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Sammandrag 

Officerare i specialistofficersbefattning tenderar att söka sig till andra karriärer i allt högre 

takt. En fördubbling av frivilliga avgångar har skett mellan åren 2015 till 2017. Denna 

utveckling riskerar att leda till begränsningar i Försvarsmaktens förmågor samt den 

nödvändiga kunskapsöverspridning och kunskapsuppbyggnad som förmågorna är beroende av.  

Denna studie syftar till att öka förståelsen till varför officerare i specialistofficersbefattningar, 

vid 4.sjöstridsflottiljen, väljer att söka alternativa karriärer. Detta är en kvalitativ studie som 

genomförts på sex officerare som tjänstgjort i specialistofficersbefattning och som valt att 

växla karriär. Av resultatet framgår att individerna upplever en obalans mellan kraven i 

privat- och yrkeslivet. Det har även visat sig att individernas behov av personlig utveckling är 

omfattande och upplevs av respondenterna som otillräcklig efter en tid i befattning. Bland de 

avgörande faktorerna till varför individerna väljer att karriärväxla framträder tydligast, 

obalans mellan arbetslivets- och privatlivets krav samt avsaknad av personlig utveckling. 
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1. Introduktion 

Denna undersökning inleds med ett introduktions kapitel, som syftar till att introducera ämnet 

för läsaren, genom att beskriva det undersökta fenomenet och dess karaktär. Här ges även 

bakgrund med förklaring till vilka förändringar som påverkat och bidragit till det 

identifierade fenomenet. Förändringarna har skapat såväl förtjänster som nya utmaningar, 

vilka förklaras under rubriken 1.2 bakgrund och problemformulering. För att ge läsaren 

fördjupning och förståelse för specialistofficersprofessionen förklaras dess innebörd och 

innehåll, för att därefter slutligen leda till frågeställningen.  

1.1 Inledning 

Inom Försvarsmakten, i likhet med de flesta företag eller organisationer som är 

kompetenskrävande, är personalen en central resurs. Personer som besitter den största 

erfarenheten och kompetensen eller annan viktig information för verksamheten, brukar 

kategoriseras som nyckelpersoner. Dessa personer är viktiga och har ofta större betydelse för 

organisationen eller företaget än materiella ting. Frånvaro eller förlust av nyckelpersoner kan 

därmed få negativa konsekvenser för verksamheten. Företag och organisationer eftersträvar 

personal med rätt kompetens för sin verksamhet och Försvarsmakten är inget undantag. Inom 

Försvarsmakten utgör, bland annat yrkesofficerare med specialistkompetens, kategorin 

nyckelpersoner. I Försvarsmaktens personallägesrapport för december 2017 kan det utläsas att 

denna personalkategori har avslutat sin anställning på egen begäran, i dubbelt så stor 

utsträckning som tidigare år. Vi kommer i denna studie undersöka vilka anledningar som är 

avgörande för att officerare i specialistofficerbefattning, söker sig till andra karriärer. Genom 

begreppen, motivation och behov, vill vi vidare kartlägga vad som är motiverande i arbetslivet 

och vilka behov som föreligger för en balanserad relation mellan arbets- och privatliv. 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Försvarsmaktens senaste befälsreform, som innebar uppdelningen mellan yrkesofficerskåren i 

akademiskt utbildade officerare och yrkesutbildade specialistofficerare, genomfördes som ett 

resultat av regeringens proposition 2008/09:140 ”Ett användbart försvar”. I syfte att möta de 

gällande säkerhetspolitiska utmaningarna, förändrades här det militära försvarets mål och 

uppgiftsställning till Försvarsmakten. Ur propositionen framgick bland annat; 

”Den framtida insatsorganisationen kommer att bestå av stående förband och 

kontraktsförband samt ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. 

Insatsförbanden kommer att vara fullt bemannade, materiellt uppfyllda, samövade och 

inte kräva någon återtagning för att vara fullt användbara.”
1
 

 och vidare att; 

”Personalförsörjning för alla personalkategorier i Försvarsmakten kommer att bygga 

på frivillighet.”
2
  

Reformen har, enligt Försvarsmaktens årsredovisning 2016, givit avsedd effekt. Försvars-

makten och dess insatsorganisation består idag av stående förband som är bemannade, 

                                                 

 

1
 Regeringens proposition. 2009. Ett användbart försvar: 2008/09:140. Försvarsdepartementet: Stockholm. s. 1. 

2
 Regeringen. s. 1. 
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samövade och materiellt uppfyllda. Kompetensnivån inom de olika yrkesgrupperna har sedan 

reformen blivit djupare än tidigare, vilket därmed ökat personalförsörjningens effekter, ur ett 

kunskapsperspektiv.
3
 Försvarsmaktens operativa förmåga bygger i grundfundamenten bland 

annat på personalen vilket gör personalförsörjningen till ett av fokusområdena under 

innevarande försvarsbeslutsperioden (år 2016-2020).
4
 

I propositionen, som ”Ett användbart försvar” innebar, föreslogs det att Försvarsmaktens 

personalförsörjning skulle vila på frivillighet, till skillnad från tidigare då den vilade på 

totalförsvarsplikten. Förändringen syftade till att skapa flexibilitet, effektivitet och 

tillgänglighet inom organisationen samt att tillgodose Försvarsmaktens behov efter dagens 

krav. Denna förändring har inte bara skapat möjligheter och förbättringar, inom 

organisationen och dess förutsättning att lösa tilldelade uppgifter, utan även utmaningar. En 

utmaning som Försvarsmakten tidigare tillgodosett genom totalförsvarsplikten, var 

rekrytering till organisationens personalförsörjning. Genom värnplikten, med tusentals 

totalförsvarspliktiga, hade därmed Försvarsmakten, olikt andra organisationer eller företag, en 

unik rekryteringsbas till den militära professionen och därigenom den nödvändiga 

personalförsörjningen. Förändringen till ett svenskt yrkesförsvar har under åtta år inneburit att 

denna naturliga rekryteringsbas varit borta, vilket ställt krav på en annan typ av 

personalförsörjning än tidigare. Under denna tid har det ställts samma krav på rekrytering till 

Försvarsmakten och dess profession, som på företag inom näringslivet eller andra statliga 

myndigheter. Personalförsörjningen har varit en utmaning som fortfarande inte är löst. Som 

ett resultat av detta i kombination med ett försämrat säkerhetsläge, återinfördes 1 januari 2018 

skyldighet till att mönstra och göra grundutbildning genom värnplikt.  Officersförbundet 

beskriver dagens personalsituation som ”en akut krisfråga” och menar att frågan måste 

hanteras som just en kris. För att ”tala klarspråk” beskriver officersförbundet 

personalsituationen på följande sätt; 

”Runt 25 procent av den svenska yrkesofficerskåren kommer att ha uppnått 

pensionsålder fram till 2025. Samtidigt fyller inte Försvarsmakten platserna till 

officersutbildningarna och antalet rekryterade och tjänstgörande gruppbefäl, soldater 

och sjömän har aldrig nått upp till målnivåerna. Till det ska läggas att många 

officerare slutar, såväl under sin utbildning som inom några år efter examen. En 

minskande personalstyrka ska alltså leverera politikers och försvarsmaktslednings 

ökade krav på operativ tillgänglighet och beredskap, samtidigt som vi nu även ska 

utbilda värnpliktiga. Ekvationen går inte ihop…”
5
 

Denna bild av personalsituationen har bekräftats av Försvarsmakten med reservationer på 

vissa av officersförbundets beskrivningar. Exempelvis menar Försvarsmakten att 24 procent 

av yrkesofficerskåren når pensionsålder 2025, vilket inte per automatik innebär att samtliga 

går i pension. En annan reservation är att yrkesofficerskåren omfattar generellt utbildade 

officerare samt specialistofficerare. Mot bakgrund av detta, avser vi undersöka vilka de 

avgörande anledningarna är till att karriärväxla. 

 

                                                 

 

3
 Försvarsmakten, 2016. Försvarsmaktens årsredovisning 2016: FM2016-17170:2. Försvarsmakten: Stockholm. 

s. 45. 
4
 Försvarsmakten, 2016. Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015: FM2015-1597:7. Försvarsmakten: 

Stockholm. s. 48. 
5
 https://www.officersforbundet.se/nyheter/2018/personalfragan-en-akut-kris-for-forsvaret/ Hämtad 16 maj 2018. 

https://www.officersforbundet.se/nyheter/2018/personalfragan-en-akut-kris-for-forsvaret/
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Genom att attrahera människor till anställning inom Försvarsmakten skapas förutsättningarna 

för en fungerande personalförsörjning och därmed underlaget för nya specialistofficerare. I 

studien avgränsas fenomenet till att belysas ur perspektivet, officer i specialistofficers-

befattningar vid 4.sjöstridsflottiljen. 

Specialistofficeren representerar kärnan av kompetensen inom sitt arbetsområde vid förbandet 

och ska normalt stanna i befattning under lång tid.
6
 Detta innebär att både kontinuitet av 

kunskap samt dess utveckling och djup, är beroende av denna yrkesgrupp. Ett problem som 

uppdagats under det senaste året, i enlighet med officersförbundets analys, är att denna 

yrkesgrupp tenderar att lämna sina befattningar i större utsträckning än tidigare. Detta innebär 

att de positiva effekterna, som presenterats i Försvarsmaktens årsrapport 2016, vänds till 

negativa effekter när kunskapsbärarna, officerare i specialistofficersbefattningar, lämnar 

försvarsmakten. Under 2017 var andelen specialistofficerare, som lämnat försvarsmakten på 

egen begäran, procentuellt dubbelt så stor som under 2015.
7
  

Då Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter begränsas studien till att undersöka 

fenomenet utifrån ett flottan perspektiv, genom 4.sjöstridsflottiljen. 4.sjöstridsflottiljen är en 

av fyra organisationsenheter som tillsammans med Amfibiebataljonen bildar Marinen, som i 

sin tur är ett av tre vapenslag inom Försvarsmakten. 4.sjöstridsflottiljen består av fem 

krigsförband som totalt omfattar knappt 600 kontinuerligt anställda. Flottiljen är ett 

insatsförband och besitter förmågor som dagligen används för att lösa Försvarsmaktens 

uppgifter. Utan officerare i specialistofficersbefattning begränsas 4.sjöstridsflottiljens 

möjlighet att verka fullt ut med sina sjögående enheter. 

I Försvarsmakten och därmed på samma sätt vid 4.sjöstridsflottiljen, nyttjas tjänstledighet 

exempelvis vid, prov av annat jobb eller vid studier. Denna kategori uppgår idag till cirka en 

tredjedel av flottiljens personalram, varav officerare i specialistofficersbefattning utgör en 

avgörande del. På 4.sjöstridsflottiljen saknas idag officerare i specialistofficersbefattning i den 

utsträckning att det påverkar de sjögående enheternas förmågor att lösa sina uppgifter. 

Orsaken till tjänstledigheterna förklaras bland annat med tjänstledighet för; militära studier, 

civila studier, prov av annan anställning, föräldraledighet och tjänstgöring vid annan 

myndighet. Av dessa tjänstledigheter är flertalet tydligt inriktade mot fortsatt framtida 

yrkesutövande utanför flottiljen och Försvarsmakten.  

Denna utveckling riskerar att medföra konsekvenser för lösandet av flottiljens uppgifter, ur 

såväl långsiktiga som kortsiktiga perspektiv. Ur ett långsiktigt perspektiv begränsas 

kunskapsöverspridningen samt djupare kunskapsuppbyggnad, vilket medför att flottiljens 

kunskapsbas riskerar att minska över tiden. Ur ett kortare eller direkt perspektiv begränsas 

möjligheten att verka fullt ut med de sjögående enheterna, här och nu. Ökningen av 

specialistofficerares avgångar under 2017 är av den storlek att försvarsmaktsledningen 

beslutat om en särskild uppföljning av denna utveckling. Detta visar på organisationens 

angelägenhet och vilja att komma till bukt med eventuella faktorer som bidrar till detta. Med 

bakgrund av att avgångarna fördubblats, procentuellt, de senaste åren, är det viktigt att 

skyndsamt komma fram till varför de ökar samt vilka anledningar som ligger bakom 

individernas beslut. Situationen förefaller vara så att Försvarsmakten inte lyckas tillfredsställa 

individernas behov i arbetslivet och skapa motivation till att fortsätta inom organisationen. 

                                                 

 

6
 Försvarsmakten, 2009. FM Systembeskrivning OF och OR: FM2009-23320:53070. Försvarsmakten: Stockholm. 

7
 Försvarsmakten, 2017. Personalläget i Försvarsmakten i december 2017: FM2017-11123:2. Ä3. 

Försvarsmakten: Stockholm. s. 7. 
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För organisationen innebär uppsägningarna att man behöver rekrytera och utbilda nya 

specialistofficerare för att fylla upp de vakanser som uppstått. Man behöver vidare undersöka 

de bakomliggande orsakerna och hur dessa kan omhändertas för att få personalen att stanna 

längre och göra yrkeskategorin attraktivare. Förutom att avgångarna urholkar den djupa 

kunskap som specialistofficerarna har, så medför det också stora kostnader för 

Försvarsmakten att utbilda nya officerare, i synnerhet eftersom utbildningen är betald. 

1.3 Specialistofficeraren och yrkets utformning 

För att Försvarsmakten ska lösa sina uppdrag och uppgiftsställningar krävs det samverkan 

mellan ett stort antal funktioner som består av individer, organisationsdelar och 

organisationsnivåer inom den militära professionen. Alla funktioner på respektive nivå har 

kravsatta specifika färdigheter, kunskaper samt egenskaper som ska tillgodoses. Individens 

kunskaper inom varje funktion bygger på det kunnande som finns kravsatt.  För att leva upp 

till alla dessa krav behövs ett långsiktigt kunskapsbyggande. Inom Försvarsmakten som 

organisation skall dessa funktioner verka mellan sina kunskapsområden för att tillsammans nå 

den militära effekt som regering och riksdag efterfrågar. Detta sker genom att organisationens 

delar sammanbinder alla sina färdigheter och kunskaper till en integrerad helhet. Personalen 

är förutsättningen för att denna helhet ska motsvara uppdragsgivarens krav på förmåga till 

verkan. Officersyrket delas in i reservofficerare och yrkesofficerare, där yrkesofficerare är 

kontinuerligt anställda och reservofficerarna tidvis anställda. I denna undersökning kommer 

endast yrkesofficerare avhandlas. Bland dom kontinuerligt tjänstgörande officerarna finns 

kategorierna generellt utbildade officerare och officerare i specialistofficers befattningar, s.k. 

specialistofficerare. Arbetsfördelningen mellan dessa officerskategorier utgörs av 

arbetsuppgifterna. Den generellt utbildade officeren är huvudsakligen chef vid de olika 

organisationsenheterna och har kravsatta förmågor på stridsföring i form av strategi och taktik 

samt personalansvar med allt detta innebär såsom arbetsmiljö, avtal, arbetsordningar, 

verksamhetssäkerhet osv. Specialistofficeren kännetecknas av fördjupade yrkeskunskaper 

med lång arbetslivserfarenhet inom sitt specifika yrkes- eller kompetensområde. Exempel på 

specialistofficersbefattningar är luftförsvars- och undervattensstridsofficer eller inom teknisk 

tjänst maskintjänstchef och system teknisk officer. Alla har gemensamt att dom står för den 

djupa kunskapen inom respektive arbetsskrå. Specialistofficeren kan dock vara chef med 

personalansvar inom sitt specifika arbetsområde. Denna typ av chefskap inträffar senare i 

karriären än för generellt utbildade officerare. För yrkets vidkommande är bägge 

officerskategorierna väsentliga och båda måste bidra med sin specifika kunskap för 

uppgifternas lösande. Rent organisatoriskt bygger Försvarsmakten på en hierarki där cheferna 

blir färre ju högre upp i hierarkin man befinner sig. Därmed behövs det fler 

specialistofficerare än generellt utbildade. En specialistofficer är i huvudsak en fackman inom 

sitt arbetsområde vilket ställer krav på lång tid i tjänst för att skaffa sig de djupa kunskaper 

som krävs för att utbilda och utveckla arbetsområdet. Specialistofficeren kan betecknas som 

en nyckelperson för organisationen som helhet som finns representerad på alla nivåer inom 

Försvarsmakten. De specialistofficerare som har de högsta graderna besitter de djupaste 

kompetenserna, erfarenheterna och expertisen inom ett specifikt område eller funktion och har 

verkat under lång tid i dessa befattningar. Vid 4.sjöstridsflottiljen tjänstgör huvuddelen av 
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officerare i specialistofficersbefattning på befattningsnivån OR6-7
8
. Denna befattningsnivå 

omfattar 1.serganter och fanjunkare som ofta tjänstgör i instegs- eller i 

tjänstegrenschefsbefattningar. Specialistofficerares arbetsuppgifter omfattar bland annat 

utbildning av personal inom arbetsområdet, underhåll, utveckling, planering och 

genomförande av militära operationer. För att bli specialistofficer utbildar man sig beroende 

av kompetensområdets behov, under tre terminer vid någon av Försvarsmaktens skolor. Efter 

denna tid fortsätter utbildningen med den yrkesspecifika kunskapsuppbyggnaden vid 

respektive förband eller skola. Utbildningslinjerna är som tidigare sagts, riktade mot specifika 

områden, beroende på vilken typ av befattning man skall ha. Exempel på dessa är markstrid, 

sjöstrid, ubåt, teknisk tjänst, ledning och logistik.
9
 Utbildningen är betald och det finns två 

alternativ för den som väljer att utbilda sig till specialistofficer. Det ena är att erhålla 

värnpliktsförmåner under utbildningen och det andra, att man genomför en anpassad 

specialistofficersutbildning med bibehållen lön, vilket bl.a. förutsätter att man tjänstgjort 

minst fyra år i befattning som soldat eller sjöman. Specialistofficerare som tjänstgör på 

sjögående enheter vid flottiljen tjänstgör inte endast på kontorstider, dvs. på ett 8-17 jobb. 

Som sjögående besättningsmedlem blir arbetstiden ofta oregelbunden och avhängd av 

fartygets uppgifter och uppdrag. Då fartyget årligen deltager på ett antal övningar som 

sträcker sig över längre perioder blir arbetsinsatsen vid dessa tillfällen ofta högre och 

intensivare. Förutom övningar som syftar till att fördjupa och utveckla förmågor, genomför 

fartygen ett antal insatser årligen. Dessa är ofta i förväg inplanerade, men även uppkomna 

insatser är vanligt förekommande. Att arbetstiden styrs av fartygets krav innebär att 

personalen skall vara tillgänglig för tjänstgöring under merparten av året. Utöver arbetstid 

som är beroende av fartygets verksamhet ingår vakttjänstgöring och beredskap, under årets 

alla dagar. Detta innebär i praktiken tjänstgöring under ett antal helger och vardagar årligen, 

oavsett typ av helg. Försvarsmakten som organisation har en tydligt hierarkisk struktur. Som 

officer har man överordnade och underordnade och förväntas kunna ta order och genomföra 

dessa med hjälp av den personal man har till sitt förfogande. Som specialistofficer vid 

flottiljen befinner sig många av dessa på nivån OR6-7, som tidigare nämnts. Detta innebär att 

det oftast är dom som verkställer beordrad verksamhet, genom sitt specifika kunnande. 

Organisationen är känd för goda ledarskapsutbildningar och även våra respondenter återkom 

flera gånger till de positiva erfarenheterna av bra chefer inom Försvarsmakten. Förutom bra 

ledarskapsutbildning på samtliga nivåer, får alla officerare möjlighet att praktisera och 

därmed omsätta sin utbildning från början. Detta gäller såväl inom planering och 

genomförande som att verka som föregångsman och chef. Som specialistofficer har man 

underordnad personal och vissa befattningar inkluderar även personalansvar, där en del av 

tjänsten riktas mot att planera, utvärdera samt utveckla underställd personal. I flottan arbetar 

man med spetsteknologi, speciellt framtagen för systemens ändamål. Såväl operatörer som 

tekniker får därför möjlighet att arbeta med den senaste och modernaste teknologin inom 

respektive område. Alla officersbefattningar omfattar vapenhantering varför sunda 

värderingar och att man förlikat sig med Försvarsmaktens värdegrund är centralt för alla som 

tjänstgör inom organisationen. Detta innefattar även kunskap om den sekretess som är 

                                                 

 

8
 Other ranks, nivå 6-9. 

9
 https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/ovriga-utbildningar/befals-och-

officersutbildning/specialistofficersutbildningen/ Hämtad 16 maj 2018. 

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/specialistofficersutbildningen/
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/specialistofficersutbildningen/
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förknippad med verksamheten och systemen, vilket Försvarsmaktens anställda årligen erinras 

om. Samtlig personal vid flottiljen har ett anställningskontrakt som innebär obligatorisk 

internationell tjänstgöring om Försvarsmaktens behov erfordrar detta.  

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att öka förståelsen till varför officerare i specialistofficersbefattningar, 

vid 4.sjöstridsflottiljen, väljer att söka alternativa karriärer. 

Frågeställningen ska besvaras genom att kartlägga yrkeskategorins: 

 behov i arbetslivet, 

 motivation, 

 avgörande anledningar till beslutet att karriärväxla. 
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2. Metod   

I detta kapitel redogörs för undersökningens forskningsdesign. Här kommer studiens 

vetenskapsteoretiska synsätt, metodval och forskningsansats presenteras samt hur valen av 

dessa vuxit fram och varför. I kapitlet presenteras vidare hur vårt urval av respondenter 

genomförts, hur intervjufrågorna arbetats fram, hur det empiriska dataunderlaget samlats in 

och analyserats samt vilka etiska överväganden som har beaktats under arbetets gång.  

