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Sammanfattning 

I en tid då Försvarsmakten brottas med hög personalomsättning av soldater står 

Luftvärnsregementet i Halmstad inför en ombeväpning av historiska proportioner, med nya 

luftvärnssystem och en utökad organisation, för att möta det rådande säkerhetspolitiska läget i 

Östersjöregionen. I denna utveckling utgör den kontinuerligt anställda soldaten en viktig betydelse 

för att luftvärnsförbanden ska kunna lösa de tilldelade uppgifterna. För att djupare förstå och finna 

klarhet varför kontinuerligt anställda soldater väljer att sluta användes en kvalitativ forskningsmetod, 

genomsyrad av en induktiv ansats. Genom intervjuer med tidigare anställda soldater insamlades 

empiri som står på egen grund. Med en analysmetod inspirerad av Grounded Theory skapades det 

emotionella spänningsdiagrammet som förklarar varför individen väljer att sluta. I diskussionen 

kopplades forskningens resultat främst mot Herzbergs tvåfaktorsteori men resultatet sågs även ur ett 

generationsperspektiv. För den unga generation Z är personifiering genom personlig utveckling 

tillsammans med ledarskapet avgörande i soldaternas beslut att lämna sin anställning. Den 

omväxlande och utmanande verksamheten i Försvarsmakten bidrar till en stark känsla av gemenskap 

som i sin tur påverkar soldatens motivation att stanna kvar längre i sin anställning. Soldaten är även 

påverkad i sitt val att lämna eller stanna kvar vid förbandet av basala behov så som 

anställningsvillkor, lön och geografiskt läge. 

Nyckelord: Försvarsmakten, Luftvärnsregementet, personalomsättning, ledning, personifiering, 

sammanhållning, stabilisering, Herzbergs tvåfaktorsteori, Generation Z. 

Abstract 
At a time when the Swedish Armed Forces struggle with high soldier turnover, the Air Defense 

Regiment in Halmstad is facing a re-arming of historical proportions such as new air defense systems 

and an expanded organization to meet the current security policy situation in the Baltic Sea Region. 

In this development, the continuously employed soldier is an important factor in ensuring that the air 

defense units are able to fulfill their assigned tasks. In order to understand more deeply and find 

clarity why the continuously employed soldiers choose to leave, a qualitative research method, 

imbued with an inductive approach, was used. Through interviews with formerly employed soldiers 

empirics that stand on their own were collected. With an analysis method inspired by Grounded 

Theory, the emotional tension diagram was created that explains why the individual chooses to 

leave. In the discussion, the results of the research were mainly linked to Herzberg's two-factor 

theory, but the result was also seen from a generation perspective. For the young generation Z, 

personalization through personal development together with leadership is of major importance why 

the soldiers are determined to leave their employment. The varied and challenging activities of the 

Swedish Armed Forces contribute to a strong sense of community that affects the soldier's 

motivation to stay longer in one´s employment. The soldier is also influenced by basic needs in one´s 

choice to leave or stay at the unit such as employment conditions, salary and geographical location. 

Keywords: The Swedish Armed Forces, Air Defense Regiment, personnel turnover, management, 

personification, unity, stabilization, Herzberg's two-factor theory, Generation Z. 
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Disposition 
Dispositionen syftar till att ge läsaren en övergripande bild av uppsatsens innehåll. Ordningen på 

kapitlen är sorterade på ett sätt som vi tror underlättar för läsaren. Avsikten har varit att skapa en 

läsarvänlig uppsats som presenteras logiskt och sammanhängande, se Figur 1 Disposition. Den 

process som ligger bakom framtagandet av uppsatsen har följt en helt annan arbetsordning vilken 

presenteras i vår forskningsprocess i delkapitel 2.3 Forskningsprocessen. 

Dispositionen i en vetenskaplig uppsats följer oftast en stark tradition med kapitelindelning, där 

rubrikerna följer en normerande struktur som hjälper till att sortera och disponera uppsatsen. Vi 

väljer att frångå den traditionella dispositionen för att på så vis förstärka vår avsikt att ta en induktiv 

ansats i vår forskning. Som ett direkt resultat av vår induktiva ambition har vi valt att utelämna det 

kapitel som omhändertar tidigare forskning och referensram. Våra resultat står på egen grund och 

presenteras i vår diskussion tillsammans med samtida forskning. Efter resultatdiskussionen sökte och 

identifierade vi teorier som appliceras och används först i vår perspektivdiskussion. 

Figur 1 Disposition 

 

Kapitel 1 inleds med en kontextbeskrivning genom en presentation av soldatyrket och ett 

klarläggande av Försvarsmaktens personalförsörjning i syfte att läsaren ska förstå den problem-

formulering som följer. Vidare beskrivs problemformulering, syfte och frågeställning som tillsammans 

utgör forskningens fundament för att avslutningsvis presentera forskningens förväntade resultat. 

