har sedan en tid tillbaka förstått vikten av att behålla kvalificerad personal och 

utvecklat begreppet “Employer Branding” (EB), ett verktyg för att attrahera, rekrytera och 

behålla rätt personal.  
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Employer branding 

“Att vi kan rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens är avgörande för 

Försvarsmaktens verksamhet” (Överbefälhavare Bydén, M 2017, FM årsredovisning 2017, 

sid. 1)   

 

Överbefälhavaren Micael Bydén uttrycker i citatet ovan en av Försvarsmaktens utmaningar. 

En utmaning som stämmer in på många företag likväl som myndigheter i dagens hårda 

konkurrens på arbetsmarknaden i att attrahera och behålla kvalificerad personal.  

För företag handlar det om att identifiera sin resurspool och genom riktad marknadsföring 

rekrytera dessa. De företag som lyckas med detta sparar tid och pengar (Mosley, 2014). De 

företag som misslyckas, blir kvar med mindre kvalificerad personal och tappar 

konkurrenskraften (Hausknecht, Rodda & Howard, 2009).  

 

EB syftar till att behålla personal i en alltmer konkurrenskraftig miljö och har blivit en del av 

många företags långsiktiga personalförsörjningsstrategi (Backhaus, K., & Tikoo, S, 2004). 

Rätt tillämpat underlättar EB inte bara rekryteringen av de absolut bästa utan ökar samtidigt 

företagets möjlighet till ökad konkurrenskraft och produktivitet (Tanwar & Prasad, 2016). 

Innebörden av produktivitet för en myndighet som Försvarsmakten kan, av naturliga skäl, 

snarare handla om operativ effekt än ekonomisk vinst. Ett citat från en av respondenterna i 

studien ger kopplingen mellan kunskap och ekonomi; “Alla år jag stannar kvar är ren vinst 

för FM med tanke på den kunskap jag har i dagsläget och hur mycket jag har kostat” 

(Resp.4). Respondenten menar att det kostat mycket att utbilda till dennes nivå och att FM nu 

kan dra nytta av kompetensen genom beredskap, insatser eller utbilda andra. 

Ambler & Barrow (1996) definierar EB som en paketlösning av fysiska och icke fysiska 

förmåner; “The Employer brand can be defined as the package of functional, economic and 

psychological benefits provided by the employment, and identified with the employing 

company” (Ambler & Barrow, 1996 sid 187). Backhaus & Tikoo (2004) definierar EB som 

arbetsgivarens process i att bygga en identifierbar och unik identitet, där varumärket blir ett 

koncept som särskiljer sig från övriga konkurrenter.   

EB kan förklaras med att fokusområdet inom marknadsföring hos företag har spillt över från 

själva produkten i sig till att även handla om företaget som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 

2004).  
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“You can’t make a great value proposition with money alone, but you can break one if the 

money isn’t in the ballpark” (Michaels, 2001 sid. 12). 

EB handlar inte bara om att erbjuda bättre arbetsvillkor, bättre lön, nödvändiga medel för att 

utföra arbetet, eller andra fysiska förmåner (Barrow & Mosley, 2005). Det handlar om att 

särskilja sig från övriga och erbjuda sina anställda något unikt som de andra inte har. 

EB är bilden av ett företag såsom det uppfattas av nuvarande och blivande anställda (Tanwar 

& Prasad, 2016).  

 

Backhaus & Tikoo (2004) förklarar EB som en process i tre steg där företaget i det första 

steget utvecklar ett erbjudande som de benämner “Value Proposition”. Erbjudandet 

förmedlar ett varumärkes grundvärderingar som exempelvis personalens kvalitéer och 

egenskaper, ledarskapsfilosofi och företagskultur. Ambler & Barrow (1996) definierar denna 

fas genom att erbjudandet speglar organisationens syfte, strategi och företagsidentitet. 

Tanwar & Prasad, (2016) kallar produkten av denna fas för Employee Value Proposition 

(EVP).  

Försvarsmaktens värdegrund (FM2015-1597:7), som är en del av FM:s definition av militär 

profession, påminner om det första steget i att utveckla en EVP. “Den beskriver hur vi vill 

vara och hur vi vill leva som individ, grupp och organisation” (FM2015-1597:7 sid. 19). 

Parment & Dyhre (2009) menar att EB inte handlar om den med bäst kompetens utan rätt 

kompetens vilket går i linje med Överbefälhavarens citat; “[…]..rekrytera, behålla och 

utveckla personal med rätt kompetens[…]” (Överbefälhavare Bydén, M 2017, FM 

årsredovisning 2017, sid. 1). 

 

Nästa steg är att utifrån EVP, genom riktad marknadsföring, attrahera och rekrytera sin 

identifierade resurspool. I denna fas strävar organisationen efter att profilera sig som 

förstahandsalternativet och på så sätt attrahera bästa tänkbara kandidater (Backhaus & Tikoo, 

2004). EVP riktas mot såväl framtida- som nuvarande anställda och syftet är att visa på varför 

just detta företaget är en så bra arbetsplats (Lievens et al. 2007). FM värdegrund i 

kombination med FM marknadsplan 2016 (FM2016-16024:1), vars syfte är att attrahera och 

rekrytera personal kan ses som en del av andra steget. 

Forskning visar att högt ansedda organisationer kan erbjuda lägre löner och ändå få mer 

kompetent personal, än den mindre åtråvärda organisationen som behöver erbjuda höga 

premier i ett försök att nå kompetent personal (Parment & Dyhre, 2009). 
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Sista steget är den interna marknadsföringen som handlar om att värna det ursprungliga 

“löftet” och skapa en arbetsstyrka som är lojal mot de uppsatta värderingarna och målen som 

företaget satt upp (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus & Tikoo (2004) nämner i sin 

forskning det psykologiska kontraktet mellan arbetstagare och arbetsgivare som traditionellt 

sett innebär att den anställde erbjuder sin lojalitet i utbyte mot anställningstrygghet. 

Outsourcing och slimmade organisationer med krav på flexibilitet har på senare tid inneburit 

att även det psykologiska kontraktet anpassats till dagens arbetsmarknad. I dag bygger det 

psykologiska kontraktet på att arbetsgivaren, genom utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, 

erbjuder den anställde marknadsmässigt eftertraktad utveckling (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Tanwar och Presad (2016) utvecklar det psykologiska kontraktet ytterligare och menar att det 

består av: utvecklingsmöjligheter, arbetsuppgifter, social atmosfär, ekonomi samt livsbalans, 

baserat på en studie av De Vos & Meganck 2008 (Tanwar & Presad, 2016). Upplevt 

avtalsbrott gentemot det psykologiska kontraktet leder till risk att tappa personal (Tanwar & 

Presad, 2016). Det psykologiska kontraktet har en stark koppling till den tillfredsställelse den 

anställde upplever genom jobbet. Forskning visar att tillfredsställelse i detta fallet inte bara 

bygger på en trygg anställning med tydliga karriärvägar. Förmåner och ledarskap påverkar i 

hög grad även denna del (Tanwar & Presad, 2016).  

Nedan återfinns en förenklad modell (Figur 1) som bygger på Backhaus & Tikoo (2004) samt 

Tanwar & Prasad (2016) respektive modeller.  

Modellen visar Employer Branding med dess EVP längst ut till vänster. Modellen läses 

genom att organisationens EVP har ett utarbetat “erbjudande” till potentiella anställda i syfte 

att attrahera och rekrytera dessa. Samtidigt gäller det för nuvarande arbetsstyrka och 

arbetsgivaren att vårda de värden, förmåner, policies och beteenden som bägge parter kommit 

överens om ska gälla om personalen ska stanna (behålla) (Backhaus & Tikoo 2004). I 

modellen utgörs de av “tillfredsställelse” och “psykologiskt kontrakt”. Utelämnade delar rör 

ökad produktivitet, något genomförd studie inte omfattar.  
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Figur 1, EB; Rekrytera och Behålla 
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Generation Y och Z 

Vid studier av kunskapsintensiva organisationer, dess anställda och hur arbetsgivare förvaltar 

personal, är det intressant att veta vad forskningen säger om de senaste generationerna ut på 

arbetsmarknaden. Med generation Y menas i studien personer födda 1980–1995, och 

generation Z från år 1995–2010.  

 

Vilka egenskaper tillägnar forskningen generation Y? Wong, Wan och Gao (2017) beskriver 

generation Y som välutbildad, självsäker, passionerad, socialt medveten och integritetsfull. 

De välkomnar intellektuella utmaningar, strävar efter att göra skillnad och siktar mot 

framgångsrika karriärer. Generation Y värdesätter balans mellan jobb/familj och flexibilitet. 

Till skillnad från äldre generationer, vill de njuta av arbetet, utan att det styr deras liv (Wong, 

Wan och Gao 2017). Tidigare nämndes att det idag inte hör till vanligheten att stanna kvar 

hos en enda arbetsgivare hela yrkeslivet. Generation Y delar den uppfattningen och är snarare 

intresserade av utmanande och meningsfulla uppgifter i syfte att uppnå uppsatta karriärsmål 

(Wong, Wan och Gao 2017). Utifrån vilka kriterier väljer denna generation sitt jobb? Wong, 

Wan och Gao (2017) menar att makt, auktoritet, arbetsmiljö, möjligheter till avancemang 

samt löneutveckling är några faktorer som är viktiga för generation Y i valet av arbetsgivare. 

Där vissa ser på generation Y med avund och gärna skulle vilja vara lika snabba, dynamiska, 

sociala och högpresterande, ser andra dem som krävande, fräcka och till och med lata 

(Parment & Dyhre, 2009). Även om hög lön, snabbare dator och tjänstebil kan vara av vikt, 

värderar generation Y positivt arbetsklimat, trevliga arbetskollegor och en organisation som 

ser till arbetstagaren bästa högre (Parment & Dyhre, 2009).  
 

Medvetna om att målgruppen 18–25 år både är kräsna och väl uppvaktade av andra 

arbetsgivare gör att vår kommunikation måste ligga i framkant och sticka ut. Med 

snabb utveckling i digitala kanaler behöver vi dessutom ständigt hitta nya vägar, de 

unga är svåra att nå redan idag (FM marknadsplan 2016, FM2016-16024:1, sid. 4). 

 

Citatet ovan visar Försvarsmaktens förståelse för kommunikationsstrategier för att nå ut till 

tänkt målgrupp.   

Hur ser då nästa generation ut, generation Z? Forskningen beskriver denna generation som 

nätgenerationen eller Facebook-generationen som mellan åren 1995–2010 föddes rakt in i 

det högteknologiska samhället med High-Tech i blodet redan vid födseln (Bencsik, Horváth-

Csikós och Juhász, 2016). Redan från start var MP3, internet, mobiltelefoner och sociala 
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medier en naturlig del av vardagen (Ozkan & Solmaz, 2015). Generation Z känner sig hemma 

i den digitala miljön och är ständigt online (Bencsik, Horváth-Csikós och Juhász, 2016). 

Denna konstanta uppkoppling gör att de konsumerar information i snabbare takt än tidigare 

generationer (Mihalcea, A. (2017)). Dessa egenskaper menar forskare kan ha en positiv 

inverkan på inställningen till teknologi och kan öka intresset för teknik på arbetsplatser som 

traditionellt saknat detta intresse. (Mihalcea, A. (2017).  

Generation Z beskrivs också som självständiga, praktiska, intelligenta, orädda och otåliga, 

ständigt på jakt efter nya utmaningar och impulser (Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász, 

2016). Generation Z väljer arbetsgivare utifrån deras egetintresse, snarare än för att möta 

någons behov, och deras krav på arbetsgivaren skapar nya utmaningar för organisationers 

HR-avdelningar (Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász, 2016). Det som Generation Z 

värdesätter mest hos en arbetsgivare är balansen mellan arbete/fritid där arbetsgivaren 

exempelvis skapar möjligheter till att arbeta på distans samt en stabil (trygg) anställning 

(Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász, 2016). 