2.1 Undersökningsdesign 

För att beskriva våra metodologiska val kommer vi här att redogöra för den 

undersökningsdesign som kommer att genomsyra arbetet. Undersökningsdesign är en viktig 

del av en undersökning och kan beskrivas som den övergripande strategin för studiens 

upplägg. Då strategin är svår att ändra under arbetets gång,
 10

 har vi gjort våra övervägande i 

det initiala arbetet. Valet av vår forskningsdesign har skett utifrån undersökningens 

frågeställning samt dess karaktär och syfte. Beroende av frågeställningen, passar ofta olika 

metodval olika bra med sina respektive för- och nackdelar. Beroende av studiens perspektiv 

och kontext, kan ett och samma problem undersökas med olika design
11

. Att ta hänsyn till alla 

perspektiv är inte görbart, varför motivet till vald design ska vila på frågan; är det rimligt att 

genomföra undersökningen med denna design? Vi har efter nogsamma övervägande kommit 

fram till följande val av undersöknings strategi. 

Studien avhandlar en samhällsvetenskaplig observation och kommer att ta utgångspunkt ur ett 

hermeneutiskt synsätt, där tolkning av ett observerat fenomen varit styrande. Genom att inte 

söka efter några absoluta sanningar har vi under arbetets gång lagt stor vikt vid att tolka den 

information som delgivits ur såväl ett del- som ett helhetsperspektiv. Med egen erfarenhet 

inom yrket, har vi båda en förförståelse som under arbetets gång underlättat och därmed 

förenklat möjligheten att sätta oss in i de individuella situationer som framkommit. Denna 

förförståelse kan även inverka negativt om man inte beaktar effekter som kan uppstå med 

anledning av denna. Dessa överväganden beskrivs och förklaras närmare under rubriken 2.6 

Etiska effekter.  

Då denna studies utgångspunkt bygger på att öka förståelsen, under vilka förhållanden och 

omständigheter som officerare i specialistofficersbefattning väljer att söka sig till andra 

tjänster eller karriärer, är sambandet mellan individ och fenomen styrande. För att studera 

sociala fenomen som avhandlar individers känslor eller åsikter och tolkningar, lämpar sig den 

kvalitativa metoden väl.
12

 Denna metod är även lämplig till att omfatta individers 

uppfattningar i syfte att hitta förklaringar till varför ett fenomen uppstår.
13

 Med individens 

uppfattning och mening i centrum, har därför denna undersökning genomförts med en 

kvalitativ undersökningsmetod. Detta då vi funnit att just individens perspektiv tydligast 

representeras genom den kvalitativa metoden där frågeställningar tillåts vara öppna och 

medger ett fritt individuellt resonemang. För att få reda på hur en individ upplever ett 

                                                 

 

10
 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Towns, A. Wängnerud, L. 2017. Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, 5:1 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB, s. 87. 
11

 Esaiasson m.fl. s. 88. 
12

 Jacobsen, D.2015. Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, 2,1 

uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 29. 
13

 Jacobsen, s. 22. 
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fenomen, är det bästa sättet att fråga individen. Individer skapar och upplever sin egen 

verklighet i den aktuella kontexten varför generella mätningar svårligen kan fånga upp 

nyanserna och tankarna på ett djupare plan. Därför har djupintervjuer och en fokusgrupps-

intervju utgjort datainsamlingsmetoderna under arbetets gång. Genom att anpassa frågorna till 

våra respondenter samt att vi satt oss in i situationen och dess kontext, har vi fördjupat 

samtalet och därigenom skapat oss en tydligare förståelse av de individuella resonemangen 

som framkommit.  

Datainsamlingsmetod väljs beroende av problemställning. Under arbetets gång måste man 

ständigt återkomma till frågan om metoden passar frågeställningen. Ofta finner man då att 

man inte har en frågeställning, utan flera, vilka kanske kräver andra särskilda metoder.
14

 

Oavsett vilken metod man nyttjar ska datainsamling genomföras. Datainsamlingen kan ske på 

olika sätt men ofta genom observationer, enkäter, intervjuer eller statistik. När man talar om 

datainsamling brukar man skilja på primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som en 

forskare tar fram för att besvara sin specifika fråga medan sekundärdatat är framtaget för en 

annan frågeställning, men kan användas i aktuell studie. Därmed är skillnaden mellan dessa, i 

vilket syfte man samlat in data på.
15

 Denna undersökning har byggts upp med primärdata som 

grund. Den primära datainsamlingen har genomförts med två olika metoder, öppna 

individuella djupintervjuer och en fokusgruppsintervju. Den öppna individuella 

djupintervjumetoden var lämplig då studien söker svar kring den enskildes inställning, 

uppfattning eller tolkning av situationen
16

  vid 4.sjöstridsflottiljen, medan fokusgrupp-

intervjun syftade till att diskutera företeelsen ur ett arbetsgivarperspektiv med flottiljens HR 

representanter.  

De initiala intervjuerna var vägledande för de efterföljande vilka gav oss möjlighet att 

reflektera över frågeställningar som kunde utvecklas för att passa metoden på ett tydligare sätt. 

Dessa utvecklade även oss som intervjuare. Alla intervjuer genomfördes med öppna frågor, 

där respondenterna, dvs individer som slutat på egen begäran, fick svara på samma eller 

likvärdiga frågor. Som steg två i datainsamlingen fick personal ur flottiljens HR avdelning 

genomföra en workshop som syftade till att diskutera hur arbetsgivaren ser på företeelsen ur 

sitt perspektiv och vilka förebyggande åtgärder som vidtagits. Den sistnämnda metoden 

kommer att kallas workshop fortsättningsvis. 

Forskningsansatsen är förbunden med vetenskapsteorin i den mening att, beroende av vilket 

synsätt man utgår ifrån, kommer valet av forskningsansats att speglas. Då vi har utgått från 

det hermeneutiska synsättet, följer den induktiva ansatsen. Forskningsansatserna kan 

beskrivas som utgångspunkten man kommer att ta för att skapa kunskap om verkligheten, 

eller komma fram till slutsatser. Forskningsansatserna är den induktiva respektive den 

deduktiva. Den deduktiva ansatsen innebär att forskningen tar utgångspunkt ur tidigare 

forskning och genom dessa finner förklaringar till exempelvis observationer i verkligheten. 

Den induktiva ansatsen innebär att forskningen tar utgångspunkt ur det empiriska underlaget 

och därigenom skapar ny kunskap om verkligheten, vilket denna undersökning har gjort. 

Bakgrunden till denna studie är att vi som officerare uppmärksammat att bristen på 

specialistofficerare inom ett antal yrkesinriktningar ökat under åren. Som en följd av detta är 

                                                 

 

14
 Jacobsen, s. 22–30. 

15
 Alvehus, J.2013. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 1 uppl. Stockholm: Liber AB, s. 34. 

16
 Alvehus, s. 98. 
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observationen och därmed studiens frågeställning tagen direkt ur vår yrkesvardag. Med 

utgångspunkt ur individens verklighet har det empiriska underlaget tagits fram och sedermera 

utgjort underlaget till att besvara studiens frågeställning. Genom att empirin utgjort 

grundfundamentet och basen i studien har vidare referensramen skapats efter empirins behov 

och omfattning. Eftersom empirin utvecklats till ett brett omfång av ämnesområden, krävdes 

en bred referensram.  Studien har av ovan beskrivna anledningar därför genomförts induktivt.  

All datainsamling som skett har spelats in och transkriberats för att sedan kodats i olika 

omgångar i syfte att identifiera huvud- och underkategorier samt att återge empirin på ett 

strukturerat och så rättvisande sätt som möjligt. Den initiala kodningen utfördes genom att vi 

individuellt läste det transkriberade materialet och samtidigt identifierade sammanhang och 

budskap som respondenterna gett uttryck för. Därefter sammanfördes våra individuella 

kodningar till en gemensam bild av underlaget. De identifierade kodningarna sattes i sin 

kontext genom stycken som klipptes ut för att påbörja den selektiva kodningen. Här skapades 

teman, kategorier, där innebörden styrde vilken gruppering som kodningarna hamnade i. När 

allt material fördelats till teman genomfördes en förnyad tolkning av underlaget i syfte att 

identifiera kodningar som felplacerats eller som krävde ett nytt tema eller kategori. Därefter 

tolkades underlagen var för sig, vilket syftade till att återigen kontrollera fördelningen samt att 

namnge kategorierna. Initialt skapades tolv kategorier som efterhand reducerades till nio 

kategorier, som namngavs med temanamn. Därefter påbörjades ett analysarbete kring hur 

dessa hängde ihop och på vilket sätt de tydligast kunde redovisas och förklaras. 

Sammanhanget presenteras och förtydligas i kapitel 4, empiri och analys. 

Sammanfattningsvis är detta en samhällsvetenskaplig studie som bygger på ett hermeneutiskt 

synsätt. Här kommer tolkning av individens uppfattning vara styrande. Genom det 

hermeneutiska synsättet följer den induktiva ansatsen. Genom denna ansats ska det empiriska 

underlaget skapa ny kunskap. I syfte att fånga den individuella nyansen har vi valt en 

kvalitativ metod som genom djupintervjuer och en workshop har utgjort metoden för 

datainsamling. Vi kommer att använda oss av en kvalitativ dataanalysmetod som inspirerats 

av grounded theory genom studiens ambition att vara förutsättningslös samt dess olika steg 

vid kodning av empirin. Genom öppen och selektiv kodning har empirins kategorier vuxit 

fram vilket redovisas utförligare i kapitel 4.  

2.2 Val av respondenter 

Kopplat till vald datainsamlingsmetod och den kvalitativa undersökningsdesignen 

genomfördes som tidigare nämnts såväl djupintervjuer som workshop. För djupintervjuerna 

sökte vi officerare som tidigare tjänstgjort vid 4.sjöstridsflottiljen i specialistofficersbefattning 

och som valt att avsluta sin anställning efter 2009, eftersom det var året som 

specialistofficersbefattningar infördes. De personer som vi intervjuade har alla avslutat sin 

anställning på egen begäran, ansökt om tjänstledighet för civila studier eller för prov av annan 

anställning. Respondenterna valdes sedan ut subjektivt i syfte att skapa bredd och djup inom 

gruppen. Skillnader som eftersträvades var representation i; olika åldersspann, anställningstid 

samt olika utbildningslinjer och officerskategorier.  

Då syftet med att genomföra en workshop i undersökningen var att kartlägga arbetsgivarens 

syn på fenomenet och vilka eventuella åtgärder som vidtagits, formade vi en fokusgrupp för 

detta ändamål. Fokusgruppen representerades av en ställföreträdande divisionschef, HR-chef 

och den hösta företrädaren för officerarna i specialistofficersbefattningarna vid flottiljen. Då 

vi meddelat att alla respondenter kommer att förbli anonyma ges här en översiktlig bild av 

vilka som intervjuats med detta i åtanke. Av de sex respondenterna som intervjuades var 
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anställningstiden som officer mellan två och 14 år, en individ var en generellt utbildad officer 

som tjänstgjort i specialistofficersbefattning och övriga var specialistofficersutbildade. 

Respondenterna har olika bakgrund och av de sex personerna ser vi att det finns fem olika 

utbildningslinjer. Utan att närmare gå in på vilka dessa är, kan det nämnas att utbildnings-

linjerna vid officersutbildningen representerar vilken inriktning individen får i sin kommande 

yrkeskarriär. Några av de intervjuade var personer som valt att söka tjänstledigt för studier 

och andra för prov av annan anställning. Tre av de intervjuade hade avslutat sin anställning i 

Försvarsmakten och tre var vid intervjutillfället tjänstlediga.  

2.3 Utveckling av intervjufrågor  

För att få reda på hur en individ upplever ett fenomen, är det bästa sättet att fråga individen. 

Detta görs ofta genom den kvalitativa metoden med intervjuer som är mer eller mindre öppna. 

Genom att anpassa frågorna till individen och förstå kontexten i situationen, kan man fördjupa 

samtalet och därigenom skapa en tydligare förståelse. Forskaren blir en person med 

förförståelse som samtalar med respondenten.
17

 Genom öppna frågeställningar och vår 

förförståelse var ambitionen att uppnå det som ovan beskrivits.  Vid framtagandet av 

intervjufrågorna utgick vi från problemformuleringen och dess frågeställningar. Totalt 

utformades 11 intervjufrågor. I syfte att värma upp respondenten inleddes intervjun med två 

uppstartsfrågor (fråga 1-2). Dessa handlade om vad som fick respondenterna att söka sig till, 

och vad dom jobbade med i Försvarsmakten. Eftersom motivation och drivkraft är centrala 

begrepp inom HR arenan kändes det naturligt att ställa frågor kring respondenternas 

individuella förhållande till dessa begrepp. Begreppen kopplades till arbetslivet i allmänhet 

och Försvarsmakten (fråga 3-6). Därefter använde vi två frågor som är allmänt nyttjade inom 

HR branschen vid anställningsintervjuer (fråga 7-8). Om man vill ha svar kring något 

specifikt måsta man ställa specifika frågor. Då undersökningen ska förstå varför officerare i 

specialistofficersbefattning lämnar sina tjänster, ställde vi frågan (fråga 9-10). Efter det att 

respondenterna hade fattat beslut om att lämna sin tjänst, undrade vi hur statiskt detta beslut 

hunnit bli. Därför ställde vi fråga 11. Den anslutande frågan syftade till att öppna upp för 

respondenten att fylla på med ytterligare information och tankar kring eventuella områden 

som vi inte berört under samtalet.  

Intervjufrågorna 

1. Vad fick dig att söka till FM? 

2. Beskriv vad du jobbade med inom FM! 

3. Vad är viktigt för dig på en arbetsplats? 

4. Vilka drivkrafter har du i arbetslivet/ vad motiverar dig? 

5. Hur ser du på FM som arbetsgivare? 

6. Hur skulle du beskriva FM som arbetsplats? 

7. Tänk på en tid då du kände bra om ditt jobb. Vad kände du då? Varför? 

8. Tänk på en tid du kände dåligt om ditt jobb. Vad kände du då? Varför? 

9. Vad fick dig att fundera på annat arbete? 

10. Varför slutade du? 

11. Vad hade fått dig att vilja vara kvar? 

                                                 

 

17
 Wallén, G. 2011. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2:15 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 76. 
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12. Finns det något som du vill tillägga som du tror kan vara viktigt för oss? 

2.4 Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes hade respondenterna erhållit ett informationsbrev med 

bifogade intervjufrågor. Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda grupprum där enskildhet 

kunde säkerställas, på tider och platser som respondenternas hade önskat. Intervjuerna 

genomfördes på vardagar och under normal kontorstid, med undantag för en intervju där tidig 

kväll passade respondenten bättre. Tidsåtgången var mellan en 1,5h- 2h för hela mötet och 

tiden runt intervjuguiden var 55–75 minuter.  Intervjuerna genomfördes på Försvarshögskolan, 

Säkerhetspolitiska institutet, samt vid Haninge garnison, Berga. Alla samtal spelades in och 

data från samtliga intervjuer har använts i undersökningen. Djupintervjuerna inleddes med en 

allmän konversation för att sedan övergå till att följa den framtagna intervjuguiden. Samtalen 

var öppna och respondenternas svar var naturliga och fylliga. Alla respondenter talade 

naturligt och svaren var uttömmande. Med korta uppföljningsfrågor erhölls omfattande svar. 

Vi upplevde att respondenterna var trygga och avslappnade under intervjuerna och att svaren 

som de gav var deras egna ocensurerade tankar och åsikter. Alla personer som vi kontaktade 

för att genomföra intervjuerna var positivt inställda till deltagande, en person som vi hade 

planerat att intervjua blev dock sjuk och kunde av den anledningen inte delta. Totalt 

intervjuades sex personer, varav tre intervjuades på Försvarshögskolan och tre på Haninge 

garnison.   

2.5 Etiska aspekter 

I denna studie har hänsyn tagits till de etiska och praktiska avvägningar som Dag Ingvar 

Jacobsen redogör för i Hur genomför man undersökningar. Utgångspunkten för forsknings-

etik berör tre krav i relationen mellan forskare och dem som det forskas på: ”rätten till 

privatliv, informerat samtycket och kravet på att bli korrekt återgiven.”
18

  

Vidare har hänsyn tagits till de forskningsetiska direktiven som vetenskapsrådet förmedlar i 

God Forskningssed
19

 Vi har med stöd av den skriften beaktat etiska och moraliska aspekter 

kopplat till genomförd undersökning. 

” Idealet är alltid att den som forskningen gäller ska vara informerad om att han eller 

hon är föremål för forskning...”
20

 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till de respondenter som var 

aktuella att intervjua, där informerades dessa om syftet med undersökningen. Tillsammans 

med informationsbrevet skickades även intervjuguiden så att respondenter hade möjlighet att 

se över frågorna innan intervjuerna genomfördes. Vi informerade dessutom om att arbetet 

bygger på den information som inkommer vid intervjuerna.  

” Efter det att informanten har erhållit utförlig information enligt ovan ska samtycke 

inhämtas, normalt skriftligen”.
21

  

                                                 

 

18
 Jacobsen, D.2015. Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, 2,1 

uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 34–35. 
19

 Vetenskapsrådet, 2017. God Forskningssed.  ISBN: 979-91-7307-352-3. Vetenskapsrådet: Stockholm, s. 26. 
20

 Vetenskapsrådet, s. 26. 
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Samtliga respondenter har informerats om att deltagandet är helt frivilligt och att de har all 

rätt att avbryta sin medverkan samt att de kommer att förbli anonyma, men att citat ur 

intervjuerna kan komma att användas i detta arbete. I relationen mellan respondenter och 

forskarna fanns vid undersökningstillfället inga beroendeförhållanden, sådana har dock 

funnits under tiden för tjänstgöringen i försvarsmakten.  

” Konfidentialitet är en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i 

förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna.”
22

  

Respondenter har meddelats att de kommer att förbli anonyma men att deras uttalande 

kommer att användas i arbetet och att citat kan komma att användas som en del i detta. 

Personuppgifter hanteras enligt gällande regler och alla ljudupptagningar liksom 

transkriberingar och andra anteckningar likaså.  

Allt data som inhämtats och de data som presenteras i detta arbete är helt oförvanskad och vår 

absoluta ambition har under hela arbetet varit att presentera den i sitt sammanhang i syfte att 

presentera resultaten sanningsenligt. Studien har genomförts av samma organisation som vi 

verkar i vilket påverkar resultatet. Till de positiva aspekterna med det hör att en insider känner 

individer och vet var man hittar informationen och att man möts med öppenhet, särskilt om 

undersökningen är något den egna organisationen intresserar sig för. Kunskapen om 

informella strukturer och språkbruk underlättar liksom att man känner till organisationens 

historia och därmed kan sätta undersökningen i ett historiskt sammanhang.
23

 Det finns även 

potentiella nackdelar med att arbeta som en insider i forskarsammanhang. Starka åsikter om 

det man undersöker medför risk att bli part i målet. Man kan uppfattas som partisk trots att 

man lyckats vara neutral och bli bemött med misstänksamhet. Det finns också en risk att en 

insider endast uppsöker de informella strukturer man känner till och alltså missar de delar av 

organisationen som man inte känner till. Dessutom finns en risk att man är återhållsam i sin 

analys till en organisation som man senare ska komma tillbaka till och därför censurerar kritik 

mot ledning eller andra grupper.
24

 Hänsyn har tagits till detta och vår strävan har under hela 

arbetets gång varit att genomföra undersökningen med syftet och frågorna i fokus. En åtgärd 

för att undvika ovanstående har varit att intervjun huvudsakligen genomförts av den som har 

minst koppling till individen och en annan att samtliga intervjuer startat med att tydligt 

beskriva och förklara hur materialet kommer att hanteras och användas.  
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras referensramen för undersökningen. Val av referensram och dess 

omfattning tar utgångspunkt ur resultatet av det insamlade empiriska underlaget. Då 

undersökningens syfte ska förstås genom att bland annat besvara frågorna; vilka behov som 

föreligger i arbetslivet, vad som motiverar i arbetslivet och vilka avgörande anledningar som 

föreligger vid val att lämna specialistofficersbefattningarna, har empirin utvecklats till att 

utgöras av många ämnesområden, varför vi valt att skapa en förhållandevis bred referensram. 

I ambitionen att få en bred referensram har de följande ämnesområdena innefattats; 

organisationstyper, HR-strategier, work-life balance, ledarskap, sensemaking, två kognitiva 

processteorier samt en klassisk motivationsteori. Nedan följer en genomgång av dessa. 

 

Som ett steg i att utforska teoriområdet nyttjade vi vårt empiriska material som vägledning. 

För att hitta vad tidigare forskning påvisade kring personalförsörjning ur ett bibehållande 

perspektiv, genomförde vi sökning efter relevant information i tillgängliga databaser med 

sökorden;  

anledning till uppsägning; arbetstillfredsställelse; job satisfaction; HR strategi; frustration i 

arbetslivet; organisationsstruktur; personalförsörjning; personalomsättning; organisations-

kultur, motivation; behov i arbetslivet; drivkraft; balans i arbetslivet; work-life balance; 

sensemaking. 

Sökningarna resulterade i mängder av tidigare studier som bland annat omfattade anledningar 

till varför anställda har eller saknar arbetstillfredsställelse eller motivation, strukturella 

organisationsutmaningar, human resource management samt teorier kring motivation och 

behov. Ur dessa ämnesområden, valde vi att koncentrera den teoretiska bakgrunden till 

ämnesområdena HR-strategier, motivation, behov och arbetstillfredsställelse och ledarskap. 

För att undvika att våra slutliga analyser och slutsatser blir enögda
25

, har ambitionen varit att 

använda och kombinera ämnesområden som kompletterar varandra, under arbetet.  

3.1 Organisation 

Henry Mintzberg har skrivit om olika organisationstyper och dess karakteristika.
26

 I 

boken ”Strukture in Fives” beskriver han fem olika typkategorier, nämligen: 

 Den enkla strukturen 

 Maskinbyråkrati 

 Professionell byråkrati 

 Den divisionaliserade formen 

 Adhorcracy 

Varje organisationstyp är uppdelad i fem delar som tillsammans styr organisationen. De fem 

ingående delarna: Högst upp finns strategisk ledning och under denna finns mellanchefer 

längst ned den operativa kärnan. Vid sidan av denna bas finns en teknostruktur, ofta benämnd 

stab samt en servicestruktur, eller stödstruktur vilka illustreras med Figur 3.1 

                                                 

 

25
 Alvehus, J. 2013. Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1 uppl. Stockholm: Liber, s. 113. 

26
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Figur 3.1 

 

Den enkla strukturens karakteristika: Genom att chef styr personalen direkt. Nyckeldelen 

av organisationen är ledningen. Teknostruktur, servicestruktur och mellanchefer saknas. 