Kapitel 2 inleds med att vår vetenskapsteoretiska positionering klarläggs genom att vi delger våra 

forskningsideal och förklarar vilken metodologisk ansats vi har i vår forskning. Därefter klarlägger vi 

vår forskningsprocess och hur vi arbetat under forskningen. Vi beskriver även vilken förförståelse vi 

anser oss ha i den kontext som forskningen bedrivs inom. Senare redogör vi för våra etiska 

överväganden och längre fram i kapitlet förklarar vi ingående urvalsprinciperna för populationen och 

hur respondenterna valts ut till intervjuerna samt hur vi ser på begreppet mättnad. Kapitlet avslutas 

dels med att vi beskriver analysmetoden, hur vi bearbetat och analyserat data från empirin samt med 

en metodologisk diskussion där vi diskuterar vår metod och kvalité på forskningen. 

Kapitel 3 utgörs av forskningens empiri som är hämtat från intervjuerna. Kapitlet inleds med en 

översiktlig presentation av de kategorier som empirin indelats i. Därefter följer en ingående 

resultatredovisning med en riklig mängd citat sorterat i kategorier. Denna redovisning är ordnad på 

sådant vis att kategorierna är samlade under fyra huvudkategorier. 

Kapitel 4 omfattar forskningens diskussion och består av en resultatdiskussion och en 

perspektivdiskussion. I resultatdiskussionen diskuterar vi våra kategorier och huvudkategorier, 

studiens förväntade resultat i relation till exit-samtal och kopplar resultatet mot samtida forskning. Vi 

besvarar vår forskningsfråga och illustrerar detta med en modell. I perspektivdiskussionen diskuterar 

vi forskningens resultat i relation till de teorier vi identifierat som relevanta. 

Kapitel 5, 6 och 7 utgörs av forskningen slutsatser, rekommendationer och våra förslag till vidare 

forskning.  
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Begreppsförklaringar 
FM Org 16 Försvarsmaktens organisation 2016 (FM Org 16) är en konsekvens av flera 

föregående försvarsbeslut som sammantaget inneburit en kraftig 
reducering av Försvarsmakten. FM Org 16 har utgjorts av en bred förmåga 
men med en fåtalighetsbegränsning i relation till gällande militärstrategiska 
målsättningar. (Försvarsmakten, 2017) 

FMS 35 Försvarsmaktsstruktur 2035 (FMS 35) utgör målbild för utvecklingen av en 
långsiktig trovärdig grundläggande försvarsförmåga enligt perspektiv-
studien som är ett väsentligt underlag från Försvarsmakten inför 
kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut gällande efter år 2020. 
(Försvarsmakten, 2017) 

GMU Grundläggande militär utbildning. 

Grundberedskap Försvarsmaktens beredskap indelas i grundberedskap och höjd beredskap. 
Grundberedskap styrs av Försvarsmaktens beredskapsorder. Höjd 
beredskap intas efter regeringsbeslut enligt lagen om totalförsvar och höjd 
beredskap. (Försvarsmakten, 2016) 

GSS/K Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som tjänstgör kontinuerligt. 
(Försvarsmakten, 2018) 

GSS/P Pliktplacerade gruppbefäl, soldater och sjömän efter värnplikt fram till 
2010. (Försvarsmakten, 2017) 

GSS/T Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som tjänstgör tidvis. 
(Försvarsmakten, 2018) 

Krigsförband Är de förband som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. 
Krigsförbanden har beredskap för att kunna verka i nationella och 
internationella insatser. Krigsförband är en förbandsenhet vid en 
organisationsenhet av typ bataljon, kompani, fartygsdivision, flygdivision 
och liknande. Även hemvärnsförband med nationella skyddsstyrkor är 
krigsförband. (Försvarsmakten, 2019) 

OFF/K Anställda officerare som tjänstgör kontinuerligt. (Försvarsmakten, 2018) 

Rekryt Soldat eller sjöman som undergår grundläggande utbildning för krigstjänst 
eller enskild soldat tillhörande sådant nyutskrivet manskap som är avsett 
att tillföras en militär enhet. Tidigare officiellt språkbruk men används 
fortfarande inom Försvarsmakten med samma betydelse. (Svenska 
akademins ordbok, 2019) 

SO/K Anställda speciallistofficerare som tjänstgör kontinuerligt. (Försvarsmakten, 
2018) 

Soldat I den löpande texten betyder ”soldat” person som, både kontinuerligt eller 
tidvis, tjänstgör i Försvarsmakten och vid behov kan sättas in i strid. 