Idag likställs inte karriär med att stämpla in på jobbet och sakta men säkert klättra på 

karriärsstegen för att vid 50–60 års ålder nå toppen av karriären. I dag kräver talangfulla 

anställda hög lön och förmåner samtidigt som de vill brinna för arbetsuppgifterna, ha ett 

spännande jobb, bli berikade av möjligheterna det ger samt uppskattade och inspirerade av 

ledningen. De kommer jobba hårt för det men är samtidigt beredda att sluta om deras krav 

inte uppfylls (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001).  
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Konceptuell modell 

Den ursprungliga modellen (Figur 1) har nu utökats med huvuddelen av den referensram som 

avhandlats under kapitlet. Forskning kring kunskapsintensiv och kompetens inkluderas inte 

eftersom de utgör definitioner i sammanhanget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översta delen visar vilken generation (i fokus) som för tillfället befinner sig i de olika 

faserna. Nästa del representerar arbetstagarens faser där hen söker en anställning, stannar 

kvar som anställd under en viss tid och slutligen, förr eller senare, slutar. EB är ett verktyg 

för att få personer att söka samt stanna kvar. Arbetsgivarens erbjudande bör takta individens 

föreställning om vad som är en “bra arbetsplats” och vad generationerna i fokus värdesätter 

hos en arbetsgivare. Individens sökande har en direkt koppling till arbetsgivarens 

attraktionskraft genom det erbjudande som kommuniceras. Att rekrytera individen är bara det 

första steget. Forskningen visar att det initiala erbjudandet sedan behöver vårdas och 

upprätthållas av både arbetstagare och arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Arbetstagarens nästa steg är att stanna vid organisationen. Arbetsgivarens förmåga att 

förvalta det utlovade erbjudandet påverkar den anställdes vilja att stanna. En väl uppbyggd 

EVP med hög precision garanterar dock inte att personalen kommer stanna, därav har 

forskning kring vad som får personer att sluta också till del studerats. Vilken personal det är 

som slutar och hur det påverkar organisationen, avgör om personalomsättningen är 

funktionell eller dysfunktionell. Genom att förstå vad forskningen säger kan en arbetsgivare i 

större utsträckning motverka kompetensförluster genom att tidigt förutse och utreda dessa fall 

och på så sätt sätta in motåtgärder. En del av dessa motåtgärder kan direkt påverka den 

ursprungliga EVP i de fall den inte lever upp till förväntningarna hos arbetstagaren.  
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Erbjuda Tillfredställa Motverka 

Shock 

Rekrytera 
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Figur 2, Referensram 
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4. Metod 
I detta kapitel följer en redogörelse för vilka vetenskapsteoretiska ställningstaganden som 

ligger till grund för studien. Ställningstaganden som påverkar den övergripande metoden i 

studien. Pyramiden (Figur 3) nedan visar vilka vetenskapsteoretiska val som gjorts. För att 

öka studiens kvalitet eftersträvas att bygga den på 

en stabil grund. Basen på pyramiden utgörs av 

ontologiska och epistemologiska resonemang kring 

kunskap. Därefter kommer det vetenskapsteoretiska 

perspektivet -Hermeneutiken, vilket lett till en 

induktiv ansats. Dessa val resulterade i en kvalitativ 

studie där data inhämtats genom intervjuer. Det 

inspelade intervjumaterialet transkriberades följt av 

tolkning och kodning. Nedan redovisas de olika 

nivåerna i pyramiden utförligare.  

 

 
Konstruktivism 
 
“Konstruktivism innebär att kunskapen inte är en (passiv) avbildning av världen utan att den 

“konstrueras” av forskaren. Vad man observerar beror på hur man frågar och på metodiken” 

(Wallén, G 1996 sid. 14). Vi som författare har sammanlagt 25 års tjänst vid 

kunskapsintensiva militära enheter vilket givetvis har påverkat oss. Våra metodval är 

medvetna och grundar sig i vår bakgrund som vi tror är en styrka i studien. Styrkan finner vi i 

vår förmåga att tolka och förstå respondenterna på ett sätt som annars vore svårare. Vi är 

därför medvetna om att studiens resultat/slutsats inte enbart bygger på intervjuer och-/eller 

observationer utan skapas mot bakgrund av våra förhandsuppfattningar, erfarenheter och 

syfte (Wallén, G 1996). Vi är öppna med att vårt mål är att skapa ett verktyg för förbanden 

som bidrar till att behålla kompetens.  

 
 
 
Förståelse 
 
Vilja att förstå är den centrala utgångspunkten i uppsatsen. Vi är inte i första hand 

intresserade av att förklara varför personal slutar, utan vill förstå varför de söker och stannar 

Figur 3, Metodologi pyramid 
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kvar. Genom denna förståelse vill vi skapa verktyg för att kompetensförsörja en organisation. 

Vi anser att förståelse och kunskap är två tätt sammankopplade begrepp. Vårt förhållningssätt 

till kunskap är att kunskap är subjektiv. Wallén (1996) menar att en subjektiv kunskap är 

beroende av våra egna föreställningar och värderingar. Oaktat val av forskningsfråga, metod 

eller ansats syftar allt, enligt oss, till att på något sätt, i någon utsträckning bidra med kunskap 

och-/eller nya idéer. För oss innebär det att de som läser studien kommer uppfatta den på sitt 

sätt, utifrån sina erfarenheter, värderingar och förutfattade meningar. De kommer med andra 

ord att tolka studien individuellt. Vår syn på kunskap går i linje med det tolkningsbaserade 

perspektivet vi har på forskning. Forskningsfrågan grundar sig i egna erfarenheter och 

observationer av kollegor som av olika anledningar valt att sluta tidigare än planerat vid de 

kunskapsintensiva förband där vi tjänstgjort.  

 
 
Hermeneutik 
 
“Den moderna hermeneutiken har alltid hävdat att förklaringar hör till naturvetenskaperna 

och förståelse till socialvetenskaperna” (Andersson, S 2017 sid. 56). 

Det vetenskapsteoretiska resonemanget i studien bygger på hermeneutiken då denna har sin 

utgångspunkt i just viljan att förstå. Med vår förförståelse skapas förutsättningar för att tolka 

respondenterna och konstruera ett sammanhang. Hermeneutiken benämns ofta som 

tolkningslära (Wallén, G 1996) och ger oss rätt förutsättningar för studien, att tolka ett 

fragment av samhället. Det tolkningsbaserade perspektivet låter oss komma nära människor 

som symboliserar detta fragment och studera deras tankesätt.  

 
 
Induktiv ansats 
 
“Det viktiga blir snarare att förstå det dynamiska och det unika, vilket kräver en induktiv 

ansats” (Jacobsen, D 2017 sid. 22). 

Vi kliver in i ett forskningsområde som för oss, till stora delar, är okänt och i hög grad 

dynamiskt till sin natur med tanke på att det är människan som studeras. För att hantera denna 

dynamik och bibehålla ett flexibelt förhållningssätt till studien valdes en induktiv ansats. 

Wallén (1996) skriver att induktion utgår från observationer i verkligheten, att slutsatser dras 

ur empirin, men tillägger också att den strävar efter att sammanfatta regelbundenheter. 

Studien eftersträvar inte att skapa teorier eller påvisa generella lagbundenheter. Vi kan 
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däremot dra nytta av att observera regelbundenheter i ett visst tankesätt och därigenom uttala 

oss i termer som sannolikt i stället för kasualt.  

Målet är att samla in empirin med så öppet sinne som möjligt för att kunna dra nya slutsatser 

och inte bara bekräfta det som redan är känt. (Wallén, 1996) Som Hermeneutiska forskare, 

som anser att världen inte är stabil och objektiv, anses en induktiv ansats mer spännande då 

ansatsen skapar data som behöver tolkas för att skapa värde.   

 
 
Kvalitativ metod 
 
Forskningsmetoden i studien är kvalitativ eftersom i studien djupet ansågs viktigare än att 

undersöka många enheter. En kvalitativ ansats lämpar sig när sambandet mellan individ och 

kontext vill undersökas. Valet av metod styrks av viljan att undersöka hur en anställning vid 

en viss specifik enhet (kontext) påverkar den anställde. (Jacobsen, 2017) Valet av en 

kvalitativ metod berodde också på att empirin kan redovisas genom löpande text med 

beskrivande citat från respondenterna, i syfte att gestalta fenomenet man studerar och 

försöker förstå.  

 
 
Datainsamling 
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med respondenter tillhörande ett och samma 

kunskapsintensiva förband (Jacobsen, 2017). Intervjuerna utgör primärdata i studien. 

Sekundärdata är tillika referenslitteraturen i studien och bygger på tidigare forskning inom 

området. Databassökning genomfördes med sökord som; Organisationsidentitet, 

Organizational Identity, Management, HRM, Maslow, Herzberg, kunskapsintensiv, 

Knowledge intensive, Shock, turnover, retention, Employer branding, Generation Y/Z, EVP. 

Efter litteraturstudier kring olika perspektiv på personalförsörjning genomfördes en 

fördjupning i EB. Fördjupningen valdes utifrån forskningsfrågans fokus, att hitta verktyg för 

att få personalen att stanna kvar, snarare än att hitta orsaker till varför de slutar. De andra 

perspektiven återfinns antingen inom EB eller är av mer förklarande karaktär. Genom att 

studera tidigare forskning ökar vår kunskap inom området och ligger delvis till grund för 

utformningen av intervjuunderlaget. Denna kunskap har varit ett stöd under djupintervjuerna 

genom att relevanta följdfrågor kunnat ställas, alternativt låtit respondenten utveckla ett svar. 

Inledningsvis genomfördes fyra (4) djupintervjuer och därefter skickades även sex (6) 

mejlintervjuer, med ett urval av öppna frågor, ut.  Intervjuguiderna återfinns som appendix.  
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Text 
 
Data in i studien har bestått av text efter det att de inspelade intervjuerna transkriberats. 

Möjlighet att gå tillbaka till ljudinspelningarna har funnits som ett komplement till texterna 

om behov förelegat att tolka till exempel tonläge.  

 
 
Urval/Respondenter 

 

Vi avgränsade oss tidigt till att genomföra studien vid ett förband inom Försvarsmakten som 

kan falla in under benämningen “kunskapsintensivt”. Valet av förband föll på 

Röjdykardivisionen och våra intervjuobjekt utgörs av respondenter som tjänstgör/har 

tjänstgjort vid förbandet. De har alla röjdykarutbildning och olika former av EOD11 

utbildningar och representerar således den grupp som önskas undersökas (Jacobsen, 2017). 

En av författarna till studien har lång erfarenhet av förbandet ifråga och känner personligen 

samtliga respondenter. Mot denna bakgrund valdes erfarna respondenter, som var villiga att 

lämna information och bra på att uttrycka sig (Jacobsen, 2017).  

 
 
Etiska överväganden 

 

Med tanke på vår bakgrund kliver vi därmed in i studien med en viss förförståelse och 

fördomar. Enligt Andersson (2017) behöver detta inte vara negativt. Andersson (2017) menar 

att fördomar och förutfattade meningar krävs för att förstå någonting av den värld vi lever i. 

Det är snarare av vikt att reflektera över och bli medvetna om dem (Andersson, S 2017). Väl 

medvetna om detta har vi reflekterat över studiens kvalité under processens gång. Vi såg en 

risk att respondenten under intervjun är i beroendeställning till intervjuaren om denne arbetar 

på samma arbetsplats som den underställde. Det kan påverka hur ärlig respondenten är i sina 

svar och risken finns att svaren är utformade utifrån vad respondenten tror att intervjuaren vill 

höra. Med de respondenter som valdes bedöms den risken till mycket liten. Respondenterna 

har bestått av personer som varit underställda, sidoordnade och överordnade den författare 

som tjänstgör vid förbandet. Vidare har själva forskningsfrågan hållits dold under intervjun. 

Respondenterna har varit medvetna om att studien rör kunskapsintensiva förband och att det 
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är inom området HRM12. Intervjuerna har eftersträvats att uppfattas som samtal snarare än 

som intervjuer. Intervjuarens uppträdande kan enligt Jacobsen (2017) ha betydelse för hur 

respondenten reagerar på frågor. Tonfall, sättet frågor ställs på och betoning kan påverka hur 

frågan uppfattas.  

Det finns en mindre nyansskillnad i hur vi intervjuar, det märks framför allt i efterhand de 

inspelade intervjuerna. Skillnaderna ligger framför allt i tempo och röstläge. Ledande, 

nekande eller slutna frågor har undvikits och i efterhand kontrollerats på ljudupptagningarna. 

Finns det några etiska aspekter att ta hänsyn till när vi väljer att studera den egna 

organisationen? Jacobsen (2017) tar upp “blinda fläckar” vilket innebär att forskaren har en 

förutfattad inställning till hur saker och ting faktiskt är. Forskaren registrerar det hen 

förväntar sig att se medan vissa sidor av organisationen förblir dolda (Jacobsen, 2017). 

Jacobsen (2017) fortsätter med att forskaren även kan ha egna starka åsikter på området och 

uppfattas som partisk. Det finns dock även positiva sidor med en sådan undersökning. 

Kunskap och inblick i organisationen medför att forskningsfrågan omedvetet avhandlats 

under otaliga fikaraster. Diskussionerna har låtit vända och vrida på orsaker likväl som 

konsekvenser och de inblandade har varit allt ifrån korpraler till överstelöjtnanter. Detta har 

inte medfört en på förhand bestämd åsikt i ämnet, utan det har snarare skapat ett 

gynnsammare startläge för litteratursökning, utformning av intervjuguide och tolkning av 

empirin.  

 
 
Genomförande 

 

Inhämtningen av data är uppdelad i tre faser. Första fasen består av litteraturstudier, andra 

fasen av djupintervjuer med fyra (4) respondenter och den tredje fasen data från sex (6) 

mejlintervjuer. 

Initialt formulerades en forskningsfråga för att utifrån den, studera tidigare forskning inom 

ämnet. Målet var ökad kunskap och förförståelse i ämnet. Litteraturen visade sig även vara ett 

stöd under själva intervjun i att identifiera specifika händelser och ställa relevanta följdfrågor. 

Parallellt med litteraturstudierna genomfördes djupintervjuer med fyra (4) respondenter. 

Samtliga respondenter träffade vi på deras arbetsplats och ett enskilt utrymme nyttjades för 

att undvika störmoment. Intervjuernas längd varade mellan 60–90 minuter. Respondenterna 

informerades inför intervjun om studiens forskningsområde, HRM med inriktning mot 
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kunskapsintensiva förband. Alla intervjuerna spelades in efter godkännande av respondenten. 