Används där ledningen har behov av stark kontroll i en dynamisk miljö. Organisationstypen 

hittas vanligen bland unga, mindre företag.
27

 

Maskinbyråkrati: Styrs genom standardiserade processer där teknostrukturen, eller staben är 

tongivande. Karakteristiska parametrar är att specialiseringen sker vertikalt liksom 

horisontellt och att många människor innefattas i organisationen och gör arbeten som inte är 

automatiserade, liksom att kommunikationen och order går vertikalt. Denna organisationstyp 

återfinns ofta i äldre organisationer som inte har automatiserade system, men med stabil 

tillvaro och med krav på extern kontroll.
28

 

Professionell byråkrati: Typiskt för denna är standardiserade kunskaper där kärnan utgörs av 

den operativa delen av organisationen. Typiska parametrar är horisontell arbetsspecialisering 

och att decentraliseringen är både horisontell och vertikal. Återfinns i stabila miljöer med 

komplexa uppgifter t.ex. skolor och sjukhus.
29

 

Den divisionaliserade formen: Mellancheferna besitter nyckelrollen i denna form. 

Organisationsstrukturen kan beskrivas som att flera små autonoma företag verkar inom 

koncernen. Typiskt är att företag som format sig på detta sätt är äldre, relativt stora och har 

flera marknader på sina produkter, som skiljer sig från varandra och med anledning av detta 

behov av starka mellanchefer.
30

  

Adhocrati: Grunden här är att koordineringen sker genom ömsesidig anpassning och att 

nyckelfunktionen är servicestrukturen. Typiska designparametrar är samverkansmetoder, 

föränderlig struktur och horisontell specialisering. Organisationstypen finns i komplexa och 

dynamiska miljöer och vanligtvis unga organisationer, vanligen med avancerade och 

automatiserade tekniska system.
31
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3.2 Human Resource-strategier (HR-strategier) 

HR-strategier handlar till största del om integration mellan Human Resource Management 

(HRM) och organisationens strategiska planer. Inledningsvis kommer human resource 

management (HRM) förklaras för att sedan övergå till HR-strategier och dess omfattning och 

innehåll för undersökningens vidkommande.   

Termen HRM har idag till stor del ersatt den gamla termen personaladministration. Den kan 

definieras som det strategiskt sammanhängande tillvägagångsättet att administrera en 

organisations värdefullaste tillgångar, personalen.
32

 Det är personalen som individuellt och 

kollektivt bidrar till att uppnå organisationens målsättningar och därmed är det yttersta syftet 

med HRM, att genom personalen nå organisationens framgångar.
33

 Human Resource (HR) 

förklaras av Leon C Megginson som; 

”the total knowledge, skills, creative abilities, talents and aptitudes of an organizations 

workforce, as well as the value, attitudes and beliefs of the individuals involved”.
34

 

HRM kan refereras till de anställdas egenskaper som kunskaper och färdigheter, vilket 

kommer till nytta på arbetsplatsen. Vidare kan HRM ses som en samling metoder som 

tillsammans med arbetstagarnas kunskap och organisationens riktlinjer skapar arbetsinnehållet 

och reglerar arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Professor G Woods är av åsikten att 

begreppet HRM är svårt att definiera exakt eftersom termen till stor del är omgärdad av 

tvetydighet.
35

 Bylton och Turnbull säger att de olika sätt som termen nyttjas på i allmänhet 

indikerar både variation i mening som i betydelse kring vad som utgör dess 

kärnkomponenter.
36

 

HR kan även betraktas som en naturresurs, vilket omfattar organisationens möjligheter att 

nyttja färdigheter, kunskaper och förmågor etc. som genom kompetensutveckling kan 

tillgodogöra sig detta återkommande. Mänskliga resurser kan då betraktas som mänskliga 

tillgångar och kapital medan termen arbetskraft vanligt förekommande syftar på de fysiska 

förmågorna och kapaciteten en anställd bidrar med.
 37

  Personal i en organisation kommer till 

arbetsplatsen med de egenskaper som varje individ utvecklat. Dessa omfattar naturligt 

kunskap och färdigheter som organisationen efterfrågar, men också andra saker som känslor, 

målsättningar, perception, individuell motivation, värdering etc. vilket gör att HR måste 

inbegripa även detta. HR betecknar således arbetstagaren som helhet och fångar även de 

personliga egenskaper som färdighet, kunskap, värderingar med mera.  

                                                 

 

32
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33
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35
 Collings, D. Wood, G. 2009. Human resource management: A critical approach, London: Routledge, s. 2. 

36
 Collings, s. 3. 

37
 Collings, s. 242. 



18 

 

I takt med att konkurrensen om personal och produkter ökar ställs det ännu större krav på 

organisationens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett professionellt sätt, varför vikten av 

HRM är större nu än tidigare.
38

  

Tidigare undersökningar har visat hur HR-strategier kan bidra till att öka effekten av 

rekrytering, motivation och behållandet av kunskapsintensiv personal. I en undersökning 

genomförd av Horwitz et al.
39

  framgår vikten av att anpassa personalkoncept i syfte att 

effektivare kunna attrahera, motivera och behålla personal. Den bästa strategin för att 

motivera personal är att ge dem frihet att planera sitt arbete. Efter detta kommer utmanande 

arbetsuppgifter som följs av tillgången till spetsteknologi eller produkter inom området. 

Vidare nämns vikten av stödet från ledning och slutligen säkerställandet av meningsfulla 

arbetsuppgifter.
40

 De bästa strategierna för att motivera personalen handlar således om att 

erbjuda och säkerställa kravet på mjuka frågor så som stöd, frihet utmaningar och 

meningsfullhet. För att behålla dessa medarbetare beskrivs de bästa strategierna likt tidigare 

som utmanande arbete och stöd från ledningen, men här kommer framförallt den ekonomiska 

kompensationen in och konkurrenskraftiga paket tillsammans med bonusar framträder som 

framgångsrika strategier. Möjligheter att utvecklas inom specialiserade områden är också det 

en strategi som i undersökningen kvalificerar sig till toppen.
41

  Bland de minst effektiva 

strategierna för att behålla personal nämns bl.a. att ”ha en kritisk massa med kunskapsarbetare” 

samt flexibla arbetsmetoder och generösa bidrag till konferensdeltagande och studier.
42

  Vi ser 

här att utmanande arbetsuppgifter är viktigt såväl för att motivera som för att behålla sin 

personal. Stödet från ledningen är en annan strategi som påverkar såväl motivation som viljan 

att stanna kvar inom organisationen. Trots att den ekonomiska aspekten är den största 

anledningen till varför personal byter arbetsgivare argumenterar Horwitz et al. för att oavsett 

vad man erbjuder finns det andra företag som kan matcha såväl som överträffa företagets 

erbjudande.  

3.2.1 Work-life balance 

Personalen kan anses som den viktigaste tillgången inom en organisation. Om personalen 

dessutom är motiverad, lojal och finner arbetstillfredsställelse kommer detta att inverka 

positivt på organisationens resultat och målsättningar.
43

 Work-life balance (WBL) är ett 

begrepp som har många olika definitioner och refererar ofta till sambandet mellan arbets- och 

privatlivet. M Armstrong definierar work life balance på följande sätt;  

”Work Life Balance practices are concerned with providing scope for employees to 

balance what they do at work with the responsibilities and interests they have outside 
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work and so reconcile the competing claims of work and home by meeting their own 

needs as well as those of their employers.”
44

 

Enligt denna definition handlar det om att en organisation eller företag nyttjar en strategi för 

att skapa förutsättningar för anställda att uppnå balans mellan sitt arbetsliv och de krav som 

deras privatliv ställer. Genom denna balans kan såväl arbets- som privatlivets krav förenas 

och därmed uppfylla både arbetsgivarens och de egna behoven. Därmed inverkar personalen 

som enskild och kollektivt, på organisationens styrkor och svagheter. Av denna anledning 

torde därför strategin work life balance utgöra en nödvändighet på arbetsplatsen.
45

 Work life 

balance har varken med ålder eller kön att göra, även om det under 1980-talaet ansågs som en 

angelägenhet som hade störst betydelse för kvinnor.
46

 Samtliga av undersökningens 

respondenter har beskrivit behov av att finna denna balans då Försvarsmakten är en 

arbetsplats som ställer höga krav på fysisk närvaro och prestation. Work life balance kan ses 

som en strategi som möjliggör att uppnå såväl arbetsrelaterade som personliga 

målsättningar.
47

 Komplexiteten i work life balance grundar sig i att individen är komplex då 

alla har individuella behov. En persons behov är för den andre kanske ovidkommande eller 

irrelevant. Det är därför en utmaning att skapa generella förutsättningar som svar på alla 

anställdas behov. Grunden i att skapa förutsättningar för ett fungerande work life balance på 

arbetsplatsen är att ansvaret är delat mellan arbetstagare och arbetsgivare och kan delas in i en 

trevägskommunikation mellan HR avdelning, chefer och anställda. Krav ställs på såväl 

arbetsgivaren som på arbetstagaren och organisationen i sin helhet, då strategins målsättning 

är en gemensam angelägenhet.
48

 McCartney har tidigare visat på att organisationskulturen och 

därmed ledarskapet på arbetsplatsen har påverkan för möjliggörandet av en fungerande work 

life balance. Hon menar att de anställdas subjektiva bedömning av strategins effekter på deras 

karriär, inverkar och därmed kan komma att avgöra huruvida de anställda nyttjar 

möjligheterna som organisationen erbjuder, eller ej. Hon menar vidare att effekterna av 

exempelvis deltidsarbete eller andra individuella anpassningar på arbetsplatsen, inom flera 

organisationer betraktas som att den anställda är mindre engagerad än övriga, vilket får direkt 

inverkan på befordran och löneutveckling.
49

 Detta medför att vinsten med införandet av work 

life balance på den arbetsplatsen uteblir. För att undvika detta är det viktigt att chefer är 

föregångsmän och därmed nyttjar de strategier som organisationen skapat förutsättningar för. 

Därmed ser den anställda att detta inte försvårar eller förhindrar vidareutveckling eller 

befordran. En annan viktig aspekt är att chefer på alla nivåer förstår nyttan med work life 

balance och skapar ett öppet klimat som gör att anställda pratar om sina privata 

angelägenheter och de behov som dessa medför, är avgörande för att strategin skall fungera. 

En anställd som mår dåligt eller oroar sig för saker som händer i privatlivet, kommer inte att 

vara effektiv och lägga sin fulla uppmärksamhet på arbetet denna ska utföra. Därför är det 
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viktigt att chefer skapar förutsättningar för att hitta lösningar som tar bort denna oro. Här 

spelar företagskulturen en avgörande roll, vilken formar och skapar hela attityden eller 

jargongen på arbetsplatsen.
50

 Chefernas roll att kommunicera och ingjuta förtroende hos dom 

anställda kring organisationens ambition att nyttja work life balance som en strategi för balans 

och välmående på arbetsplatsen är viktigt och kommer att få påverkan för utfallet eller 

resultatet. Olika studier har visat på att organisationer med denna typ av företagskultur och 

tillämpning av work life balance ökar flexibiliteten och därmed arbetstillfredsställelsen för de 

anställda oavsett arbetsområde eller organisationsstruktur. Work life balance kan betraktas ur 

olika perspektiv och Katzell et al,. ser denna strategi som att anställda kan uppleva att dom 

har balans mellan arbets- och privatlivets krav, om det finns goda utvecklingsmöjligheter och 

därigenom motiveras att göra ett bra jobb och samtidigt uppfatta att det finns en balans mellan 

privat- och arbetslivets värderingar.
51

 Ett mer praktiskt synsätt är att balansen uppnås genom 

grundläggande faktorer som adekvat lön, arbetstider, arbetsförhållanden och arbetsuppgifter. 
52

Vidare menas att man kan lägga till ett antal faktorer som medbestämmande, 

uppmärksamhet, att individens arbetskapacitet och kunskap kommer till användning och 

utveckling etcetera. Armstrong menar, på samma sätt som McCartney, att nyttan med work 

life balance är att detta ger effekten och därmed bidrar till lägre sjukfrånvaro, att färre säger 

upp sig, minska stress, höja arbetsmoralen och produktivitet samt effektivitet.
53

 Vakanser är 

ofta en källa till att anställda känner sig otillräckliga vilket därigenom framkallar stress som 

får påverkan på arbetssituationen. Stressad personal tenderar jobba övertid och/eller ta med 

jobbet hem i sin strävan att lösa sina arbetsuppgifter. För att undvika denna typen av stress 

måste organisationens HR avdelning tillse att arbetsplatsen är adekvat bemannad som ett steg 

i work life balance strategin. För att förankra strategin i organisationen ställs det även krav på 

att HR arbetar fram riktlinjer eller policys samt utbildning för strategin, för såväl chefer som 

övriga anställda. McCartney säger att;”HR must ensure that work life balance becomes a 

formalized part of the performance management process as a way of rising its importance in 

the organization’s agenda”.
54

 Vilket understryker HR avdelningens ansvar att förankra och 

därmed formalisera processen inom organisationen. För att HR avdelningen ska ha 

förutsättningar att framarbeta rätt typ av åtgärder för företaget, måste detta arbeta ske i 

samverkan med organisationens personal. Detta kan ske genom exempelvis inriktade 

arbetsplatsträffar etcetera.  

Work live balance skapas inom en organisation genom att individen syns och bekräftas vilket 

bygger på en ömsesidig respekt mellan organisationen och den anställda. Den anställda måste 

i sin tur förtjäna det förtroende arbetsgivaren ger med att vara lojal och motiverad till att 

utföra sitt arbete på ett effektivt och målmedvetet sätt. McCartney´s menar att detta faller sig 

naturligt om den anställda får bekräftelse och förtroende av sin arbetsgivare.
55
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3.3 Sensemaking 

”Att involvera sig i sensemaking är att skapa, filtrera, rama in, skapa verklighet och göra det 

subjektiva till något mer påtagligt”.
56

 Sensemaking handlar om vad just ordet betyder; 

meningsskapande. I livet är det centralt att förstå och skapa mening med det man företar sig. 

Meningsskapandet tolkar vi bokstavligen för att skapa mening av oväntade händelser som 

inträffat vid ett tidigare tillfälle. Individen ifrågasätter varför saker inträffar för att förstå och 

skapa mening för sig själv. Weick delar in sensemaking i sju egenskapsområden och beskriver 

hur det karakteristiska inom respektive område är och fungerar. 

Grundad i identitetskonstruktion. 

Identitet och identifiering är centralt och individer identifierar sig med omgivningen. Vem 

man är, bestämmer man i förhållande till sammanhanget man befinner sig i. Detta medför att 

om sammanhanget, kontexten, förändras så förändras också uppfattning om vem man är i det 

avseendet. Möjlighet finns att anpassa sig till olika sammanhang och skapa perspektiv för att 

identifiera sig och skapa förståelse genom den egna identiteten. Då individers identitet är nära 

förknippad med arbetsplatsen så intresserar sig individer för att skapa och behålla positiva 

bilder av organisationer och korrigera negativa med associationer och handlingar.
57

  

Retrospektiv. 

Tillbakablickar ger möjlighet att skapa mening genom att se händelser och förstå vad dessa 

leder till. Tidpunkten för när man genomför reflektioner över tidigare händelser är central 

eftersom individer gör olika noteringar och tolkningar beroende på när detta sker i förhållande 

till omständigheterna. För att skapa mening utifrån återblickar kräver det att man 

uppmärksammat saker som uppstått utifrån det egna perspektivet.
58

 

 

Skapande av förnuftiga miljöer. 

Individer förstår saker som händer utifrån omgivningen som saker inträffar i och reflekterar 

individuellt kring detta. Utifrån observationerna skapas antaganden om den aktuella kontexten. 

På detta sätt skapar vi själva den kontexten som vi befinner oss i och gör därmed 

omgivningen förståelig samtidigt som omgivningen formar oss i den aktuella kontexten.
59

 

Social. 

Den sociala samvaron skapar förutsättningar för meningsskapande. Inom organisationer fattas 

beslut tillsammans alternativt med vetskapen om att de fattade besluten kommer att påverka 

omgivningen och därmed behöver implementeras tillsammans med andra. Besluten påverkas 

därför av att andra kommer att behöva förstå och acceptera dessa samtidigt som de får en 

påverkan.
 60

 Hur man uppfattas bestäms av omgivningen vilket medför att meningsskapande i 

det avseendet uppstår i en social kontext tillsammans med andra.
61
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Pågående. 

Meningsskapande är en pågående process som aldrig startar eller stannar, den pågår. Det går 

inte att undvika handlingar och dessa är en del av den pågående processen som bidrar till att 

skapa mening, den egna och andras. När det uppstår situationer använder man sig av sina 

intuitiva förmågor och handlar därefter. Det är alltså inte möjligt att alltid reflektera över vad 

man gör och varför när en händelse uppstår, utan man agerar. Genom språket skapar vi 

situationer som tolkas av vår omgivning för att skapa mening. Som en del av det pågående 

meningsskapandet kan vi alltså inte ställa oss utanför om vi inte förblir tysta över tiden.
62

  

Fokuserat på och av extraherade antydningar. 

En antydan är händelser som sticker utanför normen, som vi uppfattar och reflekterar över när 

de uppstår. Antydningen kan ses som en startpunkt av det pågående meningsskapandet. Från 

denna utvecklar vi meningen med det inträffade i syfte att sätta det i sin kontext. Från olika 

sammanhang tar individer antydningar och bestämmer utifrån dessa vad som är relevant och 

acceptabelt för inträffade händelser och situationer i deras kontext. Kontexten inverkar så till 

vida att man förväntar sig olika saker beroende på omgivningen och situationer och beroende 

på detta ser man antydningar som avviker från detta. Antydningar som tagits fram ur ett 

sammanhang fungerar som byggstenar för att skapa en bättre förståelse för helheten.
63

 

Driven av rimlighet snarare än noggrannhet. 

När mening skapas sker detta utifrån rimligheten i den aktuella kontexten. Av det man förstår 

kan man lättare skapa mening inom aktuella områden. Noggrannheten för den aktuella 

situationen underordnas därmed rimligheten för meningsskapandet. Med förståelse för 

händelser som uppstår i ett sammanhang ges dessa en meningsfullhet och betydelse framför 

att se detaljer som saknar betydelse i sammanhanget.
64

  

3.4 Ledarskap 

En ledare uppfattas vanligen som en person som står i spetsen för något. En person som 

vägleder andra mot tilldelade uppgifter och satta mål. Inom den internationella forskningen 

talar man om ledarskap inom två huvudspår: management och leadership. Två ord som båda 

översätts till ledarskap på svenska. Management, på engelska ligger nära det svenska ordet 

styrning och är starkt kopplat mot kunskap och kompetens medan det engelska begreppet 

Leadership mer handlar om de personliga egenskaperna och förmågan att inspirera människor.  

”Det är stor skillnad mellan att vara chef och att vara ledare men båda två är viktiga. 

Chefskap innebär att sätta igång, att verkställa, att bestämma över eller ha ansvar för, att 

styra. Ledarskap innebär att påverka, att vägleda vad gäller riktning, kurs, handling, åsikter. 

Skillnaden är avgörande. Chefer gör saker rätt; ledare gör rätt saker”
65

  

Inom det engelska ledarskaps begreppet ”managing” har Mintzberg på ett unikt sätt beskrivit 

vad ledare faktiskt gör i sitt arbete och hävdar att ledarskap (managing) varken är en 

vetenskap eller ett yrke. Ledarskap (managing) är en tillämpning (practice) som i huvudsak 
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lärs genom erfarenhet och som är rotad i sin egen kontext.
66

 Det som Mintzberg tar fram som 

typiska karakteristika och som präglar arbetet för ledaren är: 
67

 

 Obeveklig takt på ledarskapet (managing) 

 Kortvarigheten och variationen på aktiviteter 

 Uppdelningen och många avbrott av arbetet 

 Handlingsorienteringen 

 Favoriserande av informella och muntliga kommunikationssätt 

 Den laterala formen av arbetet (med kollegor och partners) 

 Att mer kontrollera det hemliga än öppna i uppgiften 

Mot den bakgrunden ser vi att ledarskap (managing) är något som alltså svårligen studeras i 

skolor utan kunskapen kommer genom erfarenhet inom det aktuella området. 

Inom Försvarsmakten beskrivs utvecklande ledarskap som en modell vilken skall användas 

inom organisationen. Utvecklande ledarskap beskrivs som: 

”Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina 

anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna 

strävar efter samma mål som du.”
68

 

Vidare står det att läsa: 

”En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att 

stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge 

stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för 

organisationen”
69

 

Till skillnad från det konventionella ledarskapet, med belöning och bestraffning som 

styrmedel, har det utvecklande ledarskapet som inriktning att få medarbetarna till att omfamna 

samma mål och vision som ledaren själv och på så vis erhålla drivkrafterna från medarbetarna 

själva. Syftet med det utvecklande ledarskapet är att på längre sikt komma längre med 

bakgrund av att motivationen då kommer från medarbetarna. 

Hur väl ledarskapet uppfattas inom organisationer påverkar trivseln och därmed också 

omfattningen på personalomsättningen. 