Trebefälssystemet Som en följd av Försvarsmaktens personalsituation med stora kommande 
pensionsavgångar och ett begränsat inflöde av personal har beslut tagits att 
forma organisationen med ett trebefälssystem som ska möta framtida 
målbildsorganisation. De tre kategorierna är officerare, specialistofficerare 
och gruppbefäl. (Försvarsmakten, 2018)  
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Prolog 
Föreställ dig ett företag med fler än tusen anställda, tillhörande en mångdubbelt större koncern, som 

står inför en förändring så omfattande att det är företagets genom historien största omställning. En 

förändring som tar flera år att genomföra och som omfattar en enormt stor investering gällande 

materiel, faciliteter och utbildning. Dessutom ska en i det närmaste gränslös expansion av 

personalstyrkan ske under förändringsprocessen. Företaget har en tydlig vision för övergången till 

den framtida verksamheten med konkret målbild och nedbrutna delmål. Vägen är utstakad och 

framtiden är intecknad. En framtid som höjer företagets status, ger organisationen möjligheter att 

påverka strategiskt på en högre nivå och företagets behov prioriteras av den koncern som det ingår i. 

Vem vill inte vara en del av en sådan här förändring och känna den framtidstro som det innebär? 

För Luftvärnsregementet i Halmstad innebär regeringsbeslutet att anskaffa ett nytt luftvärnssystem 

för närmare 10 miljarder kronor början på en sådan omställning som i grunden förändrar förbandets 

uppgifter, resurser och verksamhet. Anskaffningen är en stor del av en ännu större förändring där 

hela förbandet ska beväpnas med nya verkan-, ledning- och sensorsystem. Det är tid för innovation 

med nya metoder, processer och en modern och glänsande materielpark. För att bemanna den nya 

organisationen behöver personalstyrkan växa med ett hundratal medarbetare och alla behöver 

utbildas för att möta morgondagens behov. Trots förbandets uppsving i anseende och framåt-

skridande planer med garanti om mångårigt arbete är personalomsättningen vid förbandet hög. 

Framför allt avslutar fler soldater sin tjänstgöring tidigare än man önskar vid förbandet. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en kontextbeskrivning som sammanfattar soldatyrket och personalförsörjningen 

inom Försvarsmakten. Därefter presenteras forskningens problemformulering, syfte och 

frågeställning. Slutligen belyser vi forskningens förväntade resultat. 

1.1. Soldatyrket 
Försvarsmakten presenterar soldatyrket på sin hemsida som ett yrke där individen möter både 

fysiska och psykiska utmaningar. Genom att få testa sina gränser i en komplex miljö sker ständig 

personlig utveckling. Utbildning och träning ger tillfälle att växa med uppgifter och på så vis ta eget 

ansvar och agera självständigt då det krävs. Under åren som anställd erhålls betydelsefull utbildning, 

erfarenheter och formella meriter som bedöms eftertraktade av den civila arbetsmarknaden. I 

Försvarsmakten finns goda möjligheter att göra insatser som är viktiga för samhället, både inom och 

utanför Sveriges gränser, exempelvis att hjälpa till vid naturkatastrofer eller delta i internationella 

insatser. Inom Försvarsmakten får man testa sin kapacitet och gradvis växa. Det påverkar människan i 

grunden att anta utmaningar och övervinna hinder samtidigt som de påfrestande utmaningarna 

skapar gott kamratskap och långvarig gemenskap. (Försvarsmakten, 2019) 

Krigsförbanden, där soldaterna är placerade, ställer höga krav på personalen gällande styrka, 

kondition och mental kapacitet. Med tanke på den belastning yrket kan medföra måste 

Försvarsmakten vara selektiv i sitt urval av personal. Soldatyrket handlar ytterst om att använda 

vapen och att nyttja våld, att vistas i krigsområden och ställas inför svåra situationer. 

Försvarsmaktens rekryteringskampanjer i olika medier riktar in sig till unga människor som står inför 

sin mönstring. Efter genomförd utbildning vill Försvarsmakten dessutom se ett fortsatt engagemang, 

exempelvis som anställd soldat eller en officersutbildning. 

2010 anställdes de första soldaterna och de har anställningsavtal som medger kontinuerlig 

soldattjänst i upp till tolv år (Sveriges regering, 2012). Detta skiljer sig från officersyrket som är en 

tillsvidareanställning. Därmed är soldatyrket sedan 2010 ett helt nytt yrke som inte kan jämföras med 

den tidigare värnpliktstjänst som var tvingande. Lägsta lönen för en soldat är 19 000 kronor per 

månad enligt Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2019). 