Materialet transkriberades i efterhand digitalt. Transkriberingen har inte varit ordagrant. Ljud, 

utfyllnadsord eller sådant som inte rör ämnet har utelämnats. Råmaterialet finns dock kvar 

om behov finns att gå tillbaka för att verifiera eller undersöka något. 

Intervjuguide består av ett antal öppna, breda, huvudfrågeställningar som syftar till att låta 

respondenten börja prata fritt. Respektive huvudfrågeställning har sedan underkategorier som 

stöd för att smalna av frågan. Ett exempel på en fråga som rör hur respondenten trivs på 

arbetet kan vara enligt nedan. 

 

Huvudfråga Hur trivs du på förbandet? 

Följdfråga På vilket sätt är det bra? 

Följdfråga På vilket sätt är det dåligt?  

Följdfråga Hur skulle det kunna bli bättre? 

Följdfråga Vad är det bästa? 

Följdfråga Vad är det sämsta? 

 

När transkriberingen av intervjuerna var klar och initial kodning genomförts bestämdes att 

mejl intervjuer med sex respondenter som samtliga slutat vid förbandet skulle genomföras. 

Fem öppna frågor som täcker in forskningsfrågan ställdes. Dessa återfinns i Appendix 3. 

 
 
Bearbetning/Analys 

 

Utifrån det transkriberade underlaget markerades relevanta utsagor för forskningsfrågan. 

Nedan visas ett exempel där respondenten beskriver en framtida familjesituation och hur den 

kan påverka honom. Gulmarkerade områden är identifierade intressanta meningar eller 

stycken kopplade mot vår forskningsfråga.   

 
Figur 4, intressant i texten 

När allt material var genomarbetat enligt denna metod gjordes en initial kodning. Där den 

specifika meningen fick en kod i form av ord eller kortare mening och slutligen en kategori 

som i detta fall blev “livsbalans” 
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Citat Kod/Koder Kategori 

“[...] jobbigare för varje år [...] barn 

skulle göra det ytterligare jobbigare” 

Familj 

Pendling 

Livsbalans 

Tabell 1, kodning kategorier 

 

När så ett utkast till modell vuxit fram från empirin genomfördes mejlintervjuer med personer 

som har lämnat förbandet. Mättnad och bekräftelse på kategorier i studien var målet. Själva 

metoden mailintervju valdes då det vore svårt att få tillgång till personerna personligen då de 

är utspridda över hela landet. Telefonintervjuer var ett alternativ som övervägdes. Det 

alternativet övergavs då det ansågs vara svårt att genomföra på ett bra sätt. Risken när det är 

personer som är bekanta är att det blir tre timmar långa samtal som handlar om att uppdatera 

varandra om vad som händer i livet. Istället skickades ett mejl med fem öppna frågor, där det 

uppmuntrades att reflektera och utforma välformulerade och eftertänksamma svar, över 

varför de lämnade förbandet. Resultatet av detta ledde till några omfattande svar som styrker 

intervjusvaren och gav välformulerade citat. Vissa svar var av kortare natur men styrker även 

de övriga respondenternas svar. Slutligen skickades uppsatsen ut till alla de respondenter som 

deltagit i studien. Detta för att säkerhetsställa att alla upplever att de citerats rätt och de får en 

möjlighet att komma med åsikter. Detta görs dels för att öka trovärdigheten för studien, men 

också för att uppsatsen är tänkt att fungera som stöd vid förbandet framöver, vilket inte går 

om det inte finns en bred förankring.   
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5. Empiri 
Nedan följer en redovisning av empirin. Kodningen har resulterat i totalt 15 

kategorier. Varje kategori beskrivs och ges liv genom citering från samtalen 

med respondenterna. I vissa fall har språket i citaten justerats för att de skall 

vara lättare att läsa. I de fall stycken skrivits ihop av olika delar av samma 

intervju har det markerats med [...].  

 

Det förekommer också citat från en bok som beskriver den militära 

dykningen under andra världskriget. Detta för att öka förståelsen för var 

förbandet kommer ifrån och skapa förutsättningar för att förstå var det 

befinner sig.  

 

Citatet nedan är från en respondent som svarar på frågan; vad som är det 

bästa respektive det sämsta med sitt arbete? Respondenten sätter stort värde 

och uppskattning till det sociala på arbetsplatsen och uttrycker en stark 

känslomässig anknytning till jobbet och kollegorna. 
 

Det bästa är arbetsuppgifterna. Gemenskapen är helt fantastisk. 

Förbandsandan kopplat till kamratskapen. Yrkesstolthet. En stolthet 

att vara röjdykare. Stolt över det jobbet jag har och det jag har 

presterat. Arbetstiderna med mycket jobb, mycket ledighet. 

Flexibiliteten, om jag behöver åka hem tidigare så är det inget 

problem. Fysisk träning. Ekonomiskt så är det helt ok lön, på gränsen 

till bra lön. Jag är nöjd med min lön och det skulle vara svårt att 

komma upp i samma årslön. Det sämsta är det geografiska 

läget…(Resp.4) 

 

Vi kan koppla detta till det psykologiska kontraktet där Tanwar och Presad 

(2016) nämner bland annat den sociala atmosfären, förmåner och hur nöjd 

någon är med jobbet (Tanwar och Presad, 2016). I beskrivningen av sin 

arbetssituation använder respondenten ord som “stolt”, “fantastisk gemenskap” och 

“(förbands)anda”. Dessa egenskaper väger tungt i händelse av att den anställde överväger att 

lämna sin anställning samtidigt som de är svåra för en konkurrent att kopiera.  

 

Figur 5, Kategorier 
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Kamratskap 

Kamratskap är det ord som valts för att beskriva samhörighet, kollegial stämning, vänskap, 

samt förtroende mellan individer på en arbetsplats. Majoriteten av respondenterna tar upp 

kamratskap som den viktigaste orsaken till att de trivs med jobbet och stannar. Det 

psykologiska kontraktet som Employer branding tar upp rör relationen arbetstagare-

arbetsgivare (Tanwar och Prasad, 2016). I empirin syns vad som kan liknas med 

psykologiska kontrakt mellan individer, individen till gruppen, individen till tidigare 

instruktörer och så vidare, parallellt med det kontrakt som skapas mellan arbetstagare och 

arbetsgivare.  Kamratskapen formas under uttagningen och stärks genom de umbäranden som 

alla får genomlida för att bli godkända Röjdykare. I samband med anställningen omfattas 

även de äldre kollegorna av samma kamratskap. Oavsett hur gammal eller ung kollegan är, 

vilken befattning hen har eller vad hen varit med om, har alla en sak gemensamt; alla har fått 

gå igenom samma process (uttagning) någon gång i livet, vilket redan från start tydligt anger 

att man är en del av en unik gemenskap.  

Som tidigare nämnt tar forskningen kring generation Y/Z upp arbetsmiljö, social gemenskap 

och arbetskollegor som viktiga delar vid val av arbetsplats (Parment & Dyhre, 2009). 

Empirin sammanfattar dessa delar och respondenternas syn på kamratskap ger en djupare 

förståelse 
 

En god kamratskap som grundade sig i genomgången röjdykarutbildning. En känsla 

av att tillsammans kan vi klara alla utmaningar som vi ställs inför. En tydlig koppling 

till historien förstärkte denna känsla. (Resp.8) 

 

En Respondent menar att det bästa med arbetet är; “kollegorna! Det är roliga människor att 

jobba med!”(Resp.3) och att de även spelar en viktig roll på fritiden; “Jag har mina kollegor 

som mina närmsta vänner och umgås mycket med dem på fritiden. Våra respektive umgås 

också med varandra”(Resp.3). Det är inte så att alla på förbandet arbetar med sina närmsta 

vänner, men kollegorna har en central del i alla respondenternas svar på frågan vad de 

uppskattar på arbetet. En av respondenterna uttryckte att det svåraste med att lämna förbandet 

var att “Ens närmaste vänner var ju ens arbetskamrater”(Resp.2). 
 

På arbetsplatsen är det lättsam stämning. Man kan skoja med vem som helst. Att man 

tränar tillsammans man drar ut och springer med någon eller tar ett gympass med 
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någon. Lättsam stämning. Graderna spelar inte heller så stor roll, som de kanske gör 

på andra förband. (Resp.1) 

 

Denna starka känsla av samhörighet spelar roll för hur arbetstagarna väljer att göra i val som 

rör att stanna kvar, men även vilka karriärsdrag de gör eller vilka befattningar som anses 

eftertraktade.  
 

Det som var bäst, som jag kommer att ha med mig hela livet, är ju kamratskapen. Har 

ju träffat mina bästa kompisar där. Det är väl det som är bäst med utbildningen och att 

man genomgått samma sak, man har alltid något att prata om.[...]så när de stannade så 

blev det att jag också stannade. När jag kom hem från utlandstjänsten så började 

skolan direkt. Det blev mycket att de sökte, och att de valde att stanna så stannade jag 

också. (Resp.1) 

 

Tanwar och Prasad skriver att det är ett bakslag för en organisation när deras anställda börjar 

föredra andra arbetsgivare. Att förlora kompetent arbetskraft till konkurrenter resulterar i 

svåra konsekvenser, det demoraliserar befintliga medarbetare och det minskar 

produktiviteten. (Tanwar & Prasad, 2016) Med bakgrund av den starka kamratskap som finns 

på det studerade förbandet kan det bli en snöbollseffekt om vissa individer slutar. En 

respondent uttrycker varför det skulle påverka om en kollega väljer att sluta så här; 
 

Det behöver inte vara så att man själv väljer att sluta men man skulle bli nyfiken på 

hur de har det. Då jag har förtroende för folk här och de slutar och tycker att det är 

roligt på något annat ställe, så hade man ju börjat fundera ännu mer på att göra andra 

saker. Jag trivs bra med folk här och börjar de göra andra saker så hade det ju 

påverkat en hel del. (Resp.3) 

 

Alla respondenter uttrycker att kamratskapen och kollegorna är centrala delar under 

utbildningen samt under den fortsatta tjänstgöringen. Kategorin, Kamratskap, som avhandlats 

ovan har ett starkt samband med nästa kategori; Kvalitet på personal.    

 

 

Kvalitet på personal  

“det kändes jävligt bra att bli antagen, att man hade klarat det och så många andra sållades 

bort”(Resp.4). En respondent uttrycker känslan av att ha tagit sig igenom nålsögat att bli 
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antagen till röjdykarutbildningen. Känslan av att erövra ett eget uppsatt mål i kombination 

med en tävlingsinstinkt som triggas av att det inte är för alla. Denna drivkraft fortsätter sedan 

under själva utbildningen och en respondent beskriver hur det känns att vara klar med 

grundutbildningen;  
 

Det var ju svingött! Det kändes ju som man kunde åka ut till dagen innan examen så 

därefter var det ju en lättnad, nu har jag klarat det. För det var ju ändå folk som 

försvann hela tiden och man visste ju aldrig att man var säker. (Resp.1) 

 

Kvalitetssäkringen av individerna som sker under utbildningen skapar grunden i den 

kamratskap som finns vid enheten. Till detta kommer även upplevelserna som de får 

tillsammans.  Som kategorin kamratskap ovan vittnar om skapas det en stark sammanhållning 

mellan dem som genomfört utbildningen, men även en sammanhållning till individer som 

genomfört utbildningen vid andra tidpunkter. Detta på grund av förtroende för 

kvalitetssäkringen samt de gemensamma upplevelserna som utbildningen ger. Alla har gått 

igenom samma sak. Utbildningen till Röjdykare ser likadan ut oavsett om eleven är nyinryckt 

sjöman, erfaren sjöman eller soldat, specialistofficer eller taktisk officer. Detta är något som 

bidrar till stämningen på förbandet. Under kamratskap återfanns ett citat där respondenten 

uttryckte att graderna inte spelar så stor roll på förbandet. Längre ned återkommer detta också 

under ledarskap.  

 

Sambandet mellan kamratskap och kvalitet på medarbetarna handlar också om förtroende. 

Kollegorna vet lika bra som individen själv vad denne går för och att det går att lägga sitt liv i 

den andres händer. Ett exempel från en respondent;  
 

Jag var ju med om ett drunkningstillbud under utbildningen, så jag släckte ju ner helt. 

Mitt hjärta stannade ju och allting.  Jag fick ännu mer förtroende för säkerhetsdelar 

och sånt efter det. När det väl går illa så så har alla den kapaciteten, nivån och 

sinnesnärvaron att ta hand om en när det går illa. Det var som en av dykinstruktörerna 

beskrev där nere i Karlskrona, “det var en ganska bra dag på jobbet på ett sätt 

eftersom hela säkerhetsapparaten fungerade”. (Resp.2) 

 

Citatet ovan vittnar om en händelse som satte personalens kompetens på prov. Kompetens i 

form av; kunskap om de medicinska aspekterna med drunkning, färdigheter i form av god 

förmåga till fridykning och använda defibrillator, erfarenhet som gav sig uttryck i 
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organisationsförmåga under stress och värderingar kopplat till vilken risk övrig personal 

skulle ta. Händelsen kan också ses med bakgrund av begreppet shock. Hade någon inte 

presterat som de förväntade sig själva, skapar det tvivel hos individen. Om det inte hanteras 

på rätt sätt kan  risken för att personen senare slutar öka. Händelsen som helhet är lätt för en 

arbetsgivare att identifiera som en riskfaktor till shock, utmaningen kan vara att se vem den 

påverkar och hur. 