3.5 Behov, motivation & arbetstillfredsställelse 

Då studiens sju underkategorier kommer att diskuteras ur begreppen motivation och 

frustration kan dessa i för studiens vidkommande ses som motpoler. Motivation i arbetslivet 

är centralt, varför detta är en av ramverkets huvudbegrepp. Nedan förklaras begreppen 

motivation och frustration, därefter följer en klassisk motivationsteori som kommer att 

användas i undersökningens empiri och analyskapitel.  
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I det vardagliga samtalet används ordet på en rad olika sätt, men vad är det egentligen som 

menas när man säger att sig vara motiverad? En betydelse kan vara att man vill göra något 

eller att man behöver göra något. Ibland används ordet för att beskriva en drivkraft eller för att 

understryka att man vill göra särskilda saker. Som ett teoretiskt begrepp är det emellertid 

viktigt att reflektera över ordet betydelse och vara klar över definitionen. En definition är:  

”Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst 

beteende gentemot ett givet mål.”.
70

   

Frustration används inom psykologin som en term vilken ger uttryck för en känsla att något 

som är eftersträvansvärt inte inträffar. Termen kan sammanfattas med ett gemensamt namn 

över exempelvis tillfällen då man strävar efter ett mål för att känna tillfredställelse och detta 

raseras eller hindras, vilket leder till att man känner irritation, missnöje, otillräcklighet, ilska 

eller missmod mm. Detta kan beskrivas som en negativ psykisk upplevelse. Enligt Alderfer 

uppstår frustration då möjligheten att tillgodose ett ouppfyllt behov, omöjliggörs.
71

 Alderfers 

har tagit fram frustrations-regressions hypotesen som säger att; 

”ett misslyckat försök att uppfylla ett visst behov kan resultera i att ett annat behov blir mer 

dominerande – det får helt enkelt större betydelse, även när det redan tidigare är 

tillfredsställt i rimlig grad”.
72

  

Anledningen till att motivation tar stort utrymme i undersökning, har sin bakgrund i vår 

initiala analys av det empiriska underlaget. I samtliga fall har motivation stark koppling till 

arbetstillfredsställelse och harmoni på arbetsplatsen. Av studiens sju underkategorier återfinns 

paralleller till motivation.    

Förståelsen kring vikten av motiverad personal för en organisation är tydlig, men hur får man 

motiverad personal?  Av den anledningen kommer det nedan att redogöras för några klassiska 

teorier som ligger bakom motivation samt två kognitiva processteorier som kommer att utgöra 

en del av vår teoretiska referensram.  

3.5.1 Kognitiva processteorier 

Alderfer menar att kognitiva processteorier alla har det gemensamma drag att dom är 

inriktade på att definiera de variabler som förklarar faktorer till motiverat beteende.
73

 Vissa av 

processteorierna omfattar även den sociala aspekten och framhåller därmed att motivation inte 

endast föds ur yttre eller inre åtgärder men även ur samspelet med andra människor. Därför 

påverkas även vår motivation genom interagerande med andra människor som exempelvis 

kollegor och vänner. Det som en individ kan uppfatta som motiverande och ge 

arbetstillfredsställelse, kan samma individ vid jämförelse med någon annan uppfatta som 

demotiverande.
74

 Kognitiva processteorier är förankrade i det kognitiva paradigmet och 

bygger ofta på principen i teorin om kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans är en term för att 

förklara vad som händer i dina kognitioner när man exempelvis handlar tvärt emot vad som 
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skulle vara rätt enligt dina värderingar.
75

 Kognitiv dissonans kan även beskrivas som en 

disharmoni i individens innersta tankar och är en obekväm känsla som man vill bli av med så 

snart som det går. Undersökningen kommer att använda två processteorier som kommer att 

beskrivas nedan och är Adams rättvise-teori eller equity theory och Vrooms förväntningsteori. 

Bägge är processteorier som i grunden bottnar i kognitiv dissonans. 

3.5.1.1 Adams rättviseteori 

Adams rättviseteori handlar om individens behov av balans eller jämvikt och tar fasta på 

känslan av den jämvikt som påverkar motivation. Teorin omfattar den sociala aspekten och 

bottnar i samspelet mellan individer och bygger på fem grundantaganden, vilka är samma som 

för kognitiv dissonans:
76

 

1. En medarbetare kalkylerar fram sitt utbyte av arbetet i form av ett nettoresultat som 

bygger på förhållandet mellan det egna bidraget och belöningen därav. 

2. Nettoresultatet jämförs med andras nettoresultat, exempelvis kollegors prestation och 

belöning. 

3. Då medarbetarens nettoresultat skiljer sig från det jämförda nettoresultatet uppstår en 

ojämlikhet som kan uppfattas som orättvis. 

4. Beroende av orättvisan uppstår frustration. Ju större denna uppfattade orättvisan är, ju 

större blir frustration hos medarbetaren. 

5. Desto större frustration medarbetaren upplever, ju mer kommer denna att försöka 

minska frustrationen genom att återupprätta jämlikhet eller rättvisa.
77

 

På samma sätt som vid kognitiv dissonans uppfattar individen en obalans vid orättvisor som 

uppstått på grund av skillnaderna i nettoresultat mellan individer. Adams menar att vi ofta 

jämför våra prestationer och vårt erkännande med vad andras prestationer består av och vilket 

erkännande som dom får. Antagandet är oberoende av vem som får högst nettoresultat, men 

acceptansen blir större när man själv är den som har det högre. På samma sätt blir det svårare 

att acceptera skillnaderna då man har ett lägre nettoresultat och därigenom uppstår obalans 

som måste balanseras. Jämförelserna syftar till att försöka skapa en uppfattning om de 

individuella prestationerna, vilka är subjektiv och därmed helt och hållet baserade på den 

individuella uppfattningen.
78

  I denna teori argumenteras det för att det genom en upplevd 

orättvisa skapas motivation hos arbetstagaren, att återställa orättvisan (se figur 3.5.3.1.1). 
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(Figur 3.5.3.1.1) 

 

Balansen kan återskapas på två sätt, antingen genom att minska på arbetsinsatsen eller öka 

belöningen. Ett tredje alternativ, om än sällsynt, kan vara att medarbetaren försöker ifrågasätta 

referenspersonens nettoresultat. 

Denna teori ska för undersökningens vidkommande ge perspektiv på att förstå vilka problem 

som arbetsplatsen kan ställas inför, när man inom en organisation ger erkännande i form av 

belöning till arbetsgrupper eller individer på differentierade sätt. I en organisation där man har 

individuell lönesättning är det därför viktigt att löneskillnader motiveras väl och är förankrade 

i organisationen. Otydlighet kan göra att en annars nöjd medarbetare med 

arbetstillfredsställelse blir omotiverad och missnöjd vid en jämförelse med kollegor.
79

 

3.5.1.2 Vrooms förväntningsteori-modell 

Den kanadensiske psykologen Victor Vroom är den som brukar tillskrivas 

förväntningsteorin.
80

 Denna modell bygger på att förstå individens motivation ur de tre 

begreppen förväntning, instrumentalitet och valens. Vrooms teori är en kognitiv modell och 

bygger på individens subjektiva bedömning av resultatet.
81

 Förvätningsteorin har genom sina 

begrepp valens och instrumentalitet omfattat även de individuella behoven och inriktar sig 

därmed till individers olikheter i större utsträckning än exempelvis behovsteorierna. Modellen 

ger förståelse för att individen är motiverad till arbete om individens förväntning på det den 

kan få ut av arbetet, är möjliga att nå. Exempel på detta är förväntning om att få belöning för 

arbetet, vilket förutsätter att arbetsorganisationen tillämpar belöning för att skapa högre 

motivation och prestation.
82

 Därmed är kärnan i teorin att individens motivation en direkt 

effekt av dennes strävan mot ett specifikt utfall och förväntning om att arbetet leder till ett 

bestämt resultat. Därtill ska resultatet ha ett värde, annars kommer individen inte att se 
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motivation till ett visst arbete. För att illustrera sambandet har en skiss på förväntningsteori ur 

Abrahmssons bok ”Organisation – att beskriva och förstå organisationer” tolkats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3.5.1.2.1) 

Förväntning anger den subjektivt individuella uppfattningen om att en arbetsinsats ska leda 

till ett visst resultat. Om individen inte ser koppling mellan arbetsinsatsen och resultatet 

kommer denna inte kunna skapa sig förväntan. Därmed är förväntning förhållandet mellan 

handling konsekvens eller resultat.
83

 Instrumentalitet avser individens uppfattning att om 

sannolikheten för att en viss arbetsinsats resulterar i vissa bestämda resultat, såväl positiva 

som negativa. Om en individ förväntar sig att denna kommer att få högre lön om man utför 

något, visar individen högre instrumentalitet. Valens är individens uppfattning kring 

tillfredsställelsen som förväntas av ett resultat. Om individen förväntar sig ett positivt värde 

som ett resultat av sitt beteende, kommer valensen vara positiv och på samma sätt, negativ om 

förhållandet är tvärt om. Om en individ inte bryr sig om resultatet är valens neutral. Som 

exempel, en individ med behov av självförverkligande, är motiverad av kvalificerade 

arbetsuppgifter som innebär mer ansvar, då begreppet självförverkligande har ett högt 

valens.
84

  

3.5.2 Behovs och motivationsteorier 

Klassiska motivationsteorier blir inte sällan kritiserade och undervärderade inom den 

akademiska världen.
85

 Kritiken brukar ofta handla om att de ger en förlegad och oriktig bild 

av individen och dennes behov. Idag används begrepp som work-life balance, coachning eller 

självledarskap vilka kan få de klassiska teorierna inom motivations området att framstå som 

föråldrade.  Till de klassiska motivations- och behovsteoriernas försvar, kan man säga att 

dessa med sin höga ålder och det faktum att dom fortfarande används i såväl utbildning som 
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vid inspiration för modernare insikter, står sig väl.
86

 Motivationteorin som används i denna 

studie hör till de mest refererade inom området även idag, Herzbergs tvåfaktorsteori. 

3.5.2.1 Fredrick Hertzbergs tvåfaktorsteori 

Fredrick Hertzbergs tvåfaktors teori har används för att förklara anställdas 

arbetstillfredsställelse och motivation i olika publikationer och undersökningar sedan slutet på 

50-talet och används fortfarande. Herzberg grundade tvåfaktorsteorin på ett stort antal 

intervjuer som genomfördes i Pittsburg under 50-talet. Här skulle respondenterna återge ett 

tillfälle då dom uppfattade sitt arbete som bra och ett tillfälle då dom uppfattade det som 

dåligt. Undersökningen resulterade i 14 faktorer som inverkade på de anställdas 

arbetstillfredsställelse. Skillnaden mellan dessa 14 faktorer var att vissa relaterade till 

missnöje på arbetsplatsen medan andra relaterade till tillfredsställelse på arbetsplatsen. Det är 

detta som är grunden i tvåfaktorsteorin. Herzberg menar, för modellens vidkommande, att 

motsatsen till arbetstillfredsställelse är, ingen arbetstillfredsställelse och motsatsen till 

missnöje är, inget missnöje med arbetet. Faktorerna som associeras med missnöje fick 

samlingsnamnet hygienfaktorer och de som associeras med arbetstillfredsställelse fick 

samlingsnamnet motivationsfaktorer. Modellen bygger alltså på två dimensioner för att 

förklara missnöje och tillfredsställelse. Genom hygienfaktorerna skapas inte högre grad av 

arbetstillfredsställelse eller motivation, utan handlar om grundläggande saker som 

företagspolicy, arbetsvillkor, uppföljning och tillsyn, lön och arbetsförhållanden etcetera. 

Dessa faktorer, menar Herzberg, inte kan skänka motivation men kan minimera missnöje. 

Motivationsfaktorer är ett komplement till hygienfaktorerna och handlar om det som ger de 

anställda tillfredsställelse i arbetet genom att tillgodose individers behov av mening, ansvar, 

erkännande, prestation och personlig tillväxt. Helheten i teorin bygger på att, när 

hygienfaktorerna är uppfyllda, är det genom motivationsfaktorerna som trivsel främjas och 

därmed leder till högre effektivitet. Det är viktigt att poängtera att tillfredställelse och 

missnöje återfinns i olika av de två dimensionerna. Detta innebär att en anställd som 

exempelvis inte är motiverad på sin arbetsplats, per automatik inte är missnöjd med sitt arbeta 

och vice versa.
87

 Modellens huvudpoäng är att motivationsfaktorerna är dom som motiverar 

till bättre prestationer och brukar kallas de inre motivationsfaktorerna medan 

hygienfaktorerna är nödvändiga för att de anställda inte ska vara missnöjda och utgör de yttre 

motivationsfaktorerna. Hygien- och motivationsfaktorerna illustreras av figur 3.5.2.2.1 och  
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(Figur 3.5.2.2.1, Herzbergs tvåfaktorsteori)   
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4. Empiri & Analys  

Kapitel 4 omfattas av det empiriska underlaget och analysen av denna. Här redovisas den 

insamlade och kategoriserade data som framkommit efter kodningarna. Därefter sker 

analysarbetet i direkt anslutning till varje kategori. Här kopplas och diskuteras 

undersökningens empiriska data till tidigare studier inom områdena som omfattar 

referensramen. Detta renderar därefter i en sammanfattning (punkt 4.8) och en diskussion 

som förklarar relationen, som arbetats fram under arbetets gång, mellan kategorierna. 

Framkomna kategorier kommer i detta kapitel förklaras och analyseras genom en klassisk 

motivationsteori och två kognitiva processteorier, organisationstyper, HR-strategier, work-

life balance, sensemaking och ledarskap. 

 

Det empiriska underlaget syftar till att återge respondenternas uppfattning kring studiens 

frågeställningar. Utifrån arbetets initiala analys och framtagna kategorier presenteras nedan 

det empiriska underlaget. Under arbetet med den initiala kodningen, som genomfördes av det 

empiriska underlaget, uppenbarade sig slutligen nio olika kategorier. Av dessa identifierades 

två som huvudkategorier med anledning av att dessa hade tydliga kopplingar och återkom 

som uttryck av känslor eller uppfattningar i de övriga sju. Katalogiseringsarbetet med två 

huvud- samt sju underkategorier representerar det empiriska underlaget väl. 

Huvudkategorierna är motivation och frustration som växelverkar genom de samtliga sju 

underkategorierna; förväntningar, utveckling, behov, förmån, tillhörighet, struktur och 

bekräftelse. (Se figur 4.1.) Denna struktur avser att förenkla och tydliggöra efterföljande 

analys, men även underlätta för läsaren att se vilka uppfattningar respondenterna lyft fram 

som viktiga eller avgörande kopplat till frågeställningarna. Nedan redovisas respondenternas 

uppfattningar inom respektive kategorier ur två perspektiv, motivation och frustration. För att 

redogöra för empirin på ett så precist sätt som möjligt kommer redogörelsen att understrykas 

med citat från respondenterna. Analysarbetet sker i direkt anslutning till redovisningen av det 

empiriska underlaget. Först följer förklaringar till huvudkategorierna motivation och 

frustration utifrån några allmängiltiga definitioner och hur dessa används i undersökningen för 

att återge respondenternas perspektiv anseende begreppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 
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Eftersom studiens respondenter i likhet med det vardagliga samtalet använder ordet 

motivation efter egen bestämning är det svårligen gjort att besluta om en, för studien, 

allmängiltig sådan. Ordet har olika betydelse beroende av hur det används och i vilken 

kontext. För undersökningens vidkommande kan uttrycket ses som ett sätt för respondenterna 
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att förklara vad som påverkar deras personliga drivkrafter inom arbetslivet och en önska om 

att uppnå målsättningarna som är uppsatta. Då motivationen sjunker eller försvinner gör man 

ett sämre jobb vilket kommer att återspeglas i arbetsuppgifternas lösande. Det är inte 

arbetstagarens förmågor som återspeglas, utan att dessa inte kommer fram utan motivation. 

För en arbetsgivares vidkommande blir därför arbetet med att motivera arbetstagare en central 

uppgift att ständigt arbeta med. 

I det empiriska underlaget har vi funnit begreppet återkommande inom samtliga identifierade 

kategorier vilka kommer att redovisas var för sig. 

 

Frustration 

Under insamlingen av det empiriska underlaget har vi i samtliga fall mött begreppet 

frustration. Studiens respondenter har beskrivit att frustration har uppstått ur situationer eller 

händelser av olika dignitet. Det kan röra sig om småsaker eller situationer som är viktiga för 

individen, men som andra anser vara mindre viktiga, till större saker som strukturella problem. 

Dessa kan vara frustrerande var för sig men riskerar att kulminera då frustration tenderar att 

ackumuleras över tiden. 

I Hamlet skriver Shakespeare; ”There’s nothing either good or bad, but thinking makes it so.” 

Häri ligger tanken att frustration inte beror på händelser i sig, utan snarare i vår föreställning 

kring dessa.
88

  

4.1 Förväntningar 

Förväntningar skapas av alla observationer och antydningar som individen uppfattar i sin 

omgivning. Detta är en pågående process som varken har en början eller ett slut.
89

 Alla 

antydningar som kan kopplas till en förväntning skapar mening.
90

 Detta innebär att våra 

respondenters förväntningar är skapade utefter hur dom förstår verkligheten i den aktuella 

kontexten, dvs. den del av Försvarsmakten som 4.sjöstridsflottiljen utgör och mer specifikt sin 

roll som specialistofficer. När förväntningar inte införlivas, av någon anledning, skapas ofta 

frustration över detta. Under intervjuerna berättade respondenterna om ett flertal områden där 

de skapat förväntningar och där resultatet blivit på ett sätt som dessa inte hade hoppats på. Vid 

dessa tillfällen skapades tydlig frustration. Flera respondenter talade på eget initiativ om sina 

förväntningar som de haft under sin utbildning och i det efterföljande arbetslivet i specialist-

officersbefattning. De förväntningar som berörde det framtida yrket under studietiden inför 

kommande tjänstgöring visar tydligt att det i flera fall fanns förväntningar som borde ha 

kunnat korrigeras då de inte stämde med verkligheten, exempelvis var en respondents 

uppfattning att utbildningstiden till specialistofficer var ett år och nämnde under intervjun att;  

”Första dagen i Karlskrona hade vissa linjaler på två år och vi satt och undrade”  

Utbildning är ett område som har skapat frustration då individen haft förväntningar som inte 

införlivats då utbildningsmålsätting och individens ambition inte sammanfallit. Det kan såväl 
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omfatta utbildningens längd som utbildningens innehåll och målsättning. Respondenterna har 

genom studiens intervjuer gett uttryck för vilka förväntningar som förelåg i samband med 

deras utbildningar. Ett exempel på förväntning som inte mötte verkligheten var när den första 

specialistofficersutbildningen startade 2007. Här blev eleverna som sökt reservofficers-

utbildningen, som ställdes in, ombedda att söka till den nyinrättade specialistofficers-

utbildningen.   

”Vi fick veta att det var i princip samma sak.”  

och vidare  

”Vi skulle plugga ett år sedan komma ut och jobba i ett år och sen bege sig vidare utåt 

utanför grindarna”.  

Då verkligheten uppdagats för eleverna valde majoriteten att fullfölja utbildningen och ta 

examen. Utbildningens längd blev två år och tjänsten som specialistoffer en tillsvidaretjänst. 

Detta har förvisso lett till att 4.sjöstridsflottiljen idag har flera duktiga officerare i specialist-

officersbefattning men även att en frustration har vuxit fram hos några av de forna eleverna 

över åren och kan sammanfattas med citatet från en respondent;  

”Jag känner mig inte som specialistofficers material på det sättet.”  

Arbetets vid 4.sjöstridsflottiljen karaktäriseras bland annat av att personalen är borta från 

hemmet när enheterna är till sjöss. Detta är känt och accepterat bland besättningarna. En 

annan typ av frånvaro från hemmet är när personalen ska tjänstgöra vid Sjöstridsskolan i 

Karlskrona. Dessa kallas bemanningsuppdrag och berör officerare i specialistofficers-

befattningar. Ett bemanningsuppdrag i Karlskrona innebär veckopendling i upp till ett års tid. 

Respondenterna har under intervjuerna beskrivit de problem som uppstår i samband med 

dessa perioder, med lång frånvaro från familj, barn och vänner. Efter ett genomfört 

bemanningsuppdrag förväntas man slippa denna typ av tjänstgöring kommande år. Då dessa 

förväntningar inte sammanfaller med verkligheten uppstår stor frustration. En av våra 

respondenter fick genomföra bemanningsuppdrag två gånger efter varandra och ger uttryck 

för detta genom att beskriva känslan av att blivit lurad, på följande vis; 

”They fooled me once shame on them, they fooled me twice, shame on me…” 

Denna kommentar visar på en ohållbar situation. Om individen uppfattar situationen som att 

arbetsgivaren ”lurat” individen två gånger och därmed tar på sig skulden som förklaring till 

situationens utveckling, har kommunikation inte fungerat i enlighet med flottiljens ambition. 

Detta visar på en klyfta mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

4.1.1 Analys, förväntningar. 

J. Stacy Adams kopplar samman den sociala aspekten med motivationteorin genom sin 

rättviseteori eller balans- och jämviktsteori, ”equity theory”. När en individ uppfattar en 

disharmoni eller orättvisa kommer denna att försöka skapa en jämnvikt för ett eliminera 

denna.
91

 Därmed finns antagandet inom rättviseteorin att individen reagerar med frustration 
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alternativt med obehag på orättvisor eller ojämlikhet.
92

 Av detta kan man dra paralleller och 

därmed koppla den upplevda orättvisa som vår respondent ovan gett uttryck för, till Adams 

rättviseteori. Respondenternas svar visar tydlig att frustration uppstår då ställda förväntningar 

inte överensstämmer med verkligheten. De förväntningar som är grundade i vad 

respondenterna upplever som avtalat och bestämt, är det som under intervjuerna kommer fram 

som mest frustrerande. Enligt Weick, leder detta till att individerna strävar efter att hitta 

förklaringar som rättfärdigar anledningen, till att det inte blev som man förväntat sig.
93

 

Förväntningarna som respondenterna talat om är starkt kopplat till de områden som de anser 

vara viktigast i yrkeslivet, nämligen, utveckling samt balans mellan yrkes- och privatliv. 