1.2. Bemanning av Försvarsmakten 
Personalförsörjning av Försvarsmakten bygger på både frivillighet och plikt. Oavsett vilken kategori 

man tillhör så inleds en militär karriär alltid med en mönstring vid Rekryteringsmyndigheten. Där 

genomförs tester och lämplighetsbedömningar vilka leder till urvalsprövningar. Slutligen skrivs den 

mönstrande in och kallas snarast eller inom något år till grundutbildning med värnplikt. Mönstring 

sker det år man fyller 18 år, i närhet till att man blir myndig, och gäller både män och kvinnor 

(Rekryteringsmyndigheten, 2019). För att kunna genomföra grundutbildning efter 45 års ålder görs 

en särskild bedömning vid ansökningstillfället (Försvarsmakten, 2019). 

Regeringens nuvarande inriktning för Försvarsmakten ger ett ökat fokus på försvar av det egna 

territoriet och Försvarsmaktens dimensionerande krav är att kunna möta ett väpnat angrepp. Det är 

fortsatt intressant att ha förmåga att verka i internationella insatser men framförallt tillsammans 

med andra och att verka för säkerhet i norra Europa. Försvaret av det egna territoriet har medfört att 
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tillgänglighetskraven på förband skärps. Samtliga krigsförband ska ha ett krav på tillgänglighet i fred 

och ett beredskapskrav för krig eller krigsfara. (Sveriges regering, 2015). 

Försvarsmakten har genom sin perspektivstudie (FMS 35) tagit fram en organisationsstruktur som 

krävs för att möta de krav det nationella försvaret ställer och samtidigt prioriterat tillgänglighet på 

förband i både fred och krig. 

FMS 35 innebär såväl en volymmässig utökning av de förmågor som ingår i 

FM Org 16 samt nya förmågor som tillförs. Strukturen uppgår till cirka 

etthundratjugo tusen personer. Huvuddelen av utökningen består av 

värnpliktig personal, avvägt mellan tillgänglighet och uthållighet. 

(Försvarsmakten, 2017, s. 6). 

Sveriges regering har även påtalat vikten av ett framskjutet luftförsvar för att skapa eftersträvad 

handlingsfrihet i Östersjöregionen (Sveriges regering, 2015). En förutsättning för att uppnå 

handlingsfrihet är att förband är tillgängliga, vilket bland annat medför behov av kontinuerligt 

anställd personal, i synnerhet kontinuerligt anställda soldater då de utgör huvuddelen i 

krigsförbanden. 

Antalet kontinuerligt anställda soldater ska nästan fördubblas fram till 2035 och de kommer främst 

återfinnas vid krigsförband som har höga tillgänglighetskrav i fredstid. Personalsituationen är kritisk 

och kräver extraordinära åtgärder för att lyckas. Personalsiffror presenteras mer ingående i Bilaga 3 

Försvarsmaktens personalbehov. 

För luftvärnets del innebär inriktning enligt FMS 35 anskaffning av nya system som ger nya förmågor. 

Luftvärnets ombeväpning av både kort- och medelräckviddigt luftvärn kommer utgöra en del av ett 

framskjutet luftförsvar för att skapa den eftersträvade handlingsfriheten i Östersjöregionen (Sveriges 

regering, 2015). 

Luftvärnsregementet ska redan till 2025 organisera två luftvärnsbataljoner med de nya systemen och 

dessutom påbörja upprättande av brigadluftvärnsförmåga för att möta arméchefens målbild 2025 

(Försvarsmakten, 2017). 

Försvarsmakten har gett styrningar att krigsförband, så som 61:a och 62:a luftvärnsbataljon, som 

löser uppgifter i grundberedskap ska bemannas med kontinuerligt anställd personal för att klara av 

tillgänglighetskraven (Försvarsmakten, 2017). Enligt målsättningsdokument för de nya luftvärns-

bataljonerna ska alla personalkategorier tillväxa markant vilket uppenbart påverkar rekryterings-

behoven och ökar behovet att behålla personal (Försvarsmakten, 2018). 

1.3. Problemformulering 
Vårt problem omfattar ett fenomen där personal slutar för tidigt vid Luftvärnsregementet i Halmstad. 

Valet av Luftvärnsregementet som kontext i undersökningen hänger samman med förbandets höga 

omsättningstal för kontinuerligt anställda soldater samt att förbandet är ett av de förband som ska 

tillöka med ett stort antal soldater, både kontinuerligt och tidvis anställda. Enligt data från 

Luftvärnsregementets personalavdelning, som återfinns i Bilaga 4 Utdrag ur Luftvärnsregementets 

personalomsättning, är medelanställningstiden för kontinuerligt anställda soldater sedan 2016 

omkring tre år. Enligt regeringens proposition framgår det att en kontinuerligt anställd soldat kan 

tjänstgöra, efter kontraktsförlängning, i maximalt tolv år (Sveriges regering, 2012). Tjänstgöringstiden 
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är satt utifrån Försvarsmaktens behov och det anses vara självklart att en soldat som är anställd ända 

till tjänstgöringsbegränsningen är verkningsfull för Försvarsmakten, till skillnad från en soldat som 

slutar betydligt mycket tidigare. Övriga arméförband har en inriktning att övergå till en större mängd 

värnpliktiga och tidvis tjänstgörande personal i krigsförbanden vilket gör tillväxtskedet för Luftvärns-

regementet särskilt utmanande. I ett perspektiv att behålla kontinuerligt anställda soldater står 

Luftvärnsregementet ensamt medan övriga armén inte har samma intresse av denna personal-

kategori. 