Då förbandet bygger på personer som rekryterats på grund av deras egenskaper, bemannas 

det av personer med stort driv, beslutsamhet och som ställer krav både på sig själva men även 

på omgivningen. Detta gör att de inte kommer stanna kvar bara på grund av bekvämlighet. 

Som respondenten själv uttrycker det; “Oberoende av hur bra jag än trivs så vill jag ändå 

aktivt välja min situation så jag inte bara gör någonting av slentrian.” (Resp.4) 

 

Respondenten till citatet ovan omvärder redan från start varje år och svarade så här på frågan 

om hen fortfarande gör det; 
 

Mmm, det gör jag faktiskt. Jag har en reminder i min telefon i kalendern där det står 

”är du nöjd med din livssituation?” Den ploppar upp en gång om året. Hittills har jag 

snoozat den. (Resp.4) 

 

En annan respondent; “Jag tycker ju att det är världens bästa arbetsplats, annars hade jag inte 

jobbat kvar”(Resp.1) Med personal som resonerar på det sättet blir det tydligt att 

arbetsgivaren inte har råd att nöja sig med att rekrytera personal och sedan inte aktivt arbeta 

med att få personalen att stanna. Ett citat från Naval frogmen, wartime underwater operators 

får avsluta kategorin, då det beskriver individerna som drogs till den militära dykningen 

under Andra Världskriget;  
 

They were volunteers, men of many countries, intelligent, in a great number of cases 

nervous- but all determined to achieve two things: to conquer their own emotions and 

fears, and personally strike a blow against the enemy.[...] Your operation may be an 

attack on a ship in an enemy harbour, the destruction of lock gates on a strategically 

important canal deep in enemy territory, a mission to the enemy coast on 

reconnaissance, or contact, or some other job where, in the darkness under water, you 

may contrive to escape detection. Your operation is but a small thing in war, the 

tiniest cog in a particular phase of operations. It will not stop the war, even if 

successful. It may never be revealed or even mentioned. But to you-the operator-it 
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must be everything: the supreme trail of your life, with its attendant success-or failure 

with its inevitable consequences. These men loved life. They were young, athletic, 

friendly, cheerful, and often carefree in their attitude. (Waldron och Gleeson 1951 

sid.32)  

 

Detta citat menar att det var en speciell typ av individer som drogs till förbandens uppgifter 

och syften. 

 

 

Ledarskap 

Empirin visar att ledarskapet i hög grad påverkar individens inställning till jobbet. Våra 

respondenter har gett exempel på positiva ledaregenskaper som motiverar, uppmuntrar och 

inspirerar och därmed ökar anställningstiden för underställda. Samtidigt finns exempel på 

motsatsen, där individ(er) varit nära att lämna in en avskedsansökan just på grund av 

bristfälligt ledarskap.  

 

Jag har varit ganska nära att säga upp mig vid något tillfälle [...] kände mig väldigt 

understimulerad ett tag [...] men med en ny chef fick jag plötsligt ganska mycket det 

jag ville ha, ansvar, förnyade arbetsuppgifter och en utbildningslinjal som skulle 

utveckla mig i min profession. (Resp.4) 

 

Fångas det upp i tid går det att sätta in åtgärder som förbättrar situationen för den anställde. 

Ledarskapet påverkar inte bara den anställde på plats vid förbandet utan dess inverkan 

sträcker sig till hemmet och familjen. Den anställdes drivkraft kan skifta i takt med åren. Det 

som var den primära drivkraften från början kan efter en tid få lägre prioritet. Empirin visar 

att det gäller för chefer att notera dessa skiftningar och dels anpassa sitt ledarskap men 

framför allt arbeta för flexibla lösningar där det är möjligt.  
 

Just nu så tycker jag allting funkar bra, det är ju så lätt ändå som det är i skredsvik 

som det kanske inte hade varit på andra ställen. För två veckor sedan var det bara jag 

och en kollega från gruppen som jobbade i skredsvik. Då tar vi en RHIB som vi fyller 

med dykutrustning, vi tar med en robot och åker till Göteborg. Sen är det därifrån vi 

jobbar, man åker hemifrån på morgonen och hem vid fyra och vi sköter oss själva. 

Det finns sådana möjligheter, jag tror inte att det är så på så många andra förband, att 

man bara kan göra så. (Resp.1) 
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En respondent uttrycker att ledarskapet präglas av en flexibilitet som möjliggör personliga 

hänsynstaganden. “Jag upplever ändå att det var väldigt flexibelt. När man väl var på plats i 

Skredsvik då var det väldigt flexibelt” (Resp.2). 

 

“I Skredsvik spelar det inte någon roll om man är sjöman, löjtnant eller kapten” (Resp.1). 

Så uttrycker sig en respondent om hur hen uppfattar stämningen på sitt förband. Under 

Kamratskap och Kvalitet på medarbetarna fanns kopplingar till detta också. Nedan kommer 

ett citat från en bok som beskriver undervattensstridens framväxt under Andra Världskriget. 

Förbandet som studerats har sina rötter från denna tid och förbandsandan och 

förbandskulturen lever i vissa avseenden kvar; 
 

A bond of deep friendship had grown up between the officers and ratings, which of 

course was the proper thing. After all, if an officer and a rating were to go out and 

risk their necks together, it was essential that they should be on the best of terms if the 

job was to be done properly, consequently any formality was rater out of place. In the 

majority of cases each member of the party was called by their christian name by 

everyone else. The only time this didn't happen was when there were any officers 

around who were not Special Service, then maybe a respectful ‘sir’ would creep into 

the rating’s conversation with his own officers, and a surename would be used here 

and there by the commissioned ranks. (Waldron & Gleeson, 1951 sid.55) 

 

 

Livsbalans 

Flera respondenter framhöll betydelsen av att uppleva en balans mellan arbete och fritid. Till 

en början av anställningen beskrivs det som om det viktigaste är att det finns goda 

möjligheter att vara ledig mycket och då gärna under långa perioder för att möjliggöra 

resande. I takt med att personalen blir äldre och bildar familj skiftar behovet av 

sammanhängande ledighet till att kunna vara hemma mer kontinuerligt. Citatet nedan 

beskriver just denna förändring över tid som många upplever.  
 

Den goda kamratskapen i kombination med att de flesta bodde på basen gjorde att det 

blev ett enormt momentum i allt vi gjorde. Detta sätt att jobba såg jag inledningsvis 

som en stor fördel men ju längre jag arbetade blev det, särskilt efter att jag fått barn, 

en nackdel. Som chef kände man en otillräcklighet i och med att man prioriterade att 
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var hemma mer. Det fanns en stor förväntan av leverans som ofta var förknippad med 

fysisk närvaro på arbetsplatsen. (Resp.8) 

 

Alla respondenter som avslutat sin anställning anger att vara borta från familjen är en 

bidragande orsak till avslut; “Svårt att kombinera pendling och familjeliv” (Resp.7). Av de 

som arbetar kvar är många, av de som har familj och pendlar, osäkra på hur länge det 

kommer hålla. De som inte har barn tror att det kan bli ett problem att få ihop balansen 

mellan arbete och familj senare. “[...]få barn och inget hade fungerat hemma, då kanske man 

hade varit tvungen att söka sig härifrån”(Resp.1). “Om jag får barn kan det komma att ändras. 

Svårt att veta nu”(Resp.3). 

 

Balansen mellan arbete och fritid beror i studien till del på var arbetstagarna bor. Det finns ett 

samband mellan nästa kategori; förbandets geografiska läge, var personalen bor och då främst 

om de veckopendlar eller dagspendlar, och hur de ser på sin långsiktiga framtid.  
 

Pendlingen har alltid funkat för oss men jag upplever det lite jobbigare för varje år 

och jag tror att ett barn skulle göra det ytterligare jobbigare. Det tror jag. Det som gör 

det ytterligare komplext är vi trivs så bra där vi bor. Är inte särskilt sugna på att flytta 

någon av oss. Rent objektivt hade vårt liv blivit smidigare om jag jobbade hemma, 

med något annat, definitivt. (Resp.4) 

 

Ledarskap och organisation försöker kompensera för enhetens geografiska läge (pendling) för 

att nå balans mellan arbete och fritid. “Nu veckopendlar jag hit och kör intensiva veckor, 

kommer hit måndag lunch och kommer hem torsdag. Då jobbar vi våra 36-38h inom loppet 

av tre dygn. Så halva veckan är jag helt hemma”(Resp.4). Förbandet har historiskt byggt på 

pendlande personal. Men som citatet nedan belyser är det inte lätt att kompensera tillräckligt.  
 

Den geografiska placeringen var en nackdel för mig personligen. Även om det fanns 

möjlighet till distansarbete kände jag att jag i min roll inte kunde nyttja detta. Både 

mina egna och omgivningens förväntningar och krav på mig själv innebar att jag 

prioriterade att vara på plats. Pendlingen blev i slutändan ett av skälen till att jag 

slutade. (Resp.8) 

 

Respondenterna framhåller också att stöd hemifrån underlättar arbetet. En respondent som är 

kvar på förbandet; “Min fru har en bra bild av vad jag gör och är väldigt stödjande också. Om 
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jag tycker att det är roligt, så är hon stödjande”. En respondent som lämnat förbandet 

uttrycker det istället; “En större förståelse och acceptans på hemmaplan vad yrket innebär, 

hade ökat möjligheterna för mig att stanna kvar”(Resp.8).  

 

 

Geografisk plats  

Försvarsmaktens verksamhet bygger till del på att förbanden är utspridda över hela riket. Det 

innebär att alla förband inte kan vara förlagda vid en attraktiv storstad. Det första som dessa 

förband behöver övertyga sina blivande- och nuvarande anställda är att spendera sina 

arbetsveckor på en mindre ort (inte sällan långt hemifrån) med begränsade möjligheter till 

socialt liv och aktiviteter.  

 

Jag tror att mycket är på grund av att förbandet ligger där det ligger. Hade det legat i 

Göteborg så hade man kunnat vara hemma varje kväll, som man inte hade varit iväg 

på övning. Så ett alternativ hade varit att flytta närmare jobbet, men det har nackdelar 

åt andra hållet som väger över. (Resp.3) 

 

“Att komma närmare hemmet hade nog gjort en hel del”(Resp.3). 

“Skulle någon från Skredsvik ringa och säga att vi ska sätta upp en grupp här som kommer 

vara i Göteborg. Då kanske jag skulle vara den första som räcker upp handen”(Resp.2). 

“Geografiska läget är det sämsta med arbetet”(Resp.4). 

“Veckopendlingen, då familjen växte, var anledningen till att jag tog tjänstledigt”(Resp.6). 

“Avgörande för min del att sluta var avståndet, att det krävdes veckopendling”(Resp.7). 

Ovanstående citat visar på att det geografiska läget i kombination med var arbetstagarna bor 

skapar vissa problem. En respondent om vad bland annat som skulle behövas för att komma 

tillbaka till förbandet; “Jag skulle vilja ha en frihet i att välja plats där jag arbetar från. 

Skredsvik är alltid grundbasering men jag vill ha förutsättningar att arbeta mer hemifrån och 

från Göteborg”(Resp.5).  

En del av respondenterna har tjänstgjort under många år vid det aktuella förbandet och ändå 

tillhört gruppen veckopendlare. Det har varit möjligt tack vare chefernas förmåga till 

flexibilitet avseende arbetstid och alternativa arbetsplatser på andra orter under en begränsad 

period, men tillslut, oftast i kombination med någon annan kategori så håller det inte.  
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Förutom det faktum att många pendlar bort från familjen påverkar den geografiska 

placeringen av förbandet karriärsmöjligheterna, något som återkommer under just kategorin 

karriär. En respondents utsaga om en av anledningarna till att hen slutade; 

 

Pendlingen och möjligheterna till att göra karriär på en och samma geografiska plats. 

Det skulle inte kännas meningsfullt att flytta familjen närmare Divisionen och sedan 

börja pendla till Sthlm för utb. och ”karriärsbefattningar”.(Resp.10) 

 

På frågan vad som hade behövts för att undvika ett avslut anger samme respondent; 

“Förmodligen att divisionen låg i samma stad som fler militära förband så att en längre 

karriär hade kunnat kombineras på fler olika ställen”(Resp.10). 

 

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna som enheten löser har en stor betydelse i sammanhanget. Det är till stor del 

på grund av dessa som individer söker och det som i slutändan gör förbandets anställda 

kunskapsintensiva. Arbetsuppgifterna, hantverket, är kärnan i förbandets verksamhet, det som 

alla introduceras för som nyanställda och förväntas bli duktiga i. För vissa är det just detta 

som blir det svåraste att lämna och hos vissa det svåraste att se någon långsiktighet i.  

 

Först och främst tycker jag att huvuduppgifterna är roliga, spännande, omväxlande 

och givande. Tjänsten är väldigt varierad. Röjdykning, alltså röja minor till 60 meters 

djup i Sverige och sen har vi även IEDD biten som innebär att röja terroristbomber i 

Afghanistan eller nu Afrika. Båda dessa är extremt utvecklande eller roliga. (Resp.4) 

 

En av respondenterna svarar på vad det var som var svårast att skiljas från när hen slutade; 

“Det blev ens identitet på ett sätt. Jag kände att jag tappade lite, en del av det som jag ändå 

har upplevt att jag är. Det var kanske inte så lång period men intensiv.”(Resp.2) 

En annan respondent; “Jobbet är mer som en livsstil”(Resp.1). Att byta livsstill kan innebära 

en känsla av saknad och till viss del sorg. 