Enligt Vrooms förväntningsteori är individens motivation en direkt effekt av dennes strävan 

mot ett specifikt utfall samt förväntning om att arbetet leder mot ett speciellt resultat.
94

 Ju 

högre förväntningar man tillskrivit ett resultat, ju högre blir besvikelsen när detta inte 

införlivas. Flera av våra respondenter har upplevt att överenskommelser gällande utbildningar 

inte stämt med verkligheten. Utfallet från dessa förväntningar, där stora insatser krävts, har 

blivit så omfattande så att en respondent upplevde att denne blivit felrekryterad och den andre 

så frustrerad att hen valde att söka sig vidare till andra arbetsgivare. Oavsett vad som är sagts i 

de olika fallen ser vi att resultatet av respondenternas ställda förväntningar som inte införlivas 

leder till motsättningar i yrkeslivet genom frustration och missnöje. Utmaningen i relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare kan beskrivas som komplex beroende på att 

förväntningarna som skapas bygger på individens subjektivitet. Tidigare forskning visar att 

den som har möjlighet att påverka sitt arbete i större utsträckning har bättre förutsättning till 

välbefinnande på arbetsplatsen än de som inte kan göra det. Tydliga mål och förväntningar 

har stor påverkan för detta.
95

 Respondenternas svar under intervjuerna visar att deras 

förväntningar, på arbetets utformning och innehåll, i flera fall inte stämt överens med 

arbetsgivarens. Arbetsgivarens förväntning på personalen är att denna kan användas där den 

bäst behövs inom organisationen. Detta innebär att personalen, även med kort varsel, kan 

komma att skickas såväl till andra städer som utomlands för tjänstgöring. Arbetets karaktär 

och villkor är något som respondenterna är införstådda med. All anställd personal har tecknat 

ett anställningskontrakt med Försvarsmakten, vilket inkluderar skyldighet till 

utlandstjänstgöring. Det respondenterna lyfter fram som frustrerande är dels belastningen som 

uppstår på grund av kort framförhållning men även tjänstgöringens längd och hur ofta 

individerna tilldelas denna typ av uppdrag. Här är arbetsgivarens ställda förväntningar inte i 

linje med dem som våra respondenter givit uttryck för.  

En annan aspekt som lyfts fram under intervjuerna är hur målsättningar och utformning av 

utbildning har förmedlats. Vid tiden för den första specialistofficersutbildningen uppfattade 

aspiranterna att utbildningen skulle motsvara den tidigare reservofficersutbildningen. 

Reservofficersutbildningens syfte är att utbilda officerare som efter utbildningen ska 

tjänstgöra under ett till två år för att sedan börja arbeta utanför Försvarsmakten, men tillhöra 

reserven och tjänstgöra tidvis enligt överenskommelse mellan Försvarsmakten och individen. 
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Specialistofficerare tillhör en annan yrkeskategori och tjänstgör i befattning tillsvidare efter 

genomförd utbildning. De omfattande skillnaderna i de olika utbildningarna medför att varken 

arbetsgivaren eller individen uppnår det resultat som förväntas. Arbetsgivaren i detta fall 

erhåller felrekryterad personal och arbetstagarna har svårighet att identifiera sig med arbetet 

och dess utformning. Respondenterna har i dessa format sin meningsfullhet, utifrån att 

rimligheten är viktigare än precisionen. När de senare ser tillbaka på den situation som 

uppstod vid studiernas start, där deras förväntningar inte var i linje med deras förhoppningar, 

skapar de, med de nya ingångsvärden, nya ramar för förståelsen av situationen i vilken de 

befinner sig. Den pågående processen förändras och korrigeras allt eftersom nya händelser 

dyker upp.
96

 

Som tidigare sagts är arbetstagarna vid flottiljen är införstådda med arbetets utformning och 

organisationens behov i stort. Däribland finns arbetsuppgifter som anses vara mindre efter-

strävansvärda än andra. Ett exempel på en sådan arbetsuppgift, som nämns i empirin ovan, är 

att tjänstgöra vid Sjöstridsskolan i Karlskrona, på bemanningsuppdrag. Som empirin kommer 

att visa är denna tjänstgöring ett återkommande tema som våra respondenter beskrivit som ett 

alvarligt problem, av olika anledningar. Problematiseringen kring dessa uppdrag kommer att 

beskrivas ur respektive kategori och perspektiv. Ur perspektivet förväntningar, beskrivs 

bemanningsuppdragen i Karlskrona som en uppoffring som ”man får tugga i sig”. Alla 

kommer för eller senare att ”drabbas” av dessa och därmed är personalen införstådd av detta. 

Problematiken med att beordras att genomföra denna tjänstgöring vid flera tillfällen än 

individen räknat med skapar frustration och har lett till uppsägning för en av våra 

respondenter. Enligt McCartney skapas en balans mellan arbetslivet- och individens privatliv 

genom en ömsesidig respekt mellan organisationen och den anställda.
97

 Då arbetstagaren i 

detta fall saknar denna ömsesidiga respekt skapar situationen otillfredsställelse och missnöje. 

Utifrån vad som sagts och hur det vanligen ser ut i den aktuella kontexten drevs 

respondenterna av trovärdighet snarare än precision och skapade förväntningar utifrån hur 

situationen vanligen är. Individerna ser hur det vanligen fungerar och skapar med detta som 

bakgrund sin verklighet utifrån vad de ser och förstår. Att bemanningsuppdrag tilldelas 

personalen är ett faktum som respondenterna reflekterat över men att det ska hända flera 

gånger inom en relativt kort tid var inte med i den verklighetsuppfattning som hade skapats. 

Utifrån ett retrospektiv skapas nya förväntningar som inte ligger i linje med vad som uppfattas 

som acceptabelt och får då konsekvenser.
98

  

Herzberg menar att arbetsförhållanden är en faktor som antingen skänker arbetstillfreds-

ställelse, eller inte ger arbetstillfredsställelse.
99

 Individens uppsägning på egen begäran var en 

direkt konsekvens av denna otillfredsställda arbetssituation.  
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4.2 Utveckling 

Det framkom tydligt under intervjuerna att utveckling var viktigt för motivationen och något 

som samtliga strävade efter, oavsett om utvecklingen sågs som att man avancerade uppåt i 

organisationen eller om det var att vidareutvecklas inom sin expertis. Naturligt för 

specialistofficerare är att erhålla fördjupade specialistkompetenser som skall ligga till grund 

för kunskapen på taktisk nivå. Generellt strävade respondenterna efter att erhålla dessa 

fördjupade kunskaper inom sitt eget område och beskrev tillhandahållna utbildningar såväl 

som tid och övning inom sina befattningar som stimulerande för att tillfredsställa detta. 

”Kompetensutveckling, men det får man! Det är lärorikt att vara på båt, att utvecklas 

lite varje år. Man behöver inte gå en kurs varje år, men bara man utvecklas…” 

När respondenterna talade om utveckling kom majoriteten av respondenterna in på utbildning 

som en del i detta. Uppfattningen var att Försvarsmakten tillhandahåller adekvat utbildning 

och tillgodoser behovet vilket upplevdes som en styrka:  

”det är utbildningen, det får man tillräckligt, man satsar på folket och det finns en väg 

framåt hela tiden.”  

På samma sätt som möjligheten till utbildning utrycktes i positiva ordalag nämndes den också 

som ett hinder för fortsatt utveckling. Ett exempel på detta kom från en respondent som hade 

ambitionen att fortsätta sin utveckling genom nivåhöjande utbildning, alltså utbildning där 

man efter godkänt resultat har möjlighet att erhålla högre grad. Till detta säger hen;  

”Dörren att läsa till Örlogskapten var stäng för oss tekniker, det fanns i princip inte 

på kartan”. 

 och en annan säger i samma tema att; 

”Jag tror att systemet medgav det men intentionen från flottiljen fanns inte, upplevdes 

det som åtminstone”.  

Båda dessa avslag att få fullfölja ambitionen att fortsätta utvecklas uppåt i organisationen 

påverkade individernas så att dessa ifrågasatte huruvida det var värt att stanna kvar, eller om 

de var tvungna att söka sig vidare i arbetslivet för att få dessa behov tillgodosedda. 

Utvecklingsbehov är en av de grundläggande drivkrafterna våra respondenter har hänvisat till 

i sina yrkesliv. Samtliga respondenter ser frågan om utveckling och utvecklingsmöjligheter 

som en central del för deras självförverkligande inom arbetslivet och ska ses som en 

fortlöpande process, över tiden. När utvecklingen stannar och arbetet börjar uppfattas som 

rutinmässigt påverkas motivationen och självkänslan negativt, vilket får påverkan på 

individens resultat och ofta deras omgivning. Våra respondenter har beskrivit 

utvecklingsmöjligheten vid flottiljen som olika beroende på om man är officer eller 

specialistofficer;  

”det finns ju fler vägar att gå för er”.  

Den gemensamma uppfattningen från våra respondenter är att man når ett tak för sin 

utveckling i samband med att man utnämns till tjänstegrenschef, dvs. högsta företrädaren 

inom arbetsområdet ombord på ett fartyg. Efter detta upphörde utvecklingen och 

respondenterna gav uttryck för att dom hade svårt att se sina framtida utvecklingsmöjligheter. 

Någon säger;  
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”bryta eller gå kvar i samma gängor”  

Respondenten ger här uttryck för att motivationen och arbetstillfredsställelsen har minskat och 

arbetet inte upplevs lika positivt efter en period. 

”det är inte så många befattningar som en specialistofficer kan sitta på”.  

Svårigheten med fortsatt utveckling inom organisationen beskrivs delvis bero på att urvalet av 

relevanta befattningar är begränsat för kategorin Möjligheten att påverka och styra sina 

utvecklingsmöjligheter har pekats ut som en viktig aspekt och ansetts vara begränsad. 

Respondenterna kunde uttrycka sig exempelvis såhär;  

”det fanns ingen spik klar väg för karriär” 

eller respondenter efter att ha lämnat sin anställning vid flottiljen,  

”nu har jag ändrat min spelplan jättemycket…. jag har ju öppnat upp en mängd olika 

möjligheter att kunna avancera och göra karriär”  

Att se sina möjligheter på längre sikt var en aspekt som respondenterna ansåg vara viktig för 

den långsiktiga arbetstillfredsställelsen och för att behålla motivationen. 

”utvecklingen som har skett för min personliga del sedan jag klev utanför grindarna 

är explosionsartad, kunskaps- och utvecklingsmässigt.”  

Även här ger respondenten uttryck för behovet att utvecklas personligen. Genom att lämna 

flottiljen uppfattas ett brutet mönster, som under sin tid vid flottiljen upplevt en begränsning i 

sin möjlighet till självförverkligande genom att utvecklas och därmed få mer ansvar och 

förtroende. 

Översyn av organisationens struktur avseende flottiljens befattningar genomförs kontinuerligt. 

Till 2019 skapas fler specialistofficersbefattningar som tidigare endast generellt utbildade 

officerare har kunnat bestrida. Denna organisatoriska utveckling syftar till att stimulera 

långsiktiga utvecklingsmöjligheter för officerare i specialistofficersbefattningar.  

4.2.1 Analys, utveckling. 

Utveckling och utvecklingsmöjligheten är en viktig förutsättning i arbetslivet. De 

respondenter som uppfattat att de nått ett ”utvecklings tak” är de som beskriver mest 

frustration över sin situation. Den empiriska undersökningen visar att utveckling är av central 

betydelse för samtliga respondenter. De respondenter som avslutade sin militära karriär i ett 

tidigare skede, har upplevt att utbildning och utvecklingsmöjligheterna är goda och att 

arbetsgivaren tillgodoser behovet väl. De respondenter som avancerat upp till nivån 

tjänstegrenschefer ser dock inte samma möjligheter inom organisationen då de upplever att de 

kommit till en nivå där arbetsgivaren inte längre tillgodoser behovet av fortsatt utbildning och 

utveckling. En uppfattning om att de olika officerskategorierna värderas olika och att de 

generellt utbildade officerarna har tydligare karriärvägar är något som förstärker känslan av 

saknad utvecklingsmöjlighet. Detta kan beskådas ur Weicks sensemaking genom extraherade 

antydningar, där individen har skapat en verklighetsbild kring utvecklingsmöjligheterna. 

Denna bild är skapad individuellt genom observationer, dvs. hur ofta får andra utbildning, det 

sociala samspelet och genom tidigare händelser kring exempelvis andras utveckling. Denna 

bilden blir en norm, till utvecklingen, för individen. Om individen sedan får avslag på sökt 

vidareutbildning som man med denna norm har en uppfattning om att man ska gå, infinner sig 
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en känsla av ”no sense”, meningslöshet och utanförskap.
100

Denna bild revideras fortlöpande 

efterhand som ny information tillkommer, vilket förändrar föreställningen kring utvecklingen 

succesivt. Enligt Herzberg tvåfaktorsteori beskrivs personlig utveckling som en 

motivationsfaktor, vilket innebär att personlig utveckling bidrar till att öka motivationen hos 

individen. Genom ökad motivation skapas förutsättningen för ökad arbetstillfredsställelse och 

produktivitet.
101

Respondenten som var generellt utbildad officer och som tjänstgjort i 

specialistofficersbefattning anser det var olyckligt att möjligheterna till vidareutveckling var 

starkt begränsade och att uppgifterna inom kompetensområdet, som nu omfördelats till att 

bestridas av specialistofficerare, gjort att den tidigare utbildningen inte medfört de fortsatta 

utvecklingsmöjligheter som gällt från början. De tydliga arbetsuppgifterna som 

specialistofficerare ges i sina befattningar är uppskattat och upplevs stimulerande för dem 

som fortfarande strävar efter utveckling inom det egna kompetensområdet. För dem som 

strävar efter att avancera hierarkiskt inom organisationen, eller önskar inrikta sig mot nya 

kompetensområden råder dock ett motsatt förhållande. Med bakgrund av flottiljens 

organisationsstruktur som linjeorganisation uppstår det bland individerna frustration över att 

inte ges möjlighet till vidare kompetensutveckling utanför de egna stuprören. Respondenterna 

ger uttryck för ett utanförskap där organisationen inte möjliggör utveckling som ligger i linje 

med vad respondenterna själva uppfattar, och att möjligheterna till att själv påverka detta är 

begränsade. En av anledningarna till begränsningarna kan hänvisas till vakanssituationen 

inom specialistofficerarnas yrkesgrupp. Försvarsmakten placerar personal där den gör bäst 

nytta och om det redan finns en vakanssituation inom en yrkesgrupp saknas incitament och 

möjlighet att ta hänsyn till individens önskemål, om detta innebär en ytterligare utökning av 

vakanssituationen inom bristyrkesgrupper. Den tydliga organisatoriska uppbyggnaden är en 

annan sida som respondenterna hänvisar till vad gäller utvecklingsmöjligheterna. Här 

beskriver respondenterna en känsla av att utvecklingen är tydligare och mer omfattande för 

generellt utbildade officerare, än för specialistofficerare. Horwitz et al,. menar att en effektiv 

HR-strategi för att behålla personal är att ge dem möjlighet att utvecklas inom ett specialiserat 

område.
102

 Det faktum att personalvakanser påverkar individernas möjlighet genomföra 

långsiktig planering i organisationen beskrivs som frustrerande. Då de långsiktiga planerna 

förändras på grund av att vakanssituationer uppstår och att individer som ett resultat av detta, 

tvingas till befattningar som de inte planerats för, uppstår en känsla av hopplöshet och 

beskrivs påverka den personliga utvecklingen negativt. Majoriteten av respondenterna 

beskrev utvecklingsmöjligheterna inom organisationen som en avgörande faktor för beslutet 

att söka sig till alternativa karriärer. Ett par av respondenterna framförde att just detta var den 

enskilt viktigaste faktorn och att det var ett resultat av avslagna vidareutbildningar, 

tillsammans med det faktum att de blev kvar på sina befattningar utan att kunna se någon 

eftersträvansvärd utveckling i framtiden. Respondenterna uppfattar vidare att de efter nivån 

som tjänstegrenschef, har uppnått taket för sina utvecklingsmöjligheter. Med anledning av 

detta nedgår deras motivation då de inte ser möjligheterna till nya utmaningar och 

vidareutveckling. För våra respondenter som uppfattat avsaknad av utvecklingsmöjligheter 

har detta lett till att de sökt sig vidare till alternativa karriärer, i strävan att tillfredsställa detta. 
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Kaiser menar att det inte kan infinna sig någon motivation med ett ointressant jobb där det 

inte finns förutsättningar för vidareutveckling.
103

 Enligt Herzbergs tvåfaktorsmodell innebär 

det vidare för specialistofficerare att arbetsgivaren endast genom hygienfaktorerna kan skapa 

arbetstillfredsställelse inte motivation. Detta innebär vidare att det våra respondenter återger, 

gör att dom inte når upp till nivån som motiverar vilket omöjliggör motivation, enligt 

Herzbergs tvåfaktorsmodell. Analysen av detta blir att flottiljen endast genom Herzbergs 

hygienfaktorer undviker retention av officerare i specialistofficersbefattningar.
104

 

4.3 Behov  

Under intervjuerna fick respondenterna frågan kring vilka individuella behov som föreligger i 

arbetslivet. Respondenterna har visat sig ha olika behov som i huvudsak har varit påverkade 

av vilken livssituation dom befinner sig i. Vissa är exempelvis på väg att starta familj medan 

andra redan har en. Något som varit gemensamt för samtliga respondenter är att oavsett 

civilstånd är deras privatliv viktigt, vilket ställer krav på en arbetsgivare. Balansen mellan 

privat- och yrkesliv tas upp som en avgörande del när respondenterna talar om centrala behov 

i sitt yrkesliv. Ur perspektivet motivation har följande beskrivits som motiverande aspekter i 

arbetslivet av våra respondenter. 

Utmanande arbetsuppgifter anses som viktiga då dessa ger möjlighet att visa på individens 

förmåga att lösa svårare arbetsuppgifter och därigenom öka arbetsgivarens förtroende för 

arbetstagaren. Våra respondenter har behov att visa att dom är duktiga, både för sig själva som 

för sina kollegor och arbetsgivare.  

”det var riktigt kul, det var kul på jobbet, man märkte att man gjorde nytta” och 

vidare ”att man känner att man är duktig och levererar”. 

När man löst en utmanande arbetsuppgift infinner sig en känsla av stolthet som gärna ska 

bekräftas av kollegor eller arbetsgivare. Känslan av att ”leverera” till kollektivet eller helheten 

är viktigt för individen och utgör enligt våra respondenter motivation och 

arbetstillfredsställelse.  

Värdefulla arbetsuppgifter har beskrivits som ett behov, vilket höjer motivationen för våra 

respondenter i arbetslivet. Genom att lösa arbetsuppgifter som får påverkan i ett större 

sammanhang, motiveras arbetstagarna i stor utsträckning. Häri ligger känslan att bidra till att 

lösa utmaningar som får verksamheten att fortsätta utvecklas.  

”jag skulle nog säga meningsfulla arbetsuppgifter och att det man gör ska vara viktigt” 

Flexibilitet på arbetsplatsen har samtliga respondenter beskrivit som en förutsättning för sina 

privatliv. Begreppet har i huvudsak omfattat arbetstider men även på vilken geografisk plats 

man arbetar. Avseende arbetstider känner respondenterna att flexibilitet leder till att dom 

känner mindre tvång och därmed större frihet att exempelvis hantera uppkomna situationer 

utanför arbetslivet. Då arbetets utformning vid 4.sjöstridsflottiljen innebär mycket frånvaro 
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hemifrån i grunden, blir flexibilitet på arbetstider än viktigare för att lösa saker som 

personalen skjutit på framtiden med anledning av sina arbetsuppgifter till sjöss.  

”flexibilitet är jätteviktigt för familjelivet”  

”när man närmar sig fyrtio så värderar jag flexibilitet och att kunna anpassa 

hemmalivet med arbetet, det är värt mer idag än tidigare” 

Den geografiska arbetsplatsen är ett annat centralt behov som föreligger i arbetslivet, vilket 

lyfts fram av våra respondenter. Av samma anledning som ovan, anser sig personalen göra 

vissa uppoffringar för arbetsgivaren. Häribland räknas investerad tid till sjöss, varpå tiden till 

kaj är den utpekade tid normalisera sitt privatliv. Av denna anledning känner våra 

respondenter att den utpekade tiden behöver spenderas nära familj och vänner.  

”Efter en viss ålder vill man rota sig och är i behov av en mer geografiskt statisk 

arbetsplats” 

”en fysisk plats där man vill vara, köpa hus, bo skaffa familj” 

En bra arbetsmiljö är ett behov som ger arbetstillfredsställelse för respondenterna. Här 

beskrivs framför allt förutsägbarhet och långsiktighet på arbetsplatsen som ett viktigt behov, 

men även bra chefer och arbetskollegor. En bra arbetsmiljö har i likhet med flexibilitet visat 

sig till stor del omfatta den geografiska plats man tjänstgör vid, dvs där man bor.  

”införandet av flextid uppfattas som att FM ser personalen, det är en viktig 

signaleffekt” 

Respondenterna talade alla om hur bortavaron inverkar på arbetsmiljön då detta påverkade 

deras privatliv, dock skedde detta ur olika aspekter. Den ena var som mönstrad på ett fartyg 

som regelbundet är till sjöss och därmed medför att man är hemifrån under perioder. Detta 

upplevdes generellt som positivt då dessa perioder genererar såväl ekonomisk ersättning som 

kompensationsledighet, vilka båda ger arbetstillfredsställelse, enligt respondenterna till denna 

typ av tjänst. Bortavaron ombord på ett fartyg medförde dock att utmaningar uppstod då 

möjligheterna att kommunicera med utomstående är belagda med starka restriktioner vilket 

tydligt påverkade arbetssituationen. En respondent säger att: 

”inte kunna snacka telefon och den typen av tillgänglighet skulle man förstås kunna 

förbättra. Ha bättre kontakt med hemmet när man är till sjöss, den inlåsningseffekten 

skulle minska.” 

Trots att officerarna accepterat det faktum att arbetets karaktär medför att de tillbringar 

perioder till sjöss anser de att belastningen blir för stor när restriktioner utöver bortavaron 

adderas till detta. Isoleringen ökar i och med att de inte har möjlighet att kommunicera och 

hjälpa till med de angelägenheter som uppstår när de är till sjöss. 

 ”På fartygen kände jag mig lite inlåst” 

På samma fråga, om behov i arbetslivet, har respondenterna beskrivit att antal saker som givit 

upphov till frustration vid 4.sjöstridsflottiljen. Nedan redovisas dessa otillfredsställda behov 

kopplat till perspektivet frustration. 