I undersökningen fokuserar vi på soldatuppsägningar under 2017 eftersom verksamheten vid 

Luftvärnsregementet det året antas vara representativt för krigsförbandens framtida verksamhet. 

Under 2017 löste luftvärnsförband nationell insats på Gotland under hela våren med samtliga då 

kontinuerligt anställda soldater. Motsvarande nationella insatser räknas utgöra en naturlig del av 

krigsförbandets framtida uppgifter efter ombeväpningen. 

Vår drivkraft handlar bland annat om att vi arbetar vid regementet och känner tro och engagemang 

för den verksamhet vi bedriver. Samtidigt drivs vi, av naturliga skäl, av att påverka framtiden på ett 

sätt som gör att vi klarar våra uppgifter och kan utgöra en viktig del i ett större sammanhang. 

1.4. Syfte 
Gruppchefer och soldater är särskilt intressant eftersom den personalkategorin uppvisar mycket 

höga omsättningstal (Bilaga 4 Utdrag ur Luftvärnsregementets personalomsättning) vilket försvårar 

för organisationen att behålla kunskaper och kompetensnivåer. Omfattande resurser måste avsättas 

för rekrytering och utbildning. Det är dessutom en personalkategori som förutsätter frivillighet och 

utgör den personalkategori som även ska försörja officers- och specialistofficerskategorierna. 

Undersökningen syftar till att djupare förstå och finna klarhet till att kontinuerligt anställda 

gruppchefer och soldater vid Luftvärnsregementet väljer att sluta efter så få år i tjänst. Genom 

studiens forskningsresultat vill vi medvetandegöra faktorerna och skapa ny kunskap för att utveckla 

verktyg som kan användas i perspektivet att behålla soldaterna längre i kontinuerlig tjänst än de gör 

idag. 

1.5. Frågeställning 
Undersökningen söker svar på följande fråga; 

Varför valde den kontinuerligt anställda soldaten att sluta 2017? 

1.6. Förväntat resultat 
Från första juli 2018 har Luftvärnsregementets personalavdelning genomfört intervjuer med 

frågeformulär, så kallat exit-samtal (Bilaga 5 Exit-samtal), med all personal som slutar vid regementet 

i syfte att följa upp och utvärdera varför personal lämnar. Sammanställningen av de 22 första 

intervjuerna visar att personal, oavsett ålder, i alla kategorier (även officerare) vid regementet anger 

lön, bristande utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter som starka anledningar till sitt avslut. 

Underlaget är hämtat ur en annan kontext än vår undersökning och data är inte statistiskt 

säkerställd. Vi förväntar oss att vårt resultat kommer omfatta dessa tre uppfattningar då vi inte ser 

att större strukturella, organisatoriska eller individuella förändringar skett mellan 2017 och 2019 som 

kan ge direkt påverkan på dessa parametrar.  
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2. Metod 

I metodkapitlet redogör vi inledningsvis vår vetenskapsteoretiska positionering, vi förklarar hur 

forskningen genomförts och belyser vår förförståelse. Därefter klarlägger vi våra etiska överväganden 

innan vi berättar om intervjuerna, urvalsprocessen och vår syn på mättnad. Fortsättningsvis 

presenterar vi vår analysmetod och förklarar hur kodningsprocessen genomförts. Avslutningsvis 

presenteras metoddiskussionen där vi diskuterar forskningens trovärdighet och kvalité. 

2.1. Forskningsideal 
Genom filosofins historia kan vi lära oss att det råder skillnader i synen på kunskap och hur den 

uppstår. Frågan handlar dels om huruvida kunskap utgörs av avbildningar som kan prövas empiriskt 

eller om kunskap utgörs av föreställningar och är subjektivt påverkade (Wallén, 1996). Vi ställer oss 

till de som tror att kunskap främst är subjektiv och beroende av individuella föreställningar. I ett 

epistemologiskt perspektiv harmoniserar vår uppfattning med idealismen och vi tror vi kan komma 

verkligheten nära genom tolkningar. Vi söker inte sanningsbegrepp i livet utan strävar snarare efter 

att förstå till vilken grad enighet uppstår mellan individer, så kallat intersubjektivitet. Som en följd av, 

eller i sammanhang med, vårt epistemologiska perspektiv framstår det naturligt att förhålla sig till 

verkligheten ontologiskt likt Karl Popper. Han menar att naturvetenskapernas kausala lagar kan inom 

samhällsvetenskaperna ersättas med sannolikhetsbegrepp mellan orsak och verkan (Jacobsen, 2017). 