 

Den här typen av jobb ställer krav på individen och förutsätter att du är bäst inom ditt 

område. En förutsättning för detta är att den skarpa verksamheten varvas med mycket 

övningar och utbildning för att hålla operatörerna uppdaterade med det allra senaste inom 
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området. För vissa av respondenterna har just detta varit en del i deras beslut att sluta. För 

andra är det något som finns i bakhuvudet, vetskapen om att kärnverksamheten någon gång 

kommer bli rutin, familjen fortsätter att vänta 40 mil därifrån och frågan blir, vad har 

arbetsgivaren mer att erbjuda? 
 

Vill man inte bli världsmästare på “hands-on arbetet”, vara längst ut på linan och bli 

jätteduktig på det. Vad finns det då för andra saker jag kan göra? Då kände jag att det 

inte fanns något jättetydligt för min del. För det är ju nånstans ändå en utmaning i att 

göra det här hands-on arbetet och det kräver ju en del. Man får gå in i det helhjärtat. 

Och kan jag inte göra det, vad är nästa grej som motiverar mig på samma sätt? 

(Resp.2) 

 

Respondenten trycker på att det är själva arbetsuppgifterna som är grunden till 

yrkesvalet. Om de av någon anledning inte går att arbeta med söker individen efter 

andra utmaningar.  

 

 

Arbetsmiljö 

Att ha en bra arbetsmiljö är något som forskningen inom EB tar upp som en relevant faktor 

(Backhaus och Tikoo, 2004). Detta är något som går att se även i empirin. Uttrycket “ett 

omväxlande arbete, ofta i skärgårdsmiljö”13 passar på det studerade förbandet. Miljön spelar 

in på hur respondenterna uppfattar sitt arbete. Respondenterna värdesätter platsen ur ett 

arbetsmiljöperspektiv, trots de andra problem geografin innebär för många; “[...]världens 

skönaste och vackraste arbetsplats”(Resp.5) “[...]det är en fin arbetsplats. Det tycker jag är 

trevligt.”(Resp.3) “Den geografiska platsen kommer alltid vara en del av mig.”(Resp.8) 

Arbetsmiljön innefattar också utrustning och uniform i empirin, då stor del av 

arbetsuppgifterna genomförs utomhus, i alla typer av klimat och väder. 

 
att man inte får de saker man kanske behöver för att lösa vissa uppgifter, men det är 

FM i stort, att det går inte, det finns grejer som är superbra, men de här grejerna finns 

på M.nr14, så då skall man använda dem.(Resp.1) 

 

                                                
13 “ett omväxlande arbete, i skärgårdsmiljö” används av Marinen 
14 Materielnummer 
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Att alltid sträva efter att bli bättre gör att arbetstagarna även ställer krav på utrustningen de 

använder och att de känner frustration över att materielprocessen i Försvarsmakten enligt dem 

tar för lång tid och att det är för många mellanhänder som är med och påverkar.    

 

 

Utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling 

Under kategorin Kvalitet på medarbetarna nämndes att personalen hade ett stort driv. De vill 

hela tiden utveckla och förbättra saker. Det ligger i arbetsuppgifterna att taktikanpassa och 

vara uppfinningsrik. Men det är också viktigt för personalen att känna att de själva utvecklas. 

Flertalet respondenter tar upp utvecklingsmöjligheter som viktiga delar i anställningen.  
 

..det som var bäst med att komma tillbaka som specialistofficer var att man kunde 

utvecklas mer[...] Nej jobba till pension tänkte jag nog inte, men jag tänkte ju på 

mycket längre sikt för det blir ju hela tiden som morötter, ok nu ett halvår dykledare 

så kan jag ju dykledare lite (ett tag) och sen gå in mot IEDD och utveckla sig där så 

då ser man ju en trappa eller då är det ju alltid lite som morötter att man vill ha, man 

ser att man utvecklas.[...] Nu styr man ju själv hur bra man vill bli, det är ingen som 

tjatar utan nu är det ju jag som vill bli så bra som möjligt. (Resp.1) 

 

En respondent anger att just möjligheten att bli bäst är själva drivkraften. Det handlar inte om 

att kunna utföra ett arbete, utan om tillfredsställelsen av att känna sig bland de bästa i världen 

inom sitt skrå. “Med en så pass engagerad personal som det var/är så kändes det ibland 

hämmande av högre chefer att inte bli bäst!”(Resp.9) Detta var en bidragande orsak till att 

respondenten lämnade förbandet för, “en annan utvecklande tjänst där jag såg möjlighet att 

bli bäst”(Resp.9). 

 

 

Karriärmöjligheter 

Bakgrunden beskriver arbetet på ett litet förband som ligger isloretat, utan regemente, 

marinbas eller garnison i närheten innebär begränsade karriärmöjligheter. För att göra karriär 

krävs att individen läser ett antal år på skola samt skaffa sig relevant erfarenhet från andra 

delar av försvarsmakten. Hos de som bosatt sig i närheten av förbandet för att slippa 

pendlingen kan det bli en begränsning. Fortsatt militär karriär efter förbandet innebär 

tjänstgöring i Stockholm eller Karlskrona för marinen. Som en respondent uttrycker det, som 
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svar på frågan; Vad fick dig att sluta?“En kombination av pendling både på kort och längre 

sikt (Stockholm/Karlskrona)..”(Resp.8) För att knyta ihop kategorin, geografisk plats med 

karriär, återanvänds ett citat från förstnämnda kategorin. Respondent uttrycker varför hen 

slutade; “Pendlingen och möjligheterna till att göra karriär på en och samma geografiska 

plats. Det skulle inte kännas meningsfullt att flytta familjen närmare Divisionen och sedan 

börja pendla till Stockholm för utbildning och karriärsbefattningar”(Resp.10). Här verkar det 

vara en begränsning för de som bor nära arbetsplatsen men också utgöra ett hinder att flytta 

närmare arbetsplatsen för de som pendlar.   

 

 

Upplevelser  

I skedet där personer söker sig till förbandet är det både arbetsuppgifterna och upplevelserna 

som hägrar. Som en respondent uttrycker det; “..just det här att det är en fysisk utmaning, jag 

ville göra någonting som skulle vara jobbigt eller ge mig någonting efteråt” (Resp.3). 

Under själva anställningen kan sedan upplevelserna överträffa de initiala förväntningarna. 

“Jag har fått se hela världen och inte minst många sköna platser i Sverige som jag aldrig 

skulle upplevt annars.[...]jag fick uppleva väldigt spännande och ibland overkliga saker..” 

(Resp.5) Dessa upplevelser är en bidragande faktor till varför personalen stannar kvar. 

Tankarna på livet efter anställningen kan upplevas som tråkiga och  en rädsla för att få ett 

“svenssonliv” finns hos vissa respondenter. Upplevelserna hänger även ihop med själva 

arbetsuppgifterna. “Missförstå mig rätt men de här klassiskt spännande sakerna som jag ändå 

gillar, dyka och äventyr i öknen”(Resp.4). Respondenten uttrycker det lite som en 

barndomsdröm.  

 

 

Ekonomi 

 Lönen i sig är viktig men även att den upplevs som rättvis och att det finns en tydlighet i hur 

den kommer utvecklas över tiden. Respondenterna uttrycker vikten av att det finns en tydlig 

process och tanke bakom löneutvecklingen. 
 

Om lönen skulle stå still hela tiden skulle jag fundera på att sluta. Man jobbar inte där 

för att bli miljonär men man vill ju ändå ha hyfsat bra lön [...] det är viktigt att det är 

rättvist, det är där det speglas om man har samma utbildning, skall man ha typ samma 

lön, det skall i alla fall finnas en tanke bakom. [...] känns som man gör något fel om 
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man inte får bättre lön. Som det ser ut nu kommer jag bli jättenöjd med lönen. 

(Resp.1) 

 

Försvarsmakten har olika ekonomiska förmåner. Beroende på vilket avtal förbandet går under 

kan de se lite olika ut. Vissa förmåner är gemensamma för hela myndigheten. Flertalet 

respondenter nämner inte förmåner vid intervjuerna när de får frågan om vilka fördelar de ser 

med anställningen. När dock frågan kommer upp hur de skulle reagera om de togs bort var 

reaktionen att det skulle vara mycket dåligt. För 10 år sedan var alla på förbandet anställda i 

Stockholm och fick därför sina resor mellan hemmet och arbetsplatsen på västkusten betalda. 

Detta var ett sätt att kompensera för pendlingen, då ytterst få flyttade till förbandets 

närområde. Idag är de förmånerna borttagna och de allra flesta måste idag själva stå för sina 

pendlingskostnader. Dessa kan i vissa fall bli höga och bidrar till att långsiktigheten hos 

individen minskar. Många har trots detta inte flyttat närmare arbetsplatsen. Det är när frågan 

om att ta bort fler förmåner som underlättar veckopendlingen kommer upp som 

respondenterna ställer sig negativa. Till exempel betala hyra för att bo i en hytt ombord på ett 

fartyg eller i ett övernattningsrum på basen. Det som respondenterna reagerar starkast på är 

när förmåner tas bort som de kände ingick i anställningen då de började. Två respondenter 

som slutat lyfter fram själva arbetstidsavtalet som positivt med anställningen; “...I övrigt var 

sjöarbetstidsavtalet en stor fördel”(Resp.8) och “Fördelaktiga arbetsvillkor. Bra kollektivavtal 

som ger både ekonomisk och arbetstidsmässig kompensation för nedlagt arbete.”(Resp.10) I 

studien har det inte gått att se att arbetstidsavtalet spelar in när personalen söker sig till 

förbandet. När de sedan tjänstgör på förbandet ingår avtalet som en naturlig del och det är 

först när arbetstagaren slutat denne reflekterar ordentligt över avtalet och har något annat att 

jämföra med. Försvarsmakten har andra förmåner som blir tydligast när en arbetstagare väljer 

att sluta. Ett sådant exempel är karriärväxlingsprogrammet som erbjuder möjligheter för att 

bli civil genom stöd till studier eller starta eget. En av respondenterna som använde denna 

möjlighet skriver: 
 

Jag har alltid närt en dröm om att driva eget vilket jag fick en möjlighet till med 

karriärväxlingsprogrammet. För det är jag Försvarsmakten väldigt tacksam….Jag kan 

tänka mig att tjänstgöra både som reservofficer och fast anställd men om några 

år.(Resp.5) 
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På detta sätt har förmånen till karriärväxling i och för sig gjort att tröskeln för att sluta kanske 

sänkts men FM har vunnit en bra ambassadör och respondenten stannade kvar i FM som 

reservofficer. 

 

Pensionsavtalet för officerare är förhållandevis bra, 61 år, men i studien ser inte 

respondenterna framför sig att de stannar till pension. Det blir då bara en faktor för de som 

inte har så många år kvar till pension. “Nej jobba till pension tänkte jag nog inte”(Resp.1). En 

annan respondent reflekterar över sin framtid; “När jag är 45 så är jag inte kvar här”(Resp.4). 

 

 

Övriga förmåner 

Det finns olika förmåner som inte direkt kan kopplas till ekonomi. En stor del av dem ingår i 

själva arbetsuppgifterna eller är en förutsättning för att kunna lösa sina arbetsuppgifter, varpå 

arbetsgivaren inte kan se dem enbart som förmåner. Flera respondenter framhåller många av 

dem som viktiga. Ett exempel är möjligheten att träna på arbetstid och att Försvarsmakten 

står för startavgifter, resor och boende för vissa tävlingar. Ett annat exempel är, årlig 

uppföljning av läkare och tandläkare samt tillgång till sjukgymnast.  
 