Våra respondenter har alla uppgivit att dom upplevt obalans i arbetsmiljön med anledning av 

den begränsade flexibiliteten, vid sin tjänstgöring på 4.sjöstridsflottiljen och som fått 

påverkan på deras privatliv. Denna obalans är oftast kopplad till bemanningsuppdrag. För 
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specialistofficerare vid flottiljen ingår det i arbetsuppgifterna att bland annat tjänstgöra vid 

skolor för att utbilda nya sjömän och blivande officerare. Dessa skolor är belägna på olika 

platser i landet och bemanningsuppdragen har en normal tjänstgöringstid mellan några 

månader till ett eller flera år. När man tjänstgör på bemanningsuppdrag har man vanlig 

kontorstid vilket gör att man mister de förmåner, dvs kompensation med ledighet och pengar, 

som är förknippat med tjänstgöring till sjöss och den beskrivna arbetstillfredsställelse detta 

ger. Respondenterna är väl medvetna om skillnaderna i arbetstidsuttag mellan en kontorstjänst 

och skiftarbete ombord på ett fartyg, men relaterar till den psykiska belastningen som uppstår 

vid bortavaro från familj och vänner. Det faktum att man inte blir kompenserad med varken 

tid eller pengar under bemanningsuppdrag, trots att man är borta mer från familj och vänner 

än när man är till sjöss, beskriver respondenterna som ett systemfel.  

Några citat från respondenterna är;  

”man får ju inget extrabetalt”  

 

”man är borta mer hemifrån och får mindre betalt” 

  

Som sjögående personal är respondenterna vana vid att erhålla ersättning för tiden ombord då 

fartyget är till sjöss. När respondenterna beordras till tjänstgöring i andra städer krockar denna 

verklighetsbild med uppfattningen om hur de anser att uppoffringen står i paritet till 

ersättningen 

 

”…vi går bara ner i lön och är borta mer”  

 

När respondenten jämför sin vanliga ersättning som erhålles ombord upplevs det som orimligt 

att såväl den ekonomiska ersättning som tidskompensation blir mindre än vad man vanligen 

erhåller, alltså vid tjänstgöring ombord. 

 

”en pendlingsvecka till Karlskrona räknas som en arbetsvecka, det blir ingen 

kompensationsledighet man får ta ut”  

 

Att kompenseras för arbetsuppgifter, som skapar obalans mellan arbets- och privatlivet är en 

viktig aspekt, som våra respondenter trycker på i samband med bemanningsuppdrag. Att 

dessa uppgifter i grunden ses som problematiska är tydligt och när ytterligare en problematisk 

aspekt läggs på den andra beskrivs situationen som ohållbar. Kompensation i form av 

lönetillägg för olägenheten som uppstår i samband med att man inte får vara med sin familj 

eller vänner under dessa perioder, beskrivs av våra respondenter som förutsättningar för att de 

ska känna arbetstillfredsställelse i samband med att arbetsuppgiften ska genomföras. En 

respondent beskriver sin syn på bemanningsuppdraget i Karlskrona som; 

 

”det där med bemanningsuppdrag kan komma när som helst, jag måste skjuta ut mig 

snart, för man kan inte ha det såhär, att det ska ligga som ett hot över tiden”  

En annan aspekt är att våra respondenter ger uttryck för att arbetsgivaren inte tar hänsyn till 

den anställdas livssituation och därmed kan beordra individer på bemanningsuppdrag över 

tiden. Då denna arbetsuppgift uppfattas som betungande beskrivs bemanningsuppdraget i 

Karlskrona som ett ”hot över tiden” vilket skapar dålig arbetsmiljö. En annan respondent 

beskriver det upplevda hotet på följande sätt; 
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”Det är inte lika intressant när man är 33 (år) och ska skaffa barn och att 

bemanningsuppdrag kan komma när som helst...” 

Förutom att respondenten inte tycker att det är lika intressant att tjänstgöra på annan ort i 

samband med att man ska skaffa barn så beskriver denne att just ovissheten om när 

bemanningsuppdragen kommer är problematisk. 

Respondenterna upplever, ur detta perspektivet, sig vara påverkad av arbetets krav i den 

utsträckning att deras privatliv påverkas negativt. Obalansen som ska kompenseras med 

anledning av arbetets geografiska plats, beskrivs av en respondent på följande sätt; 

”detta innebär att man försöker komprimera ihop en vecka på två dagar…man missar 

mycket tid hemma” 

”Jag hade varit kvar om jag inte fått det andra bemanningsuppdraget” 

Då arbetstagaren ska vara beredd att kallas in till tjänst under stora delar av året, ställs det 

krav på arbetstagarens tillgänglighet. Flexibiliteten generellt uppfattats av några respondenter 

som enkelriktad och därigenom begränsad till arbetsgivarens behov av flexibel personal.  

”arbetstagaren ska vara flexibel men man har knappt hört att man ska ha en flexibel 

arbetsgivare” och vidare att ”man talar om flexibla arbetstagare, jag vill ha en 

flexibel arbetsgivare”. 

 

På samma sätt som arbetsgivaren ställer krav på individens flexibilitet uttrycker respondenter 

att arbetsgivaren bör visa större förstående och därmed ta hänsyn till individens behov. 

 

”jag tycker att det är svårt att få gehör för individens behov och intressen…folk blir 

skickade till höger och vänster för att täta läckor...” 

 

Uppfattningen att organisationen inte tar hänsyn till individens behov undertrycker därmed 

andra behov som bekräftelse och personlig utveckling. Genom att inte få bekräftelse ur detta 

perspektiv uppfattas arbetstagarna som osynliga eller obetydliga.  

 

4.sjöstridsflottiljen är väl medveten om behovet av ett flexibelt arbetsliv. För att möta dessa 

behov har flottiljen sedan 1 januari 2018 infört flexibel arbetstid. Andra åtgärder kopplat till 

detta är exempelvis att möten normalt inte ska inledas innan klockan 09:00 eller avslutas 

senare än klockan 15:00,  i syfte att möjliggöra friheten som flextid innebär.  

4.3.1 Analys, behov. 

Behoven som föreligger för våra respondenter kopplat till arbetslivet är huvudsakligen 

homogena och är återkommande under de olika intervjuerna. Balansen mellan arbetslivet och 

privatlivet är viktigt för våra respondenter vilket framhållits i samtliga intervjuer. Samtliga 

talar om behovet av att få utmanande arbetsuppgifter vilka har betydelse för organisationen. 

Därmed är uppgiftens dignitet kopplat till helheten, viktigt. Personalen vill känna att dom 

bidrager till målsättningen och är delaktiga i organisationens utveckling. Ur perspektivet 

sensemaking, förklaras detta med att individer har tre behov, vilka är; självförverkligande, att 

känna sig och uppfattas som kompetent och effektiv samt att känna erfarenhet kring 
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sammanhang och kontinuitet.
105

 Genom dessa behov skapas mening för individerna inom 

organisationen. Under intervjuerna har våra respondenter ur sina individuella perspektiv 

återgett de styrande behov som föreligger ur deras vidkommande kopplat till motivation i 

arbetslivet. De behov som inte tillfredsställts har givit upphov till frustration. Frustrationen 

har visat sig till stor del omfatta bemanningsuppdrag och alla olägenheter detta medför, i form 

av geografisk arbetsplats samt frånvaro från familj och vänner.  

Ur ett HR-strategiskt perspektiv är motivations- och retentionsstrategier mest framträdande 

kopplat till utvecklande och värdefulla arbetsuppgifter. Enligt Horwitz et al., artikel i Human 

Resource Management Journal 2003 rankas ”challenging work” på andra plats, när de talar 

om motivations- och på första plats när dom talar om retentionsstrategier, ur perspektivet, 

mest effektiva HR-strategier. Därmed beskrivs arbetsuppgiftens komplexitet som en faktor, 

som såväl ur ett motivations- som retentionsperspektiv är väsentligt. Herzberg tar upp 

utmanande arbetsuppgifter som en av motivationsfaktorerna i sin tvåfaktorsteori. Enligt dessa 

är arbetsuppgifterna en faktor som skapar motivation och därmed kan ge arbetstagaren 

arbetstillfredsställelse. Herzberg menar att arbetsinnehållets karaktär påverkar 

arbetssituationen för individen och att om arbetsinsatsen bekräftas av arbetsgivaren, leder 

detta till arbetstillfredsställelse.
106

Alvesson menar att man genom att tilldela arbetstagare 

utvecklade eller värdefulla arbetsuppgifter skapar motivation och arbetstillfredsställelse samt 

att man genom detta kan utveckla ett starkare band mellan organisationen och 

arbetstagaren.
107

 Genom att känna att man bidrar till målsättningarna infaller en känsla av att 

man gör skillnad som skapar motivation och tillfredsställelse. Genom Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell, utvecklande ledarskap ska ledarskapet utmärkas av inspiration och 

motivation i syfte att stimulera till delaktighet. Denna modell förespråkar delaktighet och 

kreativitet vilket våra respondenter ser som utvecklande och värdefulla arbetsuppgifter som 

bidrar till organisationens målsättningar. Alderfer menar att kognitiva processteorier förklarar 

bakomliggande orsaker till motiverat beteende.
108

 En kognitiv processteori som understryker 

vikten av motivation för att skapa önskvärda beteendemönster är Vroom förväntningsteori. 

Enligt denna modell skapas individens motivation och prestation genom dennes subjektiva 

bedömning av utfallet. Exempelvis, genom förväntningen att arbetsgivaren ska ge bekräftelse 

på en god prestation, kan detta bidra till ett motiverat beteende som leder till målet.
109

  

Flexibilitet på arbetsplatsen är en av våra respondenters mest återkommande behov i 

arbetslivet. Samtliga har givit uttryck för att detta behov påverkar arbetssituationen i sådan 

utsträckning att motivationen till arbetet påverkas. Flexibilitet är en av faktorerna som 

möjliggör att balansen mellan individens privata mål och arbetsgivarens målsättning ska 

harmonisera.
110

 Work-life balance kan beskrivas som en HR strategi som möjliggör denna 

harmoni. Genom balans mellan yrkes- och privatliv kan arbetsgivarens krav på tillgänglighet 
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och prestation förenas med de kraven som hör privatlivet till.
111

 Särskilda svårigheter har här 

framkommit dels vid tjänstgöring till sjöss där man är borta från vänner och familj under 

längre perioder. Förutom bortavaron finns mycket begränsade möjligheter till daglig 

kommunikation med omvärlden vilket ökar det som en respondent beskriver som en upplevd 

inlåsningseffekt. Just avsaknaden av möjlighet till regelbunden kommunikation med familj 

och vänner beskrevs av flera respondenter som ansträngande och upplevs öka obalansen. 

Vidare beskriver dock respondenterna att denna obalans, genom kompensationsledighet och 

ersättning medfört att dom uppfattar en utjämningseffekt av den olägenhet som uppstår i 

samband med dessa perioder. Dom får mer pengar i lönekuvertet och ledighet att ta ut vid 

tillfälle. Arbetstagaren känner inte att de kan påverka sin situation i den utsträckning som de 

behöver för att känna harmoni och balans på arbetsplatsen. Enligt Alderfer uppstår frustration 

då möjligheten att tillgodose ett behov omöjliggörs.
112

 Arbetsgivaren har i syfte att möta 

arbetstagarnas behov sedan 2018 infört flexibel arbetstid.  Enligt Glynn et al., är work-life 

balance ett synsätt som kräver delaktighet från både arbetsgivaren och arbetstagaren, där 

arbetsgivaren skapar förutsättningarna för att individen ska möjliggöra balans mellan 

privatlivets och arbetslivets krav.
113

  

4.4 Förmån 

Tydligt var att respondenterna såg lönen som en viktig faktor kopplat till förmånspaketet i 

yrkeslivet och en respondent svarade till exempel på frågan av vad denne motiveras av i 

yrkeslivet: - ”att få lön”. Ingen respondent svarade att denne tyckte att lönen varit dålig inom 

tiden för tjänstgöringen som specialistofficer, dock framkom det, bland de respondenter som 

nu har yrken med högre lön, att de känner frustration över löneläget hos Försvarsmakten. 

”Jag har en känsla av att något är fel. Jag gick upp 37,5% i lön” 

Gällande löneutvecklingen för specialistofficerare sker det inom organisationen ett relativt 

stort steg vid tillträdandet av tjänstegrenschefsbefattning, vilket för många sker efter fyra till 

fem års tjänstgöring. De respondenter som nått den nivån frustreras över det faktum att vidare 

löneutveckling inte ligger i paritet till det steget och uttrycker t.ex. att det är;  

”omöjligt att avancera upp i lön om du kommit upp till nivån som du låg i”.  

Flera respondenter förmedlar tydlig frustration över att de känner att de tvingas iväg under 

längre perioder för att tjänstgöra på andra orter där ekonomin drabbas såväl som balansen 

mellan privat- och yrkesliv.  

”men att gå ned i lön och vara borta mer är liksom inte särskilt rimligt, avtalet ser ut 

så” 

Avtalsmässigt erhåller personalen ombord ekonomisk och tidsmässig kompensation för den 

tid som fartygen är till sjöss. Den ersättning som utgår bygger på att man arbetar väsentligt 

lägre dagar samt att man gör detta såväl dag- som nattetid. Vid tjänstgöring på skolor utanför 

ordinarie tjänstgöringsort är normalfallet att detta görs under vanliga kontorstider, vilket då 
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resulterar i att tiden från familj och vänner ökar samtidigt som lönen jämfört med dem som är 

kvar ombord minskar.    

Gällande förmåner talade respondenterna även om andra saker än lön. Det skall dock nämnas 

att ett par respondenter tog upp möjligheterna till fysisk träning och flexibel arbetstid som 

uppskattade förmåner. Flexibel arbetstid är relativt nytt vid 4.sjöstridsflottiljen och var ännu 

inte infört när några av respondenterna lämnade organisationen.  

4.4.1 Analys, förmån. 

Tidigare studier har påvisat att just konkurrenskraftiga lönepaket är en av de mest effektiva 

HR-strategierna för att behålla kunskapsintensiv personal.
114

 Som statlig arbetsgivare har 

Försvarsmakten begränsade möjligheter att erbjuda högre ekonomiska ersättningar än andra 

företag, då organisationen som myndighet inte får vara löneledande. Vi ser också att 

respondenterna argumenterar kring rimligheten med ersättningspaketen vid 

bemanningsuppdragen. I stället för att göra det man upplever att man är anställd för, anser 

respondenterna att de tvingas iväg till annan ort, där arbetets utformning är annorlunda. Här 

erhålls inte någon ekonomisk kompensation eller extra ledighet, vilket de får ombord på 

fartygen i sina ordinarie befattningar. Det ekonomiska resultatet av bemanningsuppdragen 

medför att den person som normalt tjänstgör på ett fartyg och kommenderas iväg på ett 

bemanningsuppdrag erhåller en lägre ersättning och får mindre tid med familj och vänner, 

jämfört med om man är kvar ombord och bestrider sin befattning. Då medarbetarna är vana 

vid att kompenseras för det arbete som sker ombord när fartygen är till sjöss upplever dom det 

som orimligt att de förlorar i såväl inkomst som tid hemma under långa perioder. Ur 

perspektivet sensemaking kan man förstå att detta skapar en orimlighet eller en situation 

med ”no sense” hos respondenterna.
 115

 Varför ska jag vara borta mer och samtidigt få mindre 

betalt? Med de ansträngningar och uppoffringar som respondenterna upplever att de gör för 

bemanningsuppdragen, anser de att den uteblivna ekonomiska och tidsmässiga 

kompensationen som orättvis, relativt kollegornas, som inte är iväg på dessa och därmed blir 

ersatta i tid och pengar vid bortavaro. Enligt Adams rättviseteoris fem grundantaganden, 

uppfattas orättvisa bland annat om det egna nettoresultatet skiljer sig från referensobjektets.
116

 

Hein menar att toleransen för orättvisa blir avsevärt mycket lägre om eget nettoresultat är 

sämre än referensobjektets.
117

 Organisatoriskt vid 4.sjöstridsflottiljen finns, som tidigare 

nämnts, en nivå bland specialistofficerarna som uppnås efter ungefär fem års tjänstgöring, 

tjänstegrenschef. Vid tillträdandet till denna befattningstyp har normalt lönen ökat påtagligt 

och innebär kanske specialistofficerens största enskilda löneökning under karriären. Det har 

dock framkommit att de respondenter som erhållit detta lönepåslag efter en period upplever 

att det inte går att vidareutvecklas lönemässigt och att de fastnar i lönenivå, vilket enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori leder till lägre arbetstillfredsställelse. Bättre lön och framtidsutsikter 

är enligt tidigare forskning den absolut vanligaste anledningen till att kunskapsintensiva 
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medarbetare väljer att gå vidare till nya arbetsgivare.
 118

 När våra respondenter började 

fundera på att söka sig vidare inom yrkeslivet upptäckte de snart att det fanns arbetsgivare 

som erbjuder väsentligt mer lukrativa förmånspaket. Med deras efterfrågade kompetenser och 

utbildningar som gör att de utan några kompletteringar har möjlighet att byta till denna typ av 

arbetsgivare har steget underlättats. Under intervjuerna har våra respondenter berättat att de 

jämfört sina befintliga förmånspaket med det som erbjöds. Kravet på dessa har varit att dessa 

ska ligga minst i paritet med vad de tidigare har haft, för att vara intressanta. En 

återkommande åsikt har varit att det inte behöver vara bättre ersättning, i termer av årsinkomst, 

förutsatt att arbetet är flexibelt och utförs med möjlighet att komma hem på eftermiddagarna. 

Flexibiliteten i det nya arbetet och det faktum att ha ett yrke utan bortavaro, är något som våra 

respondenter uppfattar som förmåner. En analys av detta är att det stora värdet i att kunna vara 

nära sin familj och vänner överväger pengar och andra förmåner. Detta kan kopplas samman 

med den balans mellan arbetsliv och yrkesliv som work-life balance handlar om. I enlighet 

med Herzbergs tvåfaktorsmodell har vi tidigare sagt att han inte kopplar förmåner till 

motivation utan endast till arbetstillfredsställelse. Detta visar att även förmåner som en del av 

hygienfaktorerna är av stor betydelse för flottiljens retentionsåtgärder. Förmåner kan betraktas 

individuellt och handlar därmed om att tillfredsställa behov som livets förutsättningar skapar. 

Incitament som skapar förutsättningar för våra respondenter att uppleva balans mellan arbets- 

och privatlivet, har beskrivits som en förmån. Detta är ett exempel på hur den organisatoriska 

strukturen spelar roll för medarbetarnas arbetstillfredsställelse.  

4.5 Bekräftelse  

Under intervjuerna ställdes frågan kring vad våra respondenter tyckte var viktigt på en 

arbetsplats. Bekräftelse i form av att känna att man gör nytta och att man bidrar med något är 

tydliga saker som respondenterna upplever motiverande. På samma sätt som dom ofta ställer 

höga krav på sig själva i sitt sociala liv, ställer våra respondenter samma eller högre krav på 

sig själva i yrkeslivet. Dom vittnar om att behovet av att bli bekräftade av sina chefer och 

kollegor är stort. Vikten av bekräftelse för sin kunskap är återkommande under intervjuerna. 

Att synas och få beröm för goda insatser, men också vetskapen om att individens kvaliteter 

uppskattas, är något som generellt är motiverande faktorer och driver respondenterna. 

Respondenter beskrev tydligt hur bekräftelse motiverade dem att göra ett bra jobb. För att 

understryka vikten av bekräftelse följer några citat från intervjuerna; 

”Att man känner att man är duktig på jobbet, det är roligt, att man känner att man är 

duktig och levererar” 

Att känna att man är duktig och att dessutom erhålla bekräftelse för detta är ett genomgående 

tema som respondenterna tagit upp som en källa till motivation. 

”jätteviktigt att få erkännande och känna att man är duktig och bra” 

”jag blir motiverad av att få erkännande från chefer och kollegor” 

Erkännanden önskas från såväl sidoordnad som överordnad personal och vikten av att 

erkännanden kommer från olika nivåer är viktigt i samspeletet inom gruppen. 
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”att få känna att man gör skillnad” 

Att vara delaktig och bidra till en helhet ger en känsla av tillfredsställelse med arbetet. Genom 

att utföra arbete som gör att målsättningar uppfylls, skapas mätbarhet som kan tillskrivas en 

individ, grupp eller enhet. Häri ligger ett behov om bekräftelse genom beröm och 

uppskattning, vilket ger arbetstillfredsställelse och motivation. 

Att få bära en titel som vittnar om vilket yrke man genomför och vilken kompetens man 

besitter har beskrivits som en viktig bekräftelse i yrkeslivet. Genom att bära titeln för sitt yrke 

infinner sig känsla av erkännande. Någon av respondenterna uttrycker sig, som följer; 

”jag vill bli bära titeln för mitt yrke, då blir jag bekräftad” 

På den snarlika frågan, hur respondenterna uppfattade Försvarsmakten som arbetsplats, har 

respondenterna beskrivit avsaknaden av bekräftelse i form av såväl yrkestitel som erkännande 

av sin yrkesutövning, både outtalat som i löneutveckling. På samma sätt som bekräftelse 

motiverar skapas frustration när individer upplever avsaknad av det. Nedan följer den 

frustration som våra respondenter upplevt kopplat till bekräftelse under sin tid vid 

4.sjöstridsflottiljen.  

När man som besättning når en målsättning eller lyckas med en uppgift växer stoltheten och 

samhörigheten inom gruppen. Alla i besättningen har gjort sin del av arbetet och tillsammans 

nått målet. När vissa yrkesgrupper inte uppfattar att dom får samma bekräftelse som andra, 

uppstår känslan av frustration. Exempel på dessa; 

”man får inget motiverande, kan vara lönepåslag eller uppskattning när det är flottilj 

eller divisionsgenomgångar” 

”Vi är undertitulerade skulle jag säga” och vidare ”..man jobbar som sjöingenjör, det 

är tjänsten, den tekniska delen, varför inte kalla det för vad det är..” 