För att finna svar på vårt problem krävs att vi förstår människornas drivkrafter, ambitioner och deras 

beslutsprocess vilket kräver vår delaktighet genom att tolka allt vi hör och ser (Wallén, 1996). Vi 

söker inte generella utsagor som positivismens kunskapsideal strävar efter utan vill hitta det genuina 

i djupet av människorna (Andersson S. , 2014). Därmed lämpar sig inte en naturvetenskaplig 

forskningsprincip utan klarhet och djupare förståelse kan endast frambringas genom en 

hermeneutisk forskningsdesign. Att försöka förstå genom tolkning och sätta det i ett sammanhang 

känns helt rätt för att uppnå studiens mål. Ett hermeneutiskt synsätt passar helt enkelt för att 

komma människor nära, in på djupet och vi vill låta deras ord och känslor bli vår kraftkälla när vi 

söker klarhet. Vi vill förstå de avgörande argumenten som bidrar till att soldater fattar beslutet att 

avsluta sin anställning. För att finna svar måste undersökningen djupdyka i detta specifika sociala 

fenomen. 

2.2. Metodologisk ansats 
Vi tror att verkligheten är komplex och av människan skapad. Därför väljer vi att ha ett öppet sinne 

när vi samlar in relevant information som vi därefter reflekterar över och systematiserar. Vår 

undersökning försöker förstå det unika och det dynamiska, att komma åt individens subjektiva 

upplevelser och åsikter (Alvehus, 2013), vilket bäst görs genom att samla in information i form av ord 

i syfte att få nyansrikedom (Jacobsen, 2017). För att komma verkligheten nära ansåg vi att Grounded 

Theory (Glaser & Strauss, 1967) är ett lämpligt verktyg. Men vi förhåller oss inte strikt till Grounded 

Theory eftersom vi tror vi kan komma verkligheten än närmare om vi tillåter oss avvika något från 

den hårda strukturen som Grounded Theory medför. Genom att inte följa den strikta ordningsföljden 

i Grounded Theory tar vi oss möjligheten att greppa det relevanta i analysen då det uppstår, därför 

menar vi att vi arbetar inspirerat av metoden Grounded Theory. 

Vårt metodval i forskningen driver oss att inte beakta för mycket information innan empirin är 

insamlad i syfte att inte inskränka vårt öppna sinne i frågan. Det vore dock försumligt av oss att inte 

ta hänsyn till de intervjuer som Luftvärnsregementets personalavdelning gjort med personal som 
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slutat. Vi uppfattar informationen i exit-samtalen som otillräckliga; den är inte signifikant nog och 

data har sitt ursprung i kvantitativa insamlingsmetoder. Vidare tvivlar vi på att personalen som 

genomgår exit-samtal är i rätt sinnesstämning då de kan befinna sig i ett emotionellt spänt skede och 

därmed inte svarar sanningsenligt utan istället ger uttryck för missnöje. 

I syfte att komma åt individens subjektiva upplevelser och samtidigt söka den djupare förståelsen har 

vi valt att arbeta med en kvalitativ metod och en induktiv ansats. 

Undersökningens giltighet kräver att undersökningsdesignen är gjord på goda grunder (Jacobsen, 

2017). Vår design är vald utifrån problemställningen om önskan att förstå soldaternas beslut och vi 

betraktar problemet som oklart eftersom vi inte vet vilka faktorer och i vilken utsträckning de 

inverkar på soldatens beslut. Det påverkar oss i valet av design och då vi söker nyanser i detaljer som 

finns i djupet av ett fenomen så lämpar sig en intensiv design (Jacobsen, 2017). Som en följd av att 

empirin blir omfattande så infinner sig ett behov att rikta in sig på några få undersökningsenheter. 

Det finns många uppfattningar om vad en fallstudie är men vi definierar vårt arbete som en fallstudie 

eftersom vi fokuserar på en speciell enhet med tydliga avgränsningar i tid och rum. Vår undersökning 

genomförs på individnivå, eller på absoluta enheter, eftersom vi inte kan finna svar på individuella 

beslut på gruppnivå (Jacobsen, 2017). 