Det jag uppskattar är att man gör läkarundersökningar varje år, att man får tandläkare 

varje år, att man har uppföljning hur har syn, hörsel varit, tandläkare och allt. Att man 

får träna på arbetstid. som igår vasaloppet, att man får anmäla sig dit får det betalt och 

man får arbetstid för att åka ett lopp. man får boende, resa och allting serverat. Det är 

riktigt bra. Jag tycker att det är roligt att vi är fysiska på jobbet och får möjlighet att 

träna. Det är en stor del av jobbet som jag uppskattar mycket. Jag tänker att jag jobbar 

på röjdyk så är en stor del av jobbet träning. (Resp.3) 

 

 

Ledning 

En liten specialiserad enhet i en stor organisation påverkas i olika grad av faktorer enheten 

inte själv råder över. I vissa fall kan det vara resurser som kan tillföras som enheten själv 

aldrig hade kunnat ha. I andra fall kan det vara styrningar som inte är anpassade för enheten 

men som passar organisationen i stort. Kategorin ledning omfattar alla de regelverk, 

styrdokument, processer och ordrar som är fastställda av organisationen. Det kan också 

handla om hur den egna enheten är organiserad.  
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Ökad administration skapar frustration hos respondenterna. De anger att de lägger mycket tid 

på sådant som inte utvecklar dem och gör dem farligare för motståndaren eller säkrare för 

dem själva. I vissa fall kan byte av arbetsuppgifter inom samma befattning skapa problem; 

“Var nog inte riktigt mentalt förberedd på att gå från operativ gruppchef till administrativ 

gruppchef- över en natt”(Resp.10) något som senare bidrog till att respondenten slutade. De 

lite yngre respondenterna känner frustration över att arbeta i en myndighet som upplevs som 

byråkratisk. De förknippar det negativa med administration med att det just är en myndighet 

och tror att det aldrig hade tillåtits i en vinstdrivande verksamhet. Som en yngre respondent 

uttrycker sig; “SAP Prio är en sak som gör att man kan få hjärnblödning fyra gånger i rad, det 

är ett mycket dåligt program. Prio är ett problem tycker jag”(Resp.3).  Hos de lite äldre 

respondenterna som varit med under Försvarsmakten transformering under tidigt 2000-tal 

syns en annan bild. Här har de sett något annat tidigare och upplever en förändring hos 

professionen. Som en respondent uttrycker en av anledningarna till att denne lämnade 

Försvarsmakten; “.. en upplevd avprofessionalisering av officersprofessionen (administration 

och byråkrati ökade för varje år) var en av de tyngst vägande faktorerna.” (Resp.8) En annan 

respondent uttrycker det; 
 

När Försvarsmaktens verksamhet skulle uniformeras i slutet av 00-talet upplevde jag 

en tröghet i systemet. Viljan att driva verksamheten framåt bromsades kraftigt av 

processmänniskorna på HKV och i förbandsledningen på flottiljen. Detta påverkade 

mig så mycket att jag ville byta arbete. (Resp.5) 

 

Samma respondent tar också upp just programvaran SAP PRIO15 som ett stort problem; 
 

PRIO som affärssystem måste bort eller anpassas efter Försvarsmaktens verksamhet. 

PRIO skapar en tröghet i systemet som skapar alldeles för mycket friktion och är 

direkt kontraproduktivt för verksamheten. Staben ska styra verksamheten, inte PRIO. 

Jag skulle gå så långt som att PRIO påverkar den stridstekniska utveckling som är 

avgörande för att kunna slå en kvalificerad fiende. (Resp.5) 

 

 

 

 

 
                                                
15 Dataprogram för personaltjänst och materieluppföljning 
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Externt Förtroende 

Denna kategori handlar om förtroendet som myndigheten har från allmänheten, men också 

vilket förtroende förbandet eller enheten har från FM som helhet.  

En av respondenterna uppger att den taktiska betydelsen för förmågan är en av de saker hen 

uppskattade med anställningen; “Taktiska betydelsen. Då förmågan både inom marin- och 

markförband är både en bristvara och av taktiskt/ stridstekniskt viktig betydelse får man 

gehör. Deltagande i operationsplaneringar och stort mandat under operationer är stimulerande 

och utvecklande.”(Resp.10) Flertalet respondenter upplever att övriga organisationen har ett 

gott förtroende för enheten. Det finns en frustration hos respondenterna, där flertalet varit på 

internationell insats, att allmänhetens kunskap och intresse är lågt för Försvarsmaktens 

verksamhet utomlands. Medias rapportering upplevs begränsad om vad som händer svenska 

förband utomlands. Det finns exempel på när svenska förband deltagit i långa hårda strider 

med förluster på motståndarsidan, och medias rapportering lyder; “Svenskt förband beskjutna 

under patrullering, ingen svensk skadad”. Rapporteringen är inte fel, men uppfattas inte 

förmedla vad soldaterna upplevt. Den förändrade hotbilden i Sveriges närområde och mer 

nationellt fokus upplevs skapa ett större intresse för Försvarsmaktens verksamhet. Alla 

nedläggningar under den strategiska timeout:en och uttalanden som att “Försvaret är ett 

särintresse” (Reinfeldt, 2013) gjorde att de anställda var tvungna att ofta argumentera för sitt 

yrkesval. I dag upplever en del att detta håller på att förändras. 

  

 

Internt Förtroende 

Under denna kategori är det istället de anställdas förtroende för sin egen enhet samt större 

organisation som står i centrum. Här syns det en stolthet för det egna förbandet men även till 

del för den större organisationen; 
 

Förbandet. det är ju det man är stolt över, man säger att man jobbar på röjdyk.  

sen är jag ju stolt över att vara en del av Försvarsmakten som skyddar Sverige. Men 

det är främsta röjdyk man är stolt över, att man klarat utbildningen och att man är där 

och jobbar. (Resp.1) 

 

Respondenterna själva framhåller att “De bästa ambassadörerna är vi själva” (Resp.2) och att 

det är positivt vid rekryteringen av nya medarbetare; En annan respondent lyfter fram 

tillfredsställelsen av; “Att kunna göra skillnad. Ett jobb inom FM där man faktiskt bidrar med 
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skarp verksamhet som gör skillnad, både nationellt och internationellt.”(Resp.10) Detta hör 

ihop med ett förtroende för arbetsuppgifterna i sig. 

Hos några som lämnat finns en frustration kring utveckling hos myndigheten i stort något 

som i vissa fall även bidragit starkt till att de lämnat. “Frustration över FM utveckling i 

stort”(Resp.7) som svar på en bidragande orsak till varför hen slutade. En del av detta går att 

koppla till den ökade administrationen som tidigare behandlats.  

Det finns också delar som någon respondent nu tycker går åt rätt håll; “Det är också möjligt 

att den nationalisering av försvaret som nu pågår hade påverkat mig positivt.”(Resp.8)  År 

2011 infördes internationell arbetsskyldighet i anställningskontraktet och det var skäl till 

uppsägning om det inte skrevs under (Försvarsmaktens årsredovisning 2010). För de som 

sökt sig till försvaret innan det infördes upplevde i vissa fall att de inte var önskade om de 

inte ställde sig positiva till utlandstjänst. (Inf.2) 
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6. Analys 
I följande kapitel analyseras empirin mot referensramen. Figur 2, från referensramen 

återfinns nedan till hjälp. En analys av vilka kategorier som spelar in under de tre faserna i en 

anställning, redovisas i tabell 2. Därefter redovisas de tre olika faserna under respektive 

rubrik. Kategorierna som påverkar i Söka och Stanna fasen kan utgöra grunden i enhetens 

EVP, medan kategorierna från Sluta kan utgöra underlag för utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Upprepning av Referensram 

Sluta Söka Stanna 

Erbjuda Tillfredställa Motverka 

Shock 

Rekrytera 

Behålla 

EB 

EVP 

Attrahera 

Tillfredsställelse 

Psykologiskt kontrakt 

Gen. Z Gen. Y 

Arbetstagaren 

Tidigare forskning 

Arbetsgivaren 
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I tabellen nedan redovisas vilka kategorier som är viktigast för respondenterna, under de tre 

olika faserna i anställningen. 

 

Kategori Söker Stannar Slutar 

Kamratskap + +  

Kvalitet på 

medarbetarna 

+ +  

Ledarskap  + - 

Livsbalans  + - 

Arbetsmiljö  +  

Geografisk plats   - 

Arbetsuppgifter + +  

Utveckling  + - 

Karriär   - 

Upplevelser + +  

Ekonomi  + - 

Övriga förmåner  +  

Styrning   - 

Externt förtroende +   

Internt förtroende   - 

Tabell 2, 3S 

 

Söker:  

Första fasen i anställningen vid förbandet i studien, består av ett sökförfarande. Individen 

söker aktivt till förbandet och måste då också vara motiverad för att klara antagningstesterna. 

Inte ovanligt är att denna fas föregås av långa fysiska förberedelser och uppoffringar. Vad är 

det då som driver dem? Bilden de sökande har, har främst kommit från kategorierna 

Kamratskap, kvalitet på medarbetarna, upplevelser och Arbetsuppgifter i studien. I grunden 
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ligger också ett förtroende för myndighet i stort. Analysen av empirin i kombination med 

tidigare forskning har lyft fram vikten av ambassadörer och deras roll i att attrahera 

potentiella sökande. Under intervjuerna framkommer att individer med koppling till 

förbandet i många fall påverkat respondenterna positivt till att söka anställning.  

“Jag hade bilden av att det var ett väldigt proffsigt och seriöst förband” (Resp.4). Även inom 

Employer Branding benämns dessa individer för ambassadörer. Genom deras historier om 

förbandet, uppmuntran och tillgänglighet att besvara uppkomna frågor ökar sannolikheten att 

individen söker anställning.  
 

Min farsa berättade om det, han hade gjort lumpen i Härnösand och då hade de haft 

med sig röjdykare på deras fartyg någon gång där uppe. Han hade tyckt att det var 

häftiga killar och att de var duktiga. (Resp.3) 

 

Parment & Dyhre (2009) menar att effektiv kommunikation av EVP är oftast den som är 

personlig och den som individen har konstant tillgång till efterhand som intresset byggs. 

Respondenternas access till dessa ambassadörer uppfattas som en värdefull informationskälla, 

motivator och framför allt rekryterare. Även om ambassadörernas roll är viktig visar tidigare 

forskning att de endast utgör en del av EVP och behöver därför ofta kompletteras med andra 

kommunikationskanaler.   

Försvarsmakten har en tydlig kommunikationsplan (FM marknadsplan 2016, FM2016-

16024:1) som är noga utarbetad, dock verkar den vara centralt utformad för att täcka in FM 

som helhet och tar inte hänsyn till enskilda förband i lika stor utsträckning. Även där är 

ambassadörer identifierade som en viktig resurs i rekryteringen. 

Kategorier som Ekonomi och övriga förmåner är kanske det som traditionellt förknippas mest 

med ett anställningserbjudande. Vad betalar de för lön? Ingår tjänstebil? Vilka övriga 

förmåner finns det? Lätta frågor att ställa på en anställningsintervju och lätta för en 

arbetsgivare att presentera. I empirin finns dessa inte med under fasen Söka. Det som fått 

dessa individer att aktivt ta steget till anställning är; Kamratskap, kvalitet på medarbetarna, 

upplevelser och Arbetsuppgifter. Det är således dessa egenskaper den här enheten 

kommunicerat ut som erbjudande till sin resurspool. Analyserar enheten kategorierna under 

stanna skulle erbjudandet kunna bygga på fler kategorier i marknadsföringen framöver.  
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Stannar: 

Analys av empirin visar att majoriteten av kategorierna som varit avgörande för 

respondenterna i att söka är lika viktiga i att stanna enligt 3S tabell. Empirin visar att 

förväntningarna från första fasen måste infrias eller överträffas. Här handlar det om att 

tillfredsställa de anställdas “krav”. I denna fas tillkommer ytterligare kategorier som påverkar 

respondenternas benägenhet att stanna. Utveckling och-/eller karriär spelar roll för hur de ser 

på långsiktigheten på arbetsplatsen. Under anställningen kan behovet av balans mellan 

arbete-fritid (livsbalans) se olika ut. I de fallen arbetstagaren bildar familj kan det bli 

avgörande hur en anpassning till de nya förutsättningarna ser ut från arbetsgivarens håll.  

Kategorin Ekonomi börjar spela in mer och mer, dels på grund av att arbetstagarna blir äldre, 

bildar familj köper hus och så vidare men också för att det upplevs som ett mått på hur man 

lyckats i sitt arbete. Det uppfattas som viktigt att lönen är rättvis och speglar vad 

arbetstagaren presterar.  

Ledarskapet har stor inverkan på personalen. I empirin syns exempel på bristfälligt ledarskap 

som nästan fått anställda att säga upp sig. Samtidigt finns exempel på hur bra ledarskap kan 

rädda upp samma situation. Ledarskap är en kategori som påverkar många andra. Flera 

respondenter tar upp flexibilitet, gemenskap, förmåner, utveckling, livsbalans som viktiga 

delar, delar som påverkas till del av den närmaste chefen. En amerikansk fd general beskriver 

sin syn på ledarskap och vilket inflytande det har på en organisation; “Success in an 

organization is always due to good leadership. People in the unit will do their job despite the 

quality of their leadership, but leadership is what brings units from good to great” (Bolduc, 

2016 sid. 3).  

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att genom att systematiskt exponera de anställda för 

organisationens EVP skapas en företagskultur som är gjuten kring organisationens mål. Det 

finns utvecklingspotential i att på förbandsnivå arbeta med kultur, tradition, kamratskap och 

gemenskap och inte bara mål. Något som gagnar förbandet internt genom att stärka det 

psykologiska kontraktet men också något som kan användas externt i 

rekryteringssammanhang.  

På förbandet som studerats syns att det finns en kultur som är underförstådd och som förs 

vidare via instruktörer under grundutbildningen, och via kollegor fortsatt under 

tjänstgöringen. Självbilden hos de anställda blir som en självuppfyllande profetia där till 

exempel myten om att “en röjdykare aldrig ger upp” gör att en Röjdykare aldrig ger upp. På 

träningströjor som används av instruktörer under grundutbildningen står det “Don’t ever give 
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up” tryckt tillsammans med en bild på en fågel som försöker äta upp en groda men samtidigt 

blir strypt av grodan (se försättsblad). De anställdas självbild kan vara en viktig faktor att 

känna till för att kunna bedriva bra rekrytering, motivera de anställda samt för att skapa goda 

ambassadörer när personal väljer att lämna. Att reflektera över vad som är bra med arbetet 

skapar förutsättningar att förstärka det som är bra och inte bara jaga det som är dåligt.   