En respondent uttrycker sig på följande sätt inom ramen för samma tema;  

”man inte känner sig sedd”  

och vidare att man inom ramen för till exempel flottilj- eller divisionsorientering lyfter fram 

vissa skrån efter en lyckad insats eller övning, men exkluderar dom som skapat 

förutsättningen att göra jobbet, genom att inte uppmärksamma yrkesgruppen. Efter en lyckad 

ubåtsjaktövning skedde ovan beskrivet scenario och kan förtydligas med en respondents 

kommentar;  

”det var jättebra att vi hittade ubåten, men vi hade inte gjort det om vi inte hade 

lyckats laga sonaren” 

”bristen av uppskattning från flottiljnivån är en av anledningarna som påverkade mig 

till att sluta” 

Andra uttryck för frustration kopplat till bekräftelse är skillnaderna i löneutveckling. 

Respondenterna har i de flesta fallen beskrivit känslan av att bli ”förbisprungen” av yngre 

kollegor och därmed känt sig lägre värdesatta. Frustrationen som ligger till grund för detta 

beskrivs av respondenterna på följande sätt; 

”känns lite omotiverande att en löjtnant med mycket kortare tid i befattning kliver upp 

5-6 tusen spänn i grundlön då hen tänkte sticka iväg utanför grindarna” 
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Individen ger här uttryck för en situation som saknar sakligt stöd och därmed inte stämmer 

överens med hur lönestrukturen är uppbyggd vid flottiljen. Denna antydan är sådan att 

individen skapar sig en ny verklighetsuppfattning som ett resultat av händelsen.  

”gehöret där var noll och inget varken vad gällde att byta befattning eller 

löneutveckling” 

När samma individ som ovan, meddelade sin arbetsgivare att hen övervägde att söka en annan 

arbetsgivare, fanns inte några möjligheter till något av alternativ. Genom sin tidigare 

observation hade individen skapat sig en bild av hur det fungerar, vilket återigen visade sig 

vara felaktig. Situationen ledde till att vår respondent upplevde besvikelse och att hen inte 

värderats på samma sätt som sin kollega.  

”man känner sig förbisprungen när andra med kortare tid i tjänst fick högre lön” 

Här ser vi ett citat som visar på frustration över en situation som uppstått med anledning av att 

verkligheten inte stämmer överens med individernas grundade uppfattningar.  

4.5.1 Analys, bekräftelse. 

Bekräftelse i alla former har varit och är viktiga för studiens respondenter. Samtliga har 

beskrivit bekräftelse som ett viktigt behov i arbetslivet. Ingen typ av bekräftelse har varit mer 

företrädande än någon annan och kan kort sammanfattas som att, ju mer en individ känner sig 

sedd och bekräftad, ju mer motiverande blir dennes arbetssituation. Debora Ulmer, säger; 

 

"People are happy if they are respected, not because they are paid well"  

 

och förutspår vidare att Herzbergs tvåfaktors teori kommer att få en större betydelse i takt 

med att generation Y kommer att utgöra arbetskraften i samhället, och säger vidare att;  

 

”money goes nowhere with them. If they aren´t respected, they´ll work somewhere 

else”
 119

 

 

Deborah utgår ifrån att respekt och därmed bekräftelse utgör en viktigare del än lönen för en 

anställd ur generation Y i sitt uttalande ovan, vilken är den generation som idag till stor del 

utgör arbetskraften i samhället och vid 4.sjöstridsflottiljen. I enlighet med hennes utsago kan 

studien visa på tydliga paralleller till hennes resonemang. Bekräftelse för det man gör och hur 

man gör det, har visat sig vara viktigt för arbetstillfredsställelsen för våra respondenter. Stöd 

från ledningen har visat sig vara en av de bästa HR-strategierna för att motivera såväl som för 

att behålla personal. Flera respondenter har upplevt att stödet från högre ledningsnivåer 

saknas och att organisationens utformning gör att de inte syns vilket resulterar i att de 

upplever frustration. Som tidigare nämnts kan det röra sig om att bekräftelsen inte når alla 

mottagare. Ett sådant exempel kan vara att, en viss yrkeskategori uppmärksammas för att 

enheten uppnått ett värdefullt resultat, men att de viktiga reparationer eller annan typ av 

verksamhet som möjliggjort detta inte noteras. Därmed exkluderas vissa, vilket då leder till 

frustration. Just bristen på uppskattning från flottiljledningen var en av flera faktorer som 
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bidrog till att en respondent valde att säga upp sig, vilket visar på vikten av att uppmuntra och 

stödja personalen från alla nivåer, inte minst de högsta. Under intervjuerna har vi uppfattat att 

steget mellan flottilj- och divisionsnivå, i nästan samtliga fall, uppfattas som mycket stort. 

Trots närhet geografiskt beskrivs mentala murar mellan dessa nivåer vilket även framträder 

inom området, bekräftelse. Att få bekräftelse från kollegor och de närmsta cheferna beskrivs 

av respondenterna som positivt samtidigt som de också beskriver avsaknaden av densamma 

från divisions- och flottiljnivå. Av de intervjuer vi genomfört ser vi att den personliga 

bekräftelsen avtar i paritet med det organisatoriska avståndet från närmsta chef. Särskilt har 

orättvisor kring bekräftelse uppfattats av respondenterna som frustrerande. Ett exempel som 

tidigare nämnts är en person som erhöll högre lön med motivet att denne annars skulle sluta. 

Detta riskerar att leda till, vilket det också gjorde i detta fall, att de som lojalt och plikttroget 

fortsätter med sitt arbete inte erhåller samma kompensation för sina insatser. En 

löneförhöjning som uppfattas som omotiverad, är något som frustrerar arbetstagarna på flera 

sätt. Förutom att den osakliga löneförhöjningen upplevs som orättvis påverkar det också de 

förväntningar som respondenten hade. Denne såg ju att om man meddelade att man ville ta 

anställning utanför Försvarsmakten fanns här möjligheten att höja sin månadslön med 5000- 

6000 kronor. När samma respondent senare under karriären meddelade att hen sökte sig till 

andra arbetsgivare fanns inte möjligheten att erhålla någon alternativ tjänst och än mindre 

något ekonomiskt utrymme för att få respondenten att stanna kvar inom organisationen. 

Eftersom individer förstår saker utifrån händelser som dom reflekterat över i sin omgivning, 

uppstår en kognitiv konflikt i individens verklighetsuppfattning, då resultatet eller en händelse 

visar på en annan utveckling, än individens föreställning.
120

  

Bekräftelse har över lag varit något som respondenterna beskrivit som centralt för att skapa 

och behålla motivationen. Ett sätt att göra detta är genom att ge årliga löneförhöjningar där 

lönepåslaget baseras på prestationen. När personer som tjänstgjort kortare tid, innehar mindre 

komplicerade befattningar eller inte upplevs lika kompetenta, erhåller större löneökningar 

skapar detta frustration som baseras utifrån vilka förväntningar personerna har. Lönen spelar 

en psykologisk, social och idealisk roll enligt Hein, som vidare. säger, att lön inte är 

avgörande vid val av arbete.
121

 På samma sätt beskriver Herzberg lönen som en faktor som 

endast bidrager till arbetstillfredsställelsen, inte till motivation eller hur arbetet utförs.
122

 Ur 

den psykologiska och sociala aspekten kan man dra paralleller till respondenternas intervjuer. 

Här har det framkommit att jämförelser är vanliga och att individen påverkas negativt om 

denne upplever att bekräftelsen genom lön avviker från kollegornas. Enligt Adams 

rättviseteori kopplas nettoresultatet i form av bekräftelse till lönen. Genom lönen uppfattar 

individen att arbetsgivaren visar uppskattning och därmed blir detta bedömningen av 

individens prestation. Här skapas ett nettoresultat som ett mått i form av lön, som man jämför 

sig själv med i förhållande till sina kollegor och vänner. När eget nettoresultat är lägre 

tenderar man reagera i större utsträckning än då det blir tvärt om. Att få bekräftelse av sin 

chef för det arbete man utför eller den funktion man bidrar till i organisationen, beskriver våra 

respondenter som mycket viktigt och är det som motiverar dem mest i arbetet.  
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4.6 Tillhörighet 

Känslan av tillhörighet inom den militära professionen är stark och är något som enheterna 

inom flottiljen kontinuerligt arbetar med. Allt ifrån övningar i uppgiftens lösande, där 

besättningen som ett lag ska lösa ställda uppgifter till gemensamma idrottspass ombord på ett 

fartyg till gemenskapen inom en division eller tillhörigheten inom en flottilj. 

Tillhörighetskänslan bidrar till att känna att arbetet är meningsfullt och respondenterna 

beskriver gemensamma ansträngningar i strävan att lyckas på bästa sätt.  

”jag kan nästan bara tala om hur det har varit ombord, i den lilla världen som man 

har och där har det i princip alltid varit en god stämning, man jobbar mot samma mål 

hela tiden” 

Tillhörigheten får personalen att känna sig inkluderad vilket bidrar till att stärka motivationen 

och respondenter ger uttryck för att man är villig att göra det där lilla extra beroende på just 

detta. Att tillhöra något större än sig själv beskrivs som en tillfredsställelse på arbetsplatsen. 

Under intervjuerna har respondenterna skiljt på två typer av grupperingar, den formella och 

den informella. Den formella omfattar arbetets syfte och krav, dvs den organisatoriska och 

den informella omfattas av ”teamet”, dvs gruppen som besättning. Den informella 

tillhörigheten har av samtliga beskrivits mycket god, medan man utifrån den formella 

tillhörigheten i vissa fall har upplevt orättvisor som givit upphov till frustration. Detta 

omfattar olika perspektiv och kan exemplifieras med, löneutveckling, personlig utveckling 

eller delaktighet i beslutsfattande och har varit framträdande när yrkesgrupperna ställs i 

jämförelse med varandra. Respondenterna har beskrivit god informell tillhörighet men ibland 

sett problem när det kommer till den formella och en respondent beskriver det som;  

”jag skulle gärna mönstra ombord, men inte i en specialistofficersbefattning”.  

Generellt understryks att 4.sjöstridsflottiljen är en väldigt omtyckt arbetsplats där 

respondenterna har påtalat den goda teamkänslan och det goda chefskapet inom ramen för 

sina fysiska arbetsplatser. Exempel på detta är;  

”bra besättning med god gemenskap och professionella”.  

”Det är gemenskapen här som är unik, framförallt när man tittar på fartygen, den går 

inte att hitta någon annan stans” 

Tillhörighet anses som något som man omfattas av inom ramen för sitt skrå och sin besättning. 

Många av respondenterna har svårare att se helheten och tillhörigheten i en större kontext, 

nämligen 4.sjöstridsflottiljen. Tillhörigheten begränsas alltså många gånger till ”sin” 

besättning eller divisionstillhörighet och alla utanför den, som en annan gruppering. Häri 

uppstår frustration över vad ”någon annan” bestämmer.  

Ombord beskriver respondenterna arbetsklimatet som unikt. Där finns en gemenskap som 

utvecklas mellan besättningsmedlemmarna och formar dem till en grupp med mycket starka 

band. Den tillhörigheten som beskrivs handlar i huvudsak om livet som en del av en 

besättning, ett lag. Utformningen av arbetet ombord är sådant att besättningen arbetar och 

lever tillsammans under veckor i sträck när fartyget är till sjöss.  Särskilt under de perioderna 

arbetar alla målmedvetet med att lösa fartygets uppgifter och alla strävar mot samma mål. 

Omständigheterna möjliggör ofta inte att man kan ta hjälp av andra för att hantera de 

situationer som uppstår, utan besättningen måste arbeta själva för att åtgärda det som behövs. 

Det faktum att man lever ombord på liten yta utan möjlighet att komma därifrån tillsammans 
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med isoleringen från omvärlden bidrar starkt till att dessa band knyts mellan 

besättningsmedlemmarna. Flera respondenter talade om problem med sin yrkesidentitet. En 

hade problem med hur Försvarsmakten beskriver yrkeskategorin som denne tillhörde. 

Respondentens uppfattning var att eftersom Försvarsmakten och övriga samhället har olika 

ord för den typ av arbete förstår inte de som är utanför organisationen vad man gör i den 

typen av befattningar. På grund av namnet på befattningen upplevde hen att man 

undertitulerade den aktuella kategorin, vilket skapade mycket stor frustration hos den aktuella 

respondenten. 

En annan respondent sade att: 

”Jag känner mig inte som specialistofficersmaterial”  

Detta visar på problem med känslan att identifiera sig med en yrkesgrupp som man inte 

känner att man tillhör. För organisationsnivån talar ett par respondenter om värdet i att tillhöra 

Försvarsmakten. Trots att de sökt sig från organisationen beskriver de vikten av vad 

organisationen gör och att alla människor borde tjänstgöra där under någon tid av sina liv för 

att själva utvecklas och öka sin förståelse. 

4.6.1 Analys, tillhörighet. 

Knez talar om arbetsrelaterad identitet och lojalitet på tre nivåer: organisationsnivå, 

arbetsgruppsnivå och yrkesidentitet.
123

Framför allt har våra respondenter, i positiva ordalag, 

talat om den unika gemenskapen i vad vi skulle kunna beskriva som på arbetsgruppsnivå. När 

de talat om tillhörighet eller identitet gällande organisationsnivå och yrkesidentitet har detta 

överlag varit i negativa termer. Flera respondenter uttryckte hur de påverkats negativt av att 

ha blivit beordrade till andra befattningar och trots att de nya tjänsterna var uppskattade och 

intressanta beskrev de separationen från sina kollegor ombord som så besvärande att bytet, i 

huvudsak, upplevdes som negativt. Hade de själva fått bestämma skulle de varit kvar med 

sina vänner i besättningen. De klyftor som respondenterna beskriver inom yrket berör dels ett 

upplevt avstånd mellan generellt utbildade officerare och specialistofficerare och dels en ”vi 

och dem känsla” mellan flottiljens olika divisioner och mellan fartygen och flottiljledningen.   

Tillhörigheten skapas även genom symboliken som finns i organisationen. På arbetet bär alla 

likadana kläder, alla har förbandsmärket sytt på axeln och man hälsar på ett speciellt sätt. Allt 

detta underlättar till att skapa en tillhörighetskänsla till arbetet. Försvarsmakten använder sig 

aktivt av olika symboler som visar på olika tillhörigheter. För att få bära en viss basker måste 

man göra stora fysiska och psykiska ansträngningar och när man har genomfört vissa 

utbildningar tilldelas man ett utbildningstecken vilket bärs som ett bevis på tillhörigheten i 

den aktuella gruppen. Från en arbetsgivares perspektiv är det viktigt att få personalen att 

identifiera sig med yrket och arbetsplatsen eftersom identiteten är en faktor som skapar 

arbetstillfredsställelse. Ju starkare man identifierar sig med sitt yrke och arbetsplats, desto 

större blir tillfredsställelsen med sin arbetssituation.
124

 Det har visat sig att folk som 

identifierar sig mindre med organisationen har lättare att söka nya arbeten. I enlighet med 

Försvarsmaktens utvecklande ledarskap skapas motiverade och lojala medarbetare genom 
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karismatiskt ledarskap, individualiserat ledarskap och intellektuell stimulans.
125

 Genom denna 

typ av ledarskap menar Abrahamsson att den personliga identiteten stärks hos medarbetaren. 

Även inom HR strategierna talas det om samhörighet och identifikation inom arbetslivet. Som 

en del i organisationsstrukturen måste chefer bygga upp ett förtroende genom individuell 

respekt som fungerar som en grund i samspelet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren menar 

McCartney. Tillhörighet handlar om att synas och uppskattas inom gruppen vilken får sin 

näring ur en ömsesidig respekt mellan organisationen och den anställda. På samma sätt måste 

den anställda ta ansvaret för organisationens krav och förpliktelser genom att visa sin lojalitet 

och genom att sköta sitt arbete på ett effektivt och målmedvetet sätt. Med ett tydligt och 

karismatiskt ledarskap där öppenhet, förståelse för individens behov och respekt, kommer 

individen identifiera sig och därmed känna sig som en del av organisationens struktur, enligt 

McCartney.
126

   

4.7 Struktur 

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och därmed en komplex organisation 

bestående av en mängd organisationsenheter. Varje organisationsenhet är strukturerad för att 

på bästa sätt lösa sina uppgifter. 4.sjöstridsflottiljen är inget undantag. Med struktur skapas 

sammanhang mellan delar och helhet, inbördes ordning samt hur dessa förhåller sig 

sinsemellan. Kaos är motsatsen till struktur varpå struktur är ett viktigt begrepp i en stor 

organisation. Försvarsmaktens struktur är ordnad hierarkiskt vilket skapar såväl enkelhet som 

tydlighet. 4.sjöstridsflottiljen är organiserad i fyra divisioner och en flottiljstab under 

flottiljchefen. De sjögående enheterna är organiserade längst ut i varje division.  

Under intervjuerna har respondenterna i samtliga fall berört flottiljens struktur och 

uppbyggnad. Strukturella frågor omfattar såväl flottilj som division och fartyg. Våra 

respondenter har beskrivit sin uppfattning utifrån egna perspektiv och tjänstgöringsplats. 

4.sjöstridsflottijen uppfattas generellt som en bra arbetsgivare och respondenter säger: 

”bra arbetsgivare skulle jag säga, i stort bra, nästan bara bra grejer att säga...” 

Trots att respondenten valt att söka sig till annat yrke är hen alltså av uppfattningen att 

flottiljen varit en bra arbetsgivare. Strukturella frågor är tydligt utarbetade och respondenterna 

är väl medvetna om hur flottiljen fungerar samt vilka regler som gäller och berör personalen. 

” man är duktig på många saker, säkerhetstänk, det är ordning och bra chefer” 

Den frustration som respondenterna beskrivit under intervjuerna som strukturella, har 

huvudsakligen omfattat personalplanering. Personalplanering är en grannlaga uppgift som har 

stor betydelse för individen då detta tydliggör storheter som utveckling, arbetsmiljö, 

karriärmöjligheter, lön, bekräftelse, privatliv mm. Detta område är omhuldat av känslor och 

väcker snabbt frustration då individen inte ser sin utstakade väg. Personalplanering handlar 

om flera saker som respondenterna pekat på. Nedan följer hur respondenterna uppfattat sin 

allmänna situation inom personalplaneringsområdet; 

”En ond cirkel leder till att man släcker bränder och personalen kastas runt”. 
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”Organisationens dåvarande behov styr individens utveckling”. 

Respondenterna syftar på att den rådande personalsituationen är så ansträngd att 

omplaceringar måste göras på bekostnad av arbetstagarna. 

”Man är en rad i PRIO, ett datasystem...” 

”Alltså, du är en rad i PRIO”. 

Personalplanering som inte införlivar respondenters förhoppningar beskriver de som 

opersonliga, med en känsla av att inte vara sedda som individer, utan en rad i ett datasystem. 

”Om man fyller på med tre personer där det ska vara fem…är det en ohållbar 

ekvation”. 

”Det känns som att man tar folk för givet”. 

Ur ett strukturellt personalplaneringsperspektiv uppfattar våra respondenter inte att deras 

närmaste chef har hela personalansvaret. Detta beskrivs genom att man under intervjuerna 

beskrivit följande uppfattning; 

”Chef 1 har inte personalmandatet som skulle behövts…” 

En annan respondent reflekterade över att chefens intresse för personal inte var i linje med 

dennes uppfattning om hur det borde vara. 

”min chef var inte så intresserad av personalansvaret…” 

”…det är PFN som fattar beslut…” 

Personalplaneringen inom organisationen sker i linjeorganisationen där högre chef, 

divisionschef, sedan dialogiserar med sidoordnade chefer för att säkerställa såväl personalens 

som organisationens krav på tillsättningen av befattningarna. Ett område som är 

återkommande under alla kategorier av samtliga respondenter, berör bemanningsuppdrag i 

framför allt Karlskrona. Under intervjuerna berörs såväl uppdraget som helhet och 

framförhållningen inför dessa uppdrag. Under intervjuerna har det framgått att respondenterna 

uppfattar bemanningsuppdragen i Karlskrona som väldigt påfrestande vilket skapar stress som 

byggs upp över tiden. Nedan följer några kommentarer på temat; 

”…sen så var det hotet om Karlskrona, om att man ska åka dit…” 

”…eftersom ingen vill åka, finns det ingen frivillig, vilket gör att alla tvingas dit…” 

Flera respondenter resonerade i termer av hot och tvång gällande bemanningsuppdragen vilket 

visar deras känslomässiga förhållningssätt till dessa. 

”För mig personligen var det en jättepers, jättejobbigt”. 

”Jag fick väldigt kort framförhållning…” 

Den negativa känslan till att fullfölja bemanningsuppdragen förstärks av att de ibland 

meddelas med kort framförhållning. Uppfattningen om att vem som helst skickas på dessa 

uppdrag förstärker och känslan av hopplöshet.  

”även om man varit med och fått massor av erfarenheter och blivit bra på det man 

gör…man skickade tre gubbar i 50 års åldern, det är ingen bra signal, även om jag är 

glad att jag slapp, så ser man att det kan komma när som helst, det spelar ingen roll 

vad man gjort eller vad man gör eller hur gammal man är, det försvinner aldrig…” 

En respondent resonerade kring att inte ens när man är över 50 år, slipper man skickas man 

iväg för att fullfölja dessa. 
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Organisationens struktur kopplat till ovan nämnda delområden är en källa till såväl motivation 

som frustration. De frustrerande delarna har i det empiriska underlaget vägt tyngre än de 

motiverande varför dessa har fått större utrymme.  

4.sjöstridsflottiljen är väl medveten om belastningen och problematiken med 

bemanningsuppdragen. För att minska belastningen på personalen har chefen 

4.sjöstridsflottiljen beslutat att fördela uppdragen över kortare perioder. Detta underlättar 

givetvis för individer som annars skulle fått uppdraget själv, men innebär också att fler 

personer berörs.  

4.7.1 Analys, struktur. 

Respondenterna har överlag svarat att det är nöjda med Försvarsmakten som arbetsgivare och 

att organisationen har bra chefer är ett återkommande svar. Endast en av respondenterna 

uttryckte att dennes chef inte tog det ansvar som kan förväntas av en chef med 

personalansvar. Ett problem, som några respondenter adresserade var dock att chefer inte 

hade de mandat som de borde ha haft, främst vad beträffar personalplanering. 