Som metod för insamling av data väljer vi en öppen individuell intervju då den ger oss primärdata 

som är anpassad för vår forskningsfråga. Denna metod lämpar sig då få enheter ska undersökas, då 

de tenderar att bli personliga och öppna. Vi valde att genomföra ansikte-mot-ansikte intervjuer för 

att få en närhet till respondenterna och skapa en informationsrik kommunikation med kontroll. 

Alternativa intervjumetoder till ansikte-mot-ansikte ansåg vi för svåra att använda då de inte skapar 

samma förutsättningar för tillit och öppenhet med respondenterna (Jacobsen, 2017). 

2.3. Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen beskriver vår arbetsgång från början till slut och återges nedan i de skeden 

arbetet genomfördes. För att illustrera arbetets gång har vi valt att utgå ifrån Johan Alvehus U-modell 

som återfinns, och har modifierats av författarna, i Figur 2 Forskningsmodell grundad på Johan 

Alvehus U-modell (Alvehus, 2013, s. 39). Andemeningen med delkapitlet är att strukturera och 

klargöra hur vi arbetat med forskningen enligt vår induktiva ansats. Forskningsprodukten presenteras 

läsarvänligt i dispositionen som återfinns i uppsatsens i början. 

Inledningsvis formade vi preliminära forskningsfrågor som alla hörde ihop och inramades av vår 

kontext. Vi vidgade vår förståelse för Försvarsmaktens bemanningsbehov av soldater i såväl nutid 

som framtid och fördjupade oss i de åtaganden och krav som det medför på lokal nivå vid 

Luftvärnsregementet i Halmstad. Parallellt letade vi efter tidigare forskning genom sökningar efter 

forskningspublikationer och studentuppsatser på det digitala vetenskapsarkivet (DiVA) och med hjälp 

av Googles sökverktyg för akademiska publikationer (Google Scholar). Relevant tidigare forskning 

som berör soldatyrket är publicerad under de senaste åtta åren varför vi väljer att använda 

begreppet samtida forskning för dessa publikationer. Det vi såg som betydande kom att användas 

först i diskussionskapitlet. Innan vi fortsatte med nästa skede hade våra preliminära forskningsfrågor 

blivit en vilken därefter blev gällande under resten av arbetsprocessen. Generellt var det första 

skedet det som mest präglades av en iterativ arbetsprocess vilket illustreras med sex bågformade 

pilar som tillsammans formar en cirkel i vår forskningsmodell, se Figur 2 Forskningsmodell grundad 

på Johan Alvehus U-modell (Alvehus, 2013, s. 39). 
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Därefter skrev vi stommen i vår forskningsmetodik som formades utifrån vår frågeställning där vår 

induktiva ansats blev vägledande i våra övergripande ställningstaganden. Detta kom att bli en 

ledstång för oss under flera veckor då vi arbetade med metoden samtidigt som vi genomförde 

intervjuer. Efter hand kompletterade vi stommen med information i syfte att tydliggöra våra 

ställningstaganden och arbetsmetoder. När vår stomme för forskningsmetodiken var tillräckligt fyllig 

för att vägleda oss i rätt riktning påbörjade vi, parallellt med metodarbetet, intervjuer. Samtliga 

intervjuer transkriberades innan nästkommande intervju genomfördes. 

Därnäst utformade vi analysen som främst bestod av kodning vilket genomfördes i mån av tid med 

start direkt efter andra intervjun. Samtliga intervjuer var fullständigt kodade före kategorisering 

påbörjades. Kategoriseringsprocessen pågick i en vecka och sorteringen av det kodningsmärkta 

materialet upplevdes samstämd. De framträdande kategorierna presenteras och exemplifieras 

enskilt.  

I ett senare skede belyste vi forskningens resultat vilket kopplat till vår forskningsmodell gav oss vårt 

emotionella spänningsdiagram. Utifrån vårt forskningsresultat framlägger vi en resultatdiskussion där 

vi återkopplar till det förväntade resultatet och de exit-samtal som vi beaktat. Vi förde även en 

diskussion kopplat mot den samtida forskning som vi identifierade tidigt under forskningsprocessen. 

Den tredje diskussionen som vi för är en perspektivdiskussion där vi utifrån vårt forskningsresultat 

och vår resultatdiskussion sökte efter passande teorier att referera till. 

Avslutningsvis drog vi slutsatser från forskningen och delgav våra rekommendationer samt klarlade 

våra förslag på vidare forskning. 