 

 

Slutar:  

Att personal slutar behöver inte vara dysfunktionellt för organisationen. Beroende på vilka 

karriärvägar individen tar under anställningen kan det finnas ett bäst föredatum på 

personalen. Framför allt handlar det för arbetsgivaren att planera och arbeta proaktivt istället 

för reaktivt varje gång någon väljer att sluta. Att sluta på sin arbetsplats visar empirin är 

förknippat med kategorierna geografiska läget, livsbalans, karriärmöjligheter, Ekonomi, 

utveckling, ledarskap samt till viss del missnöje med organisationen som helhet, internt 

förtroende. Det är sällan en oväntad eller plötslig Shock som har orsakat avslut, snarare har 

det varit orsaker som successivt utvecklats med tiden.  

Geografiska läget påverkar livsbalansen hos många av respondenterna. Under referensram 

redovisas vad forskningen säger om den yngre generationens förhållningssätt till arbetslivet, 

där just livsbalans är något generation Z värderar högt (Bencsik, Horváth-Csikós och Juhász, 

2016). Denna balans är olika svår att upprätthålla beroende på hur ens livssituation ser ut 

avseende familj, barn och intressen men också arbetsplatsens geografiska läge och 

förutsättning. En annan aspekt är också det faktum att majoriteten söker sig till denna enhet 

som unga där tankar på att bilda familj fortfarande är avlägsna. Stannar de däremot kvar 

under en längre period kommer den delen så småningom ikapp och påverkar deras 

prioriteringar i livet.  

Läget påverkar också karriärmöjligheterna då det kräver pendling till en annan ort under ett 

antal år. Detta bidrar till att respondenterna inte ser någon mening i att flytta närmare 

arbetsplatsen. Om anställda kommer skaffa familj är ofta inte frågan, frågan är snarare när. 

Empirin är tydlig med att när det väl sker så omprioriterar den anställde och i de fall där 

arbetsgivaren inte lyckas hantera det, slutar de. Just arbetsplatsens geografiska läge i 

kombination med familj på annan ort har flertalet av respondenterna uttryckt som det mest 

negativa med arbetsplatsen. Vidare påverkar även geografin kategorin Ekonomi på grund av 

pendlingskostnader. Utveckling är en viktig drivkraft hos respondenterna. Denna kategori är 

inte lika tydligt beroende av geografin utan hänger tydligare ihop med Ledarskap och 
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Ledning. Om ambitionen upplevs som lägre hos arbetsgivaren än hos individen själv skapas 

en frustration som kan öka risken för att personalen byter till en enhet där deras driv förväntas 

uppskattas mer. Ledarskap är ett verktyg som rätt utnyttjat kan öka förutsättningarna att 

behålla personal men som kan påverka allvarligt om det inte uppfattas som bra. Ledarskapet 

är det som i första hand kan skapa den flexibilitet som arbetstagarna efterfrågar. Ledarskapets 

utmaningar består bland annat i att hitta lösningar som kompenserar för de kategorier som 

upplevs problematiska, till exempel Geografiska läget och Livsbalans. Arbetsgivaren 

behöver arbeta med att motverka de negativa konsekvenser som arbetet medför för den 

enskilde. I referensramen menade Alvesson (2004) att kunskapsintensiva organisationer 

eftersträvar autonomitet och har därför inte alltid en tydlig organisationsstruktur, strukturen 

formas snarare utefter projekt eller uppgift (Alvesson, 2004). 

Kunskapsintensiva anställdas krav på autonomitet syns också i genomförd studie. Andra 

förband känner inte alltid igen sig i hur enheten arbetar. För de som kommer från andra 

enheter kan det också innebära problem, här kan det bli en kulturkrock i det militära 

hierarkiska systemet. En av respondenterna som har bakgrund från ett annat förband angav att 

otydligheten och att det var rörigt var en orsak till att hen slutade. Att hantera de 

kunskapsintensivas krav på autonomitet men samtidigt erbjuda en tydlighet och ordning är en 

utmaning för cheferna i enheten. Försvarsmaktens ledningsfilosofi; uppdragstaktik, vilket 

innebär att chefen styr vad som skall göras men personalen styr hur det skall göras, är något 

som tilltalar de kunskapsintensiva medarbetarna på enheten. Vidare syns i empirin en 

indikation på att en upplevd byråkratisering av myndigheten påverkar personalen negativt.  
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 7. Slutsats 
Slutsatsen är att Employer Branding med dess Employee Value Proposition kan fungera som 

verktyg vid militära kunskapsintensiva enheter, i arbetet med att behålla rätt personal längre. 

Kunskapsintensiva militära enheter bör, som en del i detta arbete, exploatera arbetsplatsens 

unika egenskaper och förutsättningar och hur dessa påverkar varför människor söker, stannar 

och slutar. Kategorierna som påverkar i Söka och Stanna fasen kan utgöra grunden i enhetens 

EVP, medan kategorierna från sluta kan utgöra underlag för andra åtgärder.  

Det som fått respondenterna att Söka är kategorierna; Kamratskap, kvalitet på medarbetarna, 

upplevelser och Arbetsuppgifter. Det är således dessa egenskaper den här enheten 

kommunicerat ut som erbjudande till sin resurspool.  

Analys av empirin visar att majoriteten av kategorierna som varit avgörande för 

respondenterna i att Söka är lika viktiga i att Stanna. Här handlar det om att tillfredsställa de 

anställdas “krav”. I Stanna fasen tillkommer ytterligare kategorier som påverkar 

respondenternas benägenhet att stanna; Utveckling och-/eller karriär spelar roll för hur de ser 

på långsiktigheten på arbetsplatsen. Under anställningen kan balansen mellan arbete-fritid 

(livsbalans) behöva se olika ut. Kategorin Ekonomi börjar spela in mer och mer. Ledarskapet 

har stor inverkan på personalen. I empirin syns exempel på bristfälligt ledarskap som nästan 

fått anställda att säga upp sig. Samtidigt finns exempel på hur bra ledarskap kan rädda upp 

samma situation. Ledarskap är en kategori som påverkar många andra. Flera respondenter tar 

upp flexibilitet, gemenskap, förmåner, utveckling, livsbalans som viktiga delar, delar som 

påverkas till del av den närmaste chefen.  

Analyserar enheten kategorierna under både Söka och Stanna skulle erbjudandet kunna 

bygga på fler kategorier i marknadsföringen framöver. Det är också möjligt för enheten att 

fortsätta att arbeta med EVP gentemot befintlig personal för att få dem at stanna längre. En 

metod för fortsatt arbete presenteras i appendix 1, Processmodell, ATR16.  

 

Diskussion 

Målet är att behålla kvalificerad personal och ett verktyg för detta är Employer Branding. Ett 

begrepp, starkt knutet till näringslivet, där mycket handlar om produktivitet och effektivitet. 

Innebörden av produktivitet skiljer sig dock mellan näringslivet och myndigheter generellt 
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och Försvarsmakten i synnerhet. Produktiviteten i fallet Försvarsmakten kan kopplas till den 

operativa förmågan. Begränsningar avseende personal, kompetens, resurser eller ledning kan 

reducera eller påverka denna. En av våra respondenter beskriver sin kompetens som en vinst 

för Försvarsmakten; “Alla år jag stannar kvar är ren vinst för FM med tanke på den kunskap 

jag har i dagsläget och hur mycket jag har kostar” (Resp.4). Respondenten bakom citatet har 

nått en hög kompetensnivå inom sitt område och tillhör numera ett fåtal i hela FM med en 

viss förmåga. Personalförlust i det fallet blir en väldigt tydlig konsekvens ekonomiskt men 

framför allt operativt där den specifika förmågan reduceras. Forskning kring specialförband 

tar upp att; människor är viktigare än hårdvara, kvalitét framför kvantitet och att denna 

personalkategori inte kan massproduceras (Marius, E 2015). Tre “sanningar” som sätter 

människan i centrum och något som sannolikt gäller de flesta kunskapsintensiva enheter. 

Studien har för oss visat hur tydligt kunskapsintensiva enheter investerar i mänskligt kapital 

och inte bara anställer personal. Personliga egenskaper är hårdvaluta och den 

kunskapsintensiva delen tillförs individen genom utbildning och övning. Det innebär att 

individen inte kan veta vad jobbet innebär förrän hen befinner sig på 40 meters djup i mörker 

en decimeter från en skarp sjömina. Det innebär också att eftersom individen inte har några 

tidigare erfarenhetsvärden från den verkligheten är det svårt att förutse framtiden och hur 

länge denna del kommer vara tillräckligt givande, utvecklande och motiverande. Detta är två 

faktorer som borde påverka hur enhetens EVP utarbetas för att kunna hålla långsiktigt. Det 

räcker alltså inte med att fokusera sina resurser på enbart en rekryteringskampanj utan 

arbetsgivaren måste tänka flera steg framåt om det är långsiktighet som eftersträvas. William 

Krebs som studerat nordiska specialförband skriver;  
 

Talent management, or strategic human resource planning, is a broad term. Thinking 

strategically about the workforce means managing selection, rewards, retention, development, 

promotions, career paths design, and a host of other human resource (HR) functions (Krebs, 

2016 sid. 4). 

 

Citatet ovan sammanfattar alla delar personalavdelningen behöver hantera för att 

åstadkomma långsiktighet. 

 

Vad erbjuder FM för åtgärder i dag som får personalen att stanna? I Försvarsmakten 

genomförs i dag medarbetarsamtal där några av frågorna berör hur den anställde trivs på 

jobbet, om den anställde vill utveckla eller lära sig något och om chefen behöver utveckla 
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något (Försvarsmakten EMILIA 2018) Frågeställningarna är begränsade och generella även 

om tanken med dem är att avhandla dåtid, nutid och framtid (Försvarsmakten EMILIA 2018). 

Ytterligare en begränsning i denna metod är att relationen till den överordnade kan påverka 

hur sanningsenligt den anställde svarar. Utöver detta finns även en “checklista avgångssamtal 

-chef” som genomförs i samband med att en anställd säger upp sig. Den verkar ha en bra 

struktur och en av frågorna är att ta reda på vad FM kunde ha gjort annorlunda för att 

förhindra avgången. Vidare är FM marknadsplan 2016 (FM2016-16024:1) en väl utarbetad 

kommunikations-/rekryteringsstrategi med fokus på unga vuxna 18-25 år. Även om den 

förvisso tar upp behovet av att behålla personal har den ett tydligt fokus på att 

attrahera/rekrytera. Det finns utrymme för genomförd studie med sitt uttalade fokus på att 

behålla kvalificerad personal vid kunskapsintensiva förband då inget av ovan nämnda 

alternativ gör det i samma utsträckning. 

Även om ovan nämnda dokument i vissa fall gör en ansats mot vår forskningsfråga finns det 

begränsningar. “Kontinuerlig personlig utveckling är nyckeln för att behålla unga 

medarbetare i organisationen” (FM marknadsplan 2016, FM2016-16024:1, sid. 7).  

Citatet ovan visar Försvarsmaktens syn på vad de identifierat som ett av huvudområdena i att 

behålla personal. Utifrån den forskning vi har tagit del av anser vi den något förenklad och 

bara en del i det stora hela. Referenskapitlet redogör för generation Y/Z där betydligt fler 

delar är viktiga än bara utveckling. Försvarsmakten skriver följande om denna generation 

(18-25 år) i sin marknadsplan 2016 (FM2016-16024:1); “Ett statusfyllt jobb med hög lön är 

inte så viktigt för unga jämfört med andra värden. De kräver istället en hög grad av social 

trivsel och trygghet av det framtida arbetslivet. Jämfört med tidigare generationer är de mer 

orienterade mot familjeliv och en stabil vardag” (FM2016-16024:1 sid. 13). Forskningen 

nämner förvisso social trivsel, trygghet och livsbalans som viktiga krav men samma 

forskning och även empirin framhåller lön som viktigt. Status som begrepp förekommer inte i 

empirin men kan jämföras med internt/externt förtroende. Försvarsmakten uppfattas vända 

sig till den stora massan i sin analys och sedermera rekryteringskommunikation vilket gör att 

enskilda kunskapsintensiva enheter faller utanför. Av den anledningen finns behovet av att 

dessa enheter utformar sina egna individuella EVP. En ökad förståelse för hur olika 

generationer resonerar kring arbetsrelaterade förmåner och förutsättningar kan öka 

precisionen i organisationens EVP arbete och i slutändan bidra till effektivare personaltjänst 

för nuvarande och nästa generation in på arbetsmarknaden. Studien fann att kategorier som 

exempelvis kamratskap och geografisk placering påverkade mycket. På ett förband i 

Stockholmsområdet kan geografin vara fördelaktigare för Livsbalansen men påverka 
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kamratskapen då veckopendling till en mindre ort ofta bidrar till att sammansvetsa enheten 

även utanför arbetstiden. Det viktiga för arbetsgivaren blir att känna till vad som påverkar 

arbetstagarna på enheten och hur. Själva processen att ta fram en EVP samt att införa en 

kvalitativ process på enheten, med arbetstagaren i centrum, tror vi är största vinsten för 

militära kunskapsintensiva enheter. Därför återfinns inte någon EVP baserad på kategorierna 

från den genomförda fallstudien på Röjdykardivisionen. Det finns en risk att denna i så fall 

skulle ersätta ett framtagande av en egen EVP vid enheten. Dessutom skulle det finnas risk att 

den användes av andra enheter som då helt missar vinsterna av att skapa en egen process 

kring EB. I Appendix 1 återfinns vårt förslag på tillvägagångssätt för att skapa och använda 

EVP vid en kunskapsintensiv militär enhet. Vi har valt att döpa den föreslagna processen till 

Attention to Retention, ATR. Detta namn skall symbolisera vår syn på personal inom 

kunskapsintensiva militära enheter. Attention då det betyder, uppmärksamhet och omtanke. 