4.sjöstridsflottiljen skulle vid en första anblick kunna definieras som en divisionaliserad form. 

Organisationen är uppbyggd av divisioner som var för sig har förmågor för att lösa sina 

uppgifter. Det som talar emot detta är kravet på kontroll och teknostrukturens inflytande inom 

organisationen samt att diversifieringen endast är måttlig. Organisatoriskt finns berörings-

punkter med den professionella byråkratin där kärnan utgörs av den operativa delen med 

standardiserade kunskaper.
127

 Sjukhus beskriv som en typorganisation och vid en jämförelse 

finns där många likheter mellan dessa organisationer där den militära professionen är 

uppdelad mellan mer eller mindre utbildad personal samt graden av specialisering inom yrket. 

Krav finns också på att alla chefer har den militära professionen i grunden.
 128

 Efter 

genomförda intervjuer ser vi att 4.sjöstridsflottiljen passar väl in i beskrivningen på hur en 

maskinbyråkrati är uppbyggd och fungerar.
129

 Särskilt betonas där kravet på kontroll inom 

organisationen, vilket stämmer väl in på hur organisationen. Maskinbyråkratins specialisering 

horisontellt och vertikalt är en annan likhet. Respondenterna har beskrivit att de inte får den 

uppskattning och bekräftelse som de strävar efter trots att de utför sitt yrke på ett 

eftersträvansvärt sätt. Något som flera nämner är att den personliga utvecklingen i yrket 

begränsas av de organisatoriska stuprör som bildas mellan olika personalkategorier, där vissa 

arbetsuppgifter är vigda till generellt utbildade officerare och andra till specialistofficerare. 

Den tydliga strukturen i organisationen beskriver respondenterna i positiva ordalag. 

Tryggheten och säkerheten, ur ett organisatoriskt perspektiv, är aspekter som lyfts fram. Det 

finns bra rutiner för hur saker och ting skall göras. Problemen som beskrivs här berör 

framförallt känslan av att vara en bricka i ett stort maskineri som respondenterna inte har 

möjlighet att påverka, vilket skapar frustration. En aspekt som målas upp som frustrerande är 

känslan av att bara vara en rad i ett digitalt stödsystem. Här beskriver respondenterna 

frustration över hur de upplever att det viktigaste för organisationen förefaller vara 

datasystemets utformning och uppfyllnad och att hänsyn inte tas till individerna bakom 

raderna i detta. 4.sjöstridsflottiljen, med sin tydliga hierarki och ”top-down”-styrning passar 

väl in i beskrivningen som en maskinbyråkrati.
130
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En utmaning som organisationen för närvarande arbetar med är den personalsituation som 

råder vilket är återkommande i respondenternas svar. Problemet här är inte bara det faktum att 

personalen måste ta på sig de extrauppgifter som uppstår på grund av vakanserna utan det 

påverkar även personalen så att de, som de själva har uttryckt det, tvingas till tjänster för att 

fylla de luckor som uppstår. När personalplaneringen förändras för individerna med 

organisationens bästa i åtanke och personalen blir lidande som en följd av detta minskar 

motivationen och frustration uppstår, inte bara bland dem som förändringarna berör utan även 

personalen runt omkring. Som en respondent uttryckte sig: 

”även om man varit med och fått massor av erfarenheter och blivit bra på det man 

gör…man skickade tre gubbar i 50 års åldern, det är ingen bra signal, även om jag är 

glad att jag slapp, så ser man att det kan komma när som helst, det spelar ingen roll 

vad man gjort eller vad man gör eller hur gammal man är, det försvinner aldrig…” 

Signaleffekten av att se sina kollegor bli skickade på bemanningsuppdrag påverkade en av 

våra respondenter till att söka sig vidare till en ny arbetsgivare för att eliminera risken för att 

detta skulle drabba denne. En annan respondent som fick ett bemanningsuppdrag för en andra 

gång berättade att han tog beslutet att söka sig till en annan arbetsgivare direkt när detta 

förmedlades, vilket han också meddelade sin chef.  

Organisationens har krav på sig att bemanna olika befattningar i flera svenska städer och 

personalen blir då kommenderad till dessa. Tiden från familj och vänner, förlorad inkomst och 

utebliven utveckling i sin befattning är sammantaget så negativt att våra respondenter 

upplever det oacceptabelt vilket har varit en viktig faktor för några och den avgörande för 

andra i beslutet att söka alternativa arbetsgivare.  

4.8 Resultat  

 

 

 

Figur 4.8.1 illustrerar de sju kategorier och deras inbördes förhållande, som i undersökningen 

visat sig påverka motivation och frustration. Den rosa färgen illustrerar de kategorier som 

endast påverkar frustration och den orange färgen representerar de kategorier som påverkar 

både motivation och frustration. 

Figur 4.8.1 Kategoriernas relation 
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Weick menar att förväntningar byggs upp utifrån den verklighetsuppfattning som individen 

observerat, vilka styr individen starkare än argument.
131

 Förväntningar skapas kontinuerligt 

inom alla områden utifrån dess kontext. Kopplat till studiens kategorier skapas förväntningar 

kring alla områden som motiverar eller frustrerar individen. Förväntningarna i sig är inte en 

motiverande faktor, däremot påverkas frustration när förväntningar inte uppfylls eller infrias. 

Våra respondenter har talat om förväntningar vad avser utveckling, bekräftelse och förmån. 

Förväntningar har våra respondenter i huvudsak kopplat till negativa upplevelser. De har 

framförallt ökat frustrationen, då de positiva förväntningarna inte uppfyllts samt då farhågor i 

yrkeslivet besannats. Respondenter har i vissa fall byggt sina förväntningar på felaktig grund, 

vilket senare har skapat frustration som alltså kunde motverkats genom att arbetsgivaren 

säkerställer riktigheten vad beträffar exempelvis utbildningars syfte, längd och innehåll. 

Genom riktig information och bra kommunikation kan man därmed öka sannolikheten att 

individernas förväntningar överensstämmer med utfallet av situationen. 

Ur studiens vidkommande ses strukturen som den övergripande förutsättningen som skapar 

kontexten och innehållet för alla övriga kategorier, se figur 4.8.1. Flottiljen beskrivs generellt 

som en bra arbetsgivare, även av respondenten som känt sig lurad genom att skickas iväg till 

Karlskrona en andra gång. I huvudsak beskrivs den delen av organisationen som finns i 

omedelbar närhet till respondenterna, med positiva ordalag med bra chefer och gott ledarskap. 

Den tydliga strukturen i organisationen är uppskattad och skapar trygghet men respondenter 

beskriver också känslan av att man upplevs som en bricka i ett stort maskineri. Framförallt vid 

de tillfällen som personalplaneringen inte överensstämt med respondenternas förhoppning, 

har de upplevt att man bara är en rad i ett datasystem som skall fyllas och att hänsyn inte tas 

till personalens individuella behov. Genom att vara en rad i ett datasystem påverkas kategorin 

bekräftelse negativt. Mintzberg menar att, om man behandlar människor som verktyg och 

funktioner snarare än individer, leder detta till att meningen med arbetet i sig blir förstört.
132

 

Studien visar att den strukturellt största utmaningen berör de bemanningsuppdrag som finns i 

Karlskrona. Dessa bemanningsuppdrag har samtliga respondenter beskrivit med i huvudsak 

negativa termer. Bemanningsuppdragens inverkan, på balansen mellan yrkes- och privatliv, är 

så omfattande att detta enskilt har fått personal att säga upp sig. De officerare vi talat med i 

undersökningen, har uppfattats som lojala och plikttrogna. Under intervjuerna har 

respondenterna beskrivit hur de åsidosatt sin egen bekvämlighet för att prestera väl på arbetet 

och förlikat sig med det faktum att yrket som sjöofficer innebär perioder då man är borta från 

hemmet. Samtliga har dock talat kring bemanningsuppdragens utformning med kort 

framförhållning och utebliven kompensation som ett stort problem. De avgörande 

anledningarna till varför respondenterna valt att söka sig till nya arbetsgivare och befattningar 

är starkt kopplat till balansen mellan privat- och yrkesliv samt möjligheten till 

självförverkligande genom utbildning med efterföljande ansvar.  Vi har även sett en tydlig 

koppling mellan familjebildning och upplevd obalans i arbetslivet. När man skaffat familj 

ändras individens prioriteringar och därmed krav på normalitet i vardagen. Studien finner att i 

synnerhet bemanningsuppdragen i Karlskrona uppfattas av respondenterna som avgörande i 

detta avseende, där de själva beskriver att de drabbas såväl ekonomiskt som med mindre ledig 
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tid, trots att de är borta mer. Tjänstgöringen ombord och den upplevda ”inlåsningseffekten” 

med begränsad möjlighet att kommunicera med omvärlden, när fartygen är till sjöss, är en 

annan situation som får påverkan på balansen mellan privat- och yrkesliv. Genom att 

strukturen skapar förutsättningar för övriga kategorier är detta en kategori som kan skapa 

frustration men inte i sig, påverkar motivationen. 

Behoven i arbetslivet är kopplat till samtliga kategorier. Trots att behov har en stark koppling 

till alla kategorier, ser vi inte behoven som motiverande i sig, utan endast något som påverkar 

frustration. Respondenternas behov i yrkeslivet har visat sig ha en stark koppling till deras 

privatliv. Balansen mellan arbetsgivarens och privatlivets krav är central och har varit 

återkommande i denna studie. De mest framträdande behoven som respondenterna tar upp i 

yrkeslivet, är meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, som alltså i sig bidrar till fortsatt 

utveckling. Särskild vikt har respondenterna lagt vid flexibilitet, något som de kopplar starkt 

till familjebildning. Deras uppoffringar är acceptabla under förutsättning att arbetsgivaren 

erbjuder flexibilitet när det är möjligt, dvs. när fartygen inte är till sjöss. När respondenterna 

inte erhåller den flexibiliteten som de förväntar, beskriver de att balansen mellan yrkes- och 

privatliv inte är tillfredsställande vilket i flera fall varit en avgörande faktor till att de sökt sig 

till andra arbetsgivare. Att inte kunna kommunicera med familj och vänner när man är till 

sjöss samt att inte erhålla kompensationsledigt när man är på bemanningsuppdrag på annan 

ort är faktorer som påverkar respondenternas frustration.  

Vi har i studien sett att utveckling skapar såväl motivation som frustration. Tillsammans med 

bekräftelse är utveckling den tydligaste kategorin som respondenterna beskrivit som en källa 

till motivation. Utebliven eller avsaknad av utveckling minskar motivationen och ökar 

frustrationen. Respondenterna har talat om personlig utveckling som centralt i yrkeslivet. 

Vidare har starka kopplingar identifierats mellan utveckling och bekräftelse samt tillhörighet. 

Utveckling beskrivs som central till motivationen i yrkeslivet. Respondenterna har beskrivit 

att utvecklingen planar ut och drar ned motivationen relativt tidigt under karriären och att man 

efter fem till sex år i befattning, fastnar på en nivå som det uppfattas att man inte kan ta sig 

vidare ifrån. Organisationen upplevs premiera de generellt utbildade officerarna i högre grad 

än officerare i specialistofficersbefattningar, genom tydligare inriktningar kring vidare-

utveckling och karriärplanering. Denna långsiktighet saknas, enligt våra respondenter, för 

specialisteofficersbefattningarna i samma utsträckning, vilket skapar frustration som följd av 

en upplevd orättvisa. 

Bekräftelse skapar motivation och påverkar frustation. Respondenterna har givit uttryck för 

att de har behov av att få bekräftelse. Vi har också sett att detta är något som individerna 

förväntar sig i det dagliga arbetet. Flera respondenter har även talat om utveckling som ett sätt 

att bekräftas på. När man ges möjligheten att vidareutvecklas, ser man det som ett förtroende 

från arbetsgivaren, vilket därmed är en bekräftelse. Studien visar vidare att tillhörighet har ett 

samband med bekräftelse genom respondenternas yrkesidentitet. Man blir bekräftad för den 

man är inom sitt yrke. Bekräftelse genom erkännande och uppskattning beskriver flera 

respondenter som motiverande. De beskriver också den frustration som uppstår när man inte 

uppmärksammas för sina insatser från högre ledningsnivåer, vilket de själva beskriver som 

divisions- och flottiljnivå. Studien visar på ett samband mellan frustration och upplevd 

orättvisa då omotiverade löneökningar och hieratiska avancemang sker. Bekräftelse för det 

man gör och hur man gör det, har visat sig vara viktigt för arbetstillfredsställelsen för våra 

respondenter.  
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Förmån påverkar frustrationen. Vad beträffar lön har vi sett att även små skillnader ger 

upphov till frustration. När förmånen egentligen är tillräcklig för att uppfylla behoven, skapas 

frustration vid jämförelser med andra, om det visar sig att dessa skiljer sig åt. Störst 

frustration skapas oftast hos den som vid jämförelse har en sämre förmån. Det är alltså 

skillnaden i sig som ger upphov till frustration. I studien har det inte framkommit att förmån 

skapar motivation, men flera respondenter har talat om förmån som en bekräftelse, vilket då 

får påverkan ur perspektivet motivation. Förmånen uppfattas då som en bekräftelse som 

skapar motivation. Förmån är kopplat till de behov som föreligger i arbetslivet samt de 

förväntningar som respondenterna har givit uttryck för. Dessa förväntningar kan exempelvis 

omfatta såväl flexibel arbetstid som löneutveckling. Gällande förmåner var lön det 

dominerande samtalsämnet som respondenterna tog upp. Lönen upplevs som ”låg”, eller ”inte 

så hög”, om den mäts som I-lön (fast månadslön) men ”rimlig” eller ”ganska bra” när man 

talar om årslön som inkluderar de tillägg som erhålls för det arbete som tjänstgöring till sjöss 

och beredskap samt vakt renderar i. Att få vara ledig under perioder efter operationer till sjöss 

värderar respondenterna högt och är något som kompenserar och därmed bidrar till balansen 

mellan privat- och yrkesliv. Att bli beordrad till tjänstgöring i andra städer under perioder på 

upp till ett år, utan ekonomisk kompensation och med mindre tid i hemmet än man skulle ha 

erhållit om man var kvar ombord, upplevs som obalanserat.  

Tillhörigheten ombord beskriver våra respondenter som mycket bra, där inkluderas man och 

alla jobbar mot samma mål, vilket skapar motivation. Detta har visat sig vara ett behov som 

ska tillfredsställas för att bibehålla motivationen. Gemenskapen ombord skapar arbetsgrupper 

med mycket starka band. Gemenskapen och samhörigheten begränsas i något avseende till 

besättningen, vilket gör att övriga såsom divisions- och flottiljledning beskrivs som ”de 

andra”. Studien visar en stark tillhörighet inom arbetsgruppen, som besättning, men med 

måttliga band till organisationen i övrigt, såsom flottilj eller som Försvarsmakten i sin helhet. 

Studien visar vidare att tillhörighetskänslan avtar med det organisatoriska avståndet till de 

olika organisationsenheterna. Tydligt framkom att de två officerskategorierna uppfattas som 

vi och dem med upplevda orättvisor och utvecklingsmöjligheter vilket skapar frustration. 

Tillhörighet kopplas till utveckling. Genom den personliga utvecklingen förstärks 

yrkesidentiteten som har starka band till övriga i samma kunskapsmässiga grupp. 
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5. Slutsatser 

Här presenteras resultatet av undersökningen genom att bevara dess tre frågeställningar; 

vilka behov som föreligger i arbetslivet, vad som motiverar och avgörande anledningar till 

beslutet att växla karriär.  

 

Denna studie visar på att våra respondenters huvudsakliga behov i arbetslivet är en 

kombination av balans mellan yrkes- och privatliv samt personlig utveckling och själv-

förverkligande.  

 Balansen skapas genom att arbetsgivaren tar hänsyn till de individuella behov som 

respektive arbetstagare har under livets olika faser. Dagens arbetskraft har stor 

integritet som arbetsgivaren måste värna, vid beslut som påverkar denna. Genom ett 

ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare skapas ett band som blir 

hållbart och som kan utstå större prövningar. Genom denna balans kan såväl arbets- 

som privatlivets krav förenas och därmed uppfylla både arbetsgivarens och de egna 

behoven. Därmed inverkar personalen som enskild och kollektivt, på organisationens 

styrkor och svagheter.  

 Personlig utveckling är en drivkraft som motiverar arbetstagaren att genomföra sina 

uppgifter på ett effektivt och noggrant sätt. Genom detta skapas förutsättningen till 

självförverkligande och ytterligare motivation att utveckla och förfina arbetets 

genomförande. 

Studien visar att respondenterna finner motivation i fyra av studiens kategorier. Dessa är; 

tillhörighet, bekräftelse, utveckling och förmån (när förmån ses som bekräftelse).  

 Gruppens dynamik får inte underskattas. Här har vi sett att gemenskapen och de starka 

band som finns inom gruppen har en tydligt motiverande effekt. Genom sitt arbete 

bidrar man till helheten och då implicit till gruppen och dess inbördes ställning på 

flottiljen. Att arbeta mot ett gemensamt mål tillsammans med gruppen och utföra 

viktiga uppdrag är starkt bidragande till motivation.    

 Att synas som individ och bekräftas som yrkesman har visat sig vara avgörande för 

arbetstagarnas motivation.  

 Personlig utveckling är centralt i yrkeslivet för våra respondenter. Genom att erhålla 

personlig utveckling motiveras respondenterna, vilket leder vidare till att dessa strävar 

efter större utmaningar och mer ansvar inom organisationen.  

 Vid de tillfällen förmån ses ur perspektivet bekräftelse, har även denna kategori en 

motiverande egenskap. 

Vilka avgörande anledningar som föreligger till beslutet att karriärväxla har visat sig omfatta 

olika saker. Nedan presenteras de två huvudsakliga anledningarna som studien kommit fram 

till. 

 Bemanningsuppdrag i Karlskrona är den i enskilt största anledningen till att våra 

respondenter upplevt obalans mellan arbets- och privatlivets krav. Denna balans är så 

central att specialistofficerare har uppgivit, bemanningsuppdrag som en direkt 

anledning till sitt val att söka en alternativ karriär. Utan kompensation för den 

olägenhet som uppdraget innebär finner arbetstagarna inte någon logik i uppoffringen 

med mer bortavaro från hemmet som detta medför. 
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 Avsaknad av utveckling och självförverkligande är en annan anledning till att 

specialistofficerare valt att karriärväxla. Utan en tydlig utvecklingsplan som bär mot 

en personlig utveckling, ser respondenterna inte någon framtid inom yrket, varför 

alternativa arbetsgivare eftersträvas.  

5.1 Rekommendationer 

4.sjöstridsflottiljen arbetar idag aktivt med att möta personalens individuella behov av balans 

mellan arbets- och privatlivets kravställningar. Även om flottiljen inte använder uttryck som 

work-life balance, är det med likvärdiga åtgärdspaket som man strukturerar verksamheten. 

Nedan redovisas några av de åtgärder som flottiljen vidtagit i syfte att möta dessa behov. 

 Flexibel arbetstid, vilken skall möjliggöras när verksamheten tillåter.  

 Möten ska normalt inte planeras in innan kl 0900 eller avslutas efter kl 1500. 

 Utvecklingssamtal inklusive utvecklingsplan ska finnas utarbetad för alla anställda. 

 Bemanningsuppdrag och instruktörsförstärkningar begränsas i tid genom att delas 

mellan fler individer. 

Med bakgrund av studiens resultat, rekommenderas flottiljen att fortsätta utveckla 

organisationen för officerare i specialistofficersbefattning. För att undvika felrekryteringar bör 

särskild vikt läggas på information kring den tänkta specialistofficerskarriären och hur denna 

är utformad samt vilka utvecklingsmöjligheter som erbjuds, såväl vertikalt som horisontellt 

inom organisationen. Information bör även ske löpande till specialistofficerare i befattning, i 

syfte att säkerställa att individens förväntningar möter organisationens behov. Utvecklings-

möjligheterna bör även synliggöras på ett tydligare sätt, såväl inom som utanför flottiljen. 

Utöver de åtgärder som flottiljen redan vidtagit för att möta individens möjlighet att påverka 

sin arbetssituation, rekommenderas organisationen beakta följande punkter i samband med 

bemanningsuppdrag och instruktörsförstärkningar vid SSS i Karlskrona.  

 Större hänsyn måste visas till individens aktuella livssituation. Arbetsgivaren bör 

förhålla sig till de individuella behoven och tillsammans med individen genomföra 

planeringen inför kommande uppdrag i Karlskrona. Genom att individen känner sig 

sedd och respekterad av arbetsgivaren, kommer arbetstillfredsställelse att underlätta 

denna typ av uppdrag. 

 Bemanningsuppdrag och instruktörsförstärkningar bör begränsas till perioder där den 

specifika kompetensen behövs. Att byta arbetsplats, påverkar den individuella 

situationen i större utsträckning än att arbeta på annan ort en kortare period.  

 Förutsägbarhet och tydlig information kring bemanningsuppdrag och instruktörs-

förstärkningar är eftersträvansvärd, i syfte att arbetssituationen ska möta de anställdas 

förväntningar.  

 Vid tillsättning av bemanningsuppdrag bör hänsyn tas till vilken påverkan detta får för 

individen. Aspekter som bör beaktas är individens inställning till aktuellt uppdrag 

samt vilken påverkan på privatlivet som detta innebär.  
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har inriktats mot att besvara frågeställningarna utifrån syftets utformning, detta 

har medfört att den empiriska datainsamlingen skett genom djupintervjuer med officerare som 

tjänstgjort i specialistofficersbefattning och som valt att söka sig till alternativa karriärer. För 

att öka kunskapen och förståelsen ytterligare skulle det vara intressant att genomföra en 

komparativ studie med motsvarande kategori men med respondenter som trivs bra med sin 

nuvarande anställning som specialistofficer. Vidare skulle studier av Försvarsmaktens övriga 

förband visa vilka likheter och skillnader som föreligger mellan dessa i syfte att utarbeta 

central och lokal förståelse för utmaningarna inom organisationen. 
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