Då det också betyder lystringsgraden Givakt! tycker vi att det passar bra för militära enheter 

och att det utstrålar vikten av att adressera frågan. Retention har vi valt för att fokus skall 

hamna på att behålla personal. 

 

 

Avslutning 

Mer forskningen i ämnet Employer Branding föreslås inom andra kunskapsintensiva statliga 

enheter. I dagsläget finns mycket forskning kopplat till privata företag inom ett begränsat 

antal branscher, men det råder brist på erfarenheter från myndighetsperspektivet. Båda har 

dock samma behov av att behålla kvalificerad personal. Denna studie har skrapat på ytan hos 

ett kunskapsintensivt förband. Studien har identifierat områden för arbetsgivaren att utveckla 

och andra enheter kan följa studiens tillvägagångssätt som ett komplement till nuvarande 

alternativ. En arbetsgrupp, exempelvis förtroendeorganisationen med ATO17 i spetsen kan 

aktivt arbeta med att känna av generella uppfattningar kopplade mot EVP genom 

förtroendesamtal. Dessa samtal skulle kunna vara anonyma, och därför mer ärliga och 

nyanserade, och presenteras sammanställda för chefen vid behov. Processmodellen ATR 

omhändertar detta arbete och återfinns under Appendix 1. 

 

 

 

                                                
17 Arbetstagarorganisationen (Fackföreningsföreträdaren) 
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Appendix 1 Processmodell, Attention to Retention (ATR)  
 
Inrätta en arbetsgrupp (AG ATR). Denna grupp behöver sätta sig in i begreppet EVP 
för att i ett senare skede kunna skapa just en sådan utifrån den empiri man funnit i 
genomförda intervjuer. 
AG ATR arbetar kontinuerligt med EVP på enheten för att fånga upp förändringar. 
Låt det t.ex. vara förtroende organisationen med ATO i spetsen och inte cheferna. 
Gruppen kan positivt rapportera förändringar till chefen samt vara ett beslutsstöd i 
frågor som rör framkomna kategorier. Skapa intervjuguide inför intervjuerna 
innehållande frågor som fångar varför personen sökte till förbandet/enheten och vad 
det är som gör att den är kvar. 
 

1. Intervjua 
De som är representativa för den personalkategori som EVP skall utformas kring. 
Enheten bör ha några delar i EVP som är gemensamma för hela enheten. Olika 
personalkategorier kan kräva olika tillägg till den gemensamma EVP. 
 

2. Koda intervjuerna, skapa kategorier. 
Kategorierna kan se olika ut på olika enheter, försök att inte forcera in koder i 
befintliga kategorier. Skapa mättnad kring kategorierna genom fler intervjuer. 
(konsensus) 
Använd tabell 3S för att särskilja vilka kategorier som påverkar när individer söker, 
stannar och slutar. 
 

3. Skapa en EVP baserat på kategorierna i Söker och Stannar. Här finns möjlighet att 
lägga in styrningar från ledningen..men VIKTIGT att det är saker som “alla” är 
överens om och som inte förändras fort över tid. Förankra och återkoppla till 
personalen! Ha kommande generation i minnet vid skapandet. 
 

4. Medarbetarsamtalet 
Lägg in frågor direkt kopplade till enhetens kategorier på medarbetarsamtalet för att 
skapa ett personligt verktyg.  
 

5. Intervjua alltid de som slutar.  
Följ upp varför de Sökte, vad som gjorde att de Stannade och vad som till sist fick 
dem att Sluta. Återkoppla till EVP 
 

6. Intervjua även med Fö.org. 
 

7. Använd EVP:n som beslutstöd för chefer, förutse konsekvenser. Använd EVP:n för 
att sätta in nya kollegor i förbandet. Återkoppla EVP ofta till personalen för att skapa 
“produktivitet” och förbandsanda. 

 
8. Arbeta med EVP som verktyg för rekrytering. Använd ambassadörer som primas med 

budskapet i EVP. 
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Modellen nedan är processmodellen ATR 
Denna visar på de olika stegen beskrivna ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen skall ses som ett hjälpmedel för att skapa en process vid en enhet som vill arbeta 
med att behålla personalen längre. Själva processen kan vara givande i sig och bidra med nya 
perspektiv och synsätt på personalhantering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVP 

Rekrytering 

Beslutsstöd 
Chefer 

Medarbetarsamtal 

Intervju, Chef 1 

Intervju, Fö. Org 

Söka 

Sluta 

Stanna Intervjuer Kodning, 
Kategorier, 3S 

1 2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

Gen.X, Y, Z… 

Figur 6 Processmodell ATR 
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Appendix 2 Förkortningar och begrepp  

ATO – Arbetstagarorganisationen  

ATR – Attention to Retention 

DNC - Dykeri och naval medicinskt centrum 

EB - Employer branding 

EOD - Explosive ordnance disposal, Ammunitionsröjning 

EVP - Employee Value Proposition, vilka fördelar en anställning medför. 

FM - Försvarsmakten 

FMPersI - Försvarsmaktens Personal Instruktion 

HOP - Högre Officersprogrammet 

HR C - Försvarsmaktens centrum för personalfrågor 

HRM - Human resource management 

HSOU - Högre Specialistofficersutbildningen 

IEDD - Improvised Explosive Device Disposal, röjning av okonventionell ammunition, 

såsom vägbomber, terroristbomber, bilbomber och självmordsbombare. 

M-nr - Nummer på materiel införskaffad via Försvarsmaktens materielprocess.  

OP - Officersprogrammet 

RPG - Rocket propelled grenade, granatgevär 

SOU - Specialistofficersutbildning 

SWEDEC - Swedish eod and demining center 
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Appendix 3 E-mejl frågor 
Hej.  

Jag håller på och skriver en kandidatuppsats tillsammans med en studiekamrat. Jag skulle 

uppskatta mycket om du hade tid att svara på några frågor som vi är intresserade av att 

utforska inom ramen för uppsatsen. Ju mer eftertänksamma och detaljerade svar, desto bättre 

för oss, men hellre lite kortare svar än att du inte mäktar med att svara alls ;). Svaren blir 

anonyma i uppsatsen, det är BARA jag som kommer veta vem som svarat och vilka som var 

tillfrågade. Vi har genomfört ett antal intervjuer på förbandet med personal som tjänstgör där 

nu. Vi har skapat en konceptuell modell för olika faktorer som påverkar arbetstagaren på en 

arbetsplats. Denna modell är tänkt att kunna användas på andra organisationer också. Vi 

önskar nu bredda oss till mejlintervjuer för att fånga upp ytterligare nyanser kring de 

kategorier vi skapat samt säkerhetsställa att vi inte missar något DU tycker är viktigt. (Tveka 

inte att höra av dig om det är något du undrar över eller eventuella förbehåll du har.) 

 

 

1. Vilka fördelar såg du i din tjänstgöring på Röjdykardivisionen? 

 

 

 

2. Vilka nackdelar upplevde du? 

 

 

 

3. Vad fick dig att sluta? 

 

 

 

4. Vad hade behövts för att undvika att du slutade? Känn dig inte låst vid vilka förutsättningar som fanns 

då, utan tänk fritt :) 

 

 

 

5. Hur tänker du kring en ny tjänstgöring på Divisionen? Om du är Reservofficer nämn gärna det också.  
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Appendix 4 Intervjuguide 

Intervju. Tankar inför planering 

 

Syftet är att undersöka varför personer väljer att söka, stanna och avsluta sin tjänstgöring vid 

ett kunskapsintensivt förband. 

 

RQ: Hur får man anställda vid kunskapsintensiva förband att stanna kvar? Intervjuer 

RQ: Hur använder privata företag Employer Branding? Artiklar 

RQ: Kan myndigheter använda Employer Branding? FM PersI, Artiklar, Intervjuer 

RQ: Vad är drivkraften/motivationen hos generation X, Y 

RQ: Hur attraherar man rätt personal?Intervjuer 

 
 

När:  

Plats:  De som jobbar kvar: På arbetsplatsen 

 Den som slutat: Nya arbetsplatsen 

Tid: 2h 

Utrustning: Intervjustöd, anteckningsmtrl, Röstminne, kaffe och bulle 

 

Disposition 
 

Intro 

Presentation. Förklara syfte, skapa förtroende,  

Förklara hur mtrl skall användas: Citat, anonymitet, ljudupptagning m.m. 

 

Intervju 

Samtal, med stöd av frågor 

 

Avslutning 

Något de vill utveckla/förtydliga. 

Var det vad de förväntade sig? 

Vad händer nu? 

 

Intervjufrågor 
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Kronologiskt berättande eftersträvas..Öppna frågor..Anteckna bara sådant som skall följas 

upp/utvecklas/förtydligas 

Frågorna skall vara till stöd, de skall inte frågas, de skall avhandlas i samtalet. Nyanser i svar 

antecknas. Vad svaras inte på? 

Intervjun skall analyseras “direkt” efter den är genomförd, vänta inte tills alla är gjorda! 

 

Fas 1 Antagning, urval 

När kom du på att du skulle söka till förbandet? 

Varför sökte du? 

Vilka val fanns? 

(Hur många var ni som prövades?) 

Vad tänkte du när du fick reda på att du var antagen till utbildningen? 

Hur kändes det? 

Hur såg dina framtidsplaner ut? 

Vilka var dina farhågor? 

 

Fas 2 Utbildningen 

Kan du beskriva vad som var bäst med utbildningen? 

Hur har grundutbildningen format dig? 

Vad har den lärt dig? 

Hur ser din relation ut till de andra som gjorde utbildningen tillsammans med dig? 

Vad tänkte du när du tog examen? 

Hur kändes det? 

Nämn något om huruvida dina farhågor infriades? 

Beskriv hur utbildningen levde upp till dina förväntningar? 

Vad var dina framtidsplaner nu? 

 

När bestämde du dig för att fortsätta efter utbildningen? 

Vad var det som gjorde att du tog det beslutet? 

Vad var det som lockade? 

Vilka farhågor hade du? 

Vilka andra valmöjligheter fanns? 

Om du inte blivit antagen vad hade du gjort istället? 

 



 
 
 
 

 64 

Fas 3 Arbetet (omformuleras för de som slutat) 
Hur kändes det när du var klar och började arbeta? 

Hur såg dina framtidsplaner ut nu? Hur lång tidshorisont?  

Beskriv hur arbetet levde upp till dina förväntningar? 
Hur har dina tankar kring anställningen varit? 

Vilka andra alternativ har du övervägt? 

Vad uppskattar/uppskattade du i din anställning? 

Vad är arbetsplatsens styrkor? 

Svagheter då? 

Hur ser/såg utvecklingsmöjligheterna ut?: personligen, karriär, lön osv. 

Vilka nackdelar ser/såg du? 

Hur ser balansen mella jobb,fritid och familj ut? 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka till förbandet? 

Vad skulle få dig att sluta? 

Hur skulle du sluta? 

Vad skulle du i så fall vilja göra? 

Hur ser du på framtiden? 

Mål, visioner, drömmar 

 

Fas 4 Lämnat 

Vad gjorde att du slutade? 

Hur gick tankarna innan? under hur lång tid? När föddes idén? 

Vad gör du nu? Vad är bättre/sämre..Vilka skillnader och likheter finns? 

Hur känns det när du tänker tillbaka på anställningen? 

Vad saknar du? 

Vad saknar du inte? 

Hur har tankarna gått kring att komma tillbaka? 

Vad hade fått dig att komma tillbaka? 

Vad hade fått dig att inte sluta? 

Hur ser du på framtiden? 

Mål, visioner, drömmar 

Hur skulle du råda någon som funderar på att söka sig till ditt gamla förband? Hur skulle du 

beskriva det? 
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Få in frågor om: relationer mellan kollegor, chefer osv också. både på jobbet och privat 

Hur ser umgänget ut på arbetsplatsen? Hur ser umgänget med kollegor ut på fritiden? 

FM i stort: Förband vs FM 

 

Förrådsfrågor för uppföljning och fördjupning: 

* Vad hände? Är alltid möjlig att starta med. 

* Vad menar du? Varför?/Varför är det så? Tvingar fram en förklaring. 

* Vilka möjligheter/val finns? Tvingar fram en meny för nya frågor. 

* Hur skulle du beskriva den/det? Öppnar för “vad menar du?”-frågor. 

* Vad är/var vändpunkten? Ett sätt att söka svar när du inte vet inom vilket område du ska 

söka. 

* Vad sa han/hon? Ger aktualitet och citat. Söker de verkliga orden. 

* Hur yttrade/visade det sig? Alldaglig fråga, låg laddning. Upplevs som ofarlig. 

* Vad tänkte du just då? Ger närvaro, reflektion. 

* Kan du ge ett exempel? Producerar anekdoter och kräver precisering. 

 

 

 
 
 