Figur 2 Forskningsmodell grundad på Johan Alvehus U-modell (Alvehus, 2013, s. 39) 

 

2.4. Förförståelse 
Vi värderar vår förförståelse av soldaternas yrkesliv och deras verklighet som mycket god eftersom vi 

tillsammans ingår i ett sammanhang; Luftvärnsregementet. Vi använder samma språkbruk och ingår i 

en gemensam lokal kultur som finns vid regementet (Wallén, 1996). Dessutom är vi mångårigt 

erfarna gällande materiel, uppgifter och metoder som är en del av soldaternas liv. Förutsättningen 

för oss som tidigare arbetsgivarföreträdare att känna empati med soldaterna är god. Vi kan troligen 

relatera på ett sätt som skapar närhet. 
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2.5. Etiska överväganden 
Vår avsikt är att låta respondenterna förbli anonyma. Därför används inte deras riktiga namn utan de 

presenteras genomgående i uppsatsen med fiktiva namn, klassificerade med kön och grad. 

Citeringar är personliga och är beskrivna utifrån individens erfarenheter och den kontext som de 

befann sig i. I de citeringar där kontext eller förbandstillhörighet kan avslöja respondentens identitet 

har citat justerats utan att andemeningen går förlorad. 

Våra gemensamma erfarenheter från verksamhet i Försvarsmakten har gett oss förstahandsuppgifter 

och tillgång till en stor informationsmängd, dessutom har vi arbetat tillsammans med många 

soldater. Detta göra oss till ”insiders” vilket kan medföra nackdelar i vår förmåga att vara objektiva. 

Denna brist på objektivitet kan kallas för ”blinda fläckar” (Jacobsen, 2017) som vi försökt minimera 

genom att återkommande reflektera över våra epistemologiska och ontologiska ställningstaganden. 

Samtidigt som vi finner en styrka i vår förförståelse uppstår en fara då vi kan vara olika färgade av 

samma saker och har olika uppfattningar om kontexten. Dag Ingvar Jacobsen skriver att det är 

”Omöjligt för en forskare att undvika sin egen tolkning av verkligheten” (Jacobsen, 2017, s. 23). Vår 

strävan är därför att förhålla oss så objektivt som möjligt i vår tolkning. Vi ser en möjlighet att göra 

det på ett bra vis då vi inte känner någon av respondenterna eller ingår i samma grupper som de. Vi 

har heller ingen avsikt att försvara något utan drivs av en strävan att finna ny kunskap. 

Vid de tillfällen, under intervjuerna, där det framkommit känslig information om personal som kan 

komma att misskreditera någon har vi valt att inte söka klarhet i vilken individ det handlar om. Därtill 

har vi valt att förhålla oss konfidentiellt till den informationen och inte sprida den vidare. 

2.6. Urval av respondenter 
Redan i problemformuleringen har vi begränsat undersökningen till 2017 med anledning av årets 

utmärkande verksamhet som utgjordes av många övningar och lång nationell insats. Enligt 

personaldata, se Bilaga 4 Utdrag ur Luftvärnsregementets personalomsättning, skedde 107 

personalförändringar exklusive anställningar för GSS 2017. Ur denna grupp urskiljs kontinuerligt 

anställda soldater, vilka utgör 81 soldater som antingen slutat helt eller bytt anställningskategori till 

GSS/T under 2017. Dessa utgör utgörundersökningens teoretiska population (Jacobsen, 2017) vilken 

förenklat och modellerat återges i Bilaga 7 Teoretisk population. 

Ur populationen på 81 personer exkluderas samtliga som inte har varit anställda i minst sju månader. 

Det görs med anledning av att Försvarsmaktens stödsystem för personalhantering inte kan särskilja 

en uppsägning som initierats av arbetstagaren eller arbetsgivaren. Kortare anställningstid än sju 

månader utgörs av provanställning som inte övergått i kontinuerlig anställning av soldaten. 

Anställningar längre än fyra år exkluderas likaså ur undersökningen med anledning av att de anses 

inte ingå i undersökningens primärgrupp. Likaså exkluderas samtliga soldater som är 35 år och äldre 

eftersom Försvarsmakten främst riktar sig mot ett yngre klientel i sin rekrytering för soldatyrket. 

Efter exkludering av soldater som inte uppfyller kraven för anställningstid eller ålder återstår 39 

soldater. Vid närmare granskning av dem exkluderas ytterligare åtta soldater med anledning av att de 

påbörjat studier till officer, bytt personalkategori till civil arbetstagare eller sökt transport till annat 

förband. I Bilaga 7 Teoretisk population återges den personalen samlat med begreppet exkluderas 

under rubriken övrigt. 
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Undersökningens primärgrupp utgörs således av 31 soldater med minst sju månaders och som längst 

4 års anställningstid. Denna grupp representeras av 20 män och 11 kvinnor i åldrar mellan 23 år och 

33 år med en medelålder på drygt 28 år. Primärgruppen utgör en bra bild av den typiska enheten 

(Jacobsen, 2017) som samtidigt utgör huvuddelen av den teoretiska populationen. Det finns risker 

med denna typ av exkludering i populationen men vi anser att den primärgrupp som är framtagen 

utgör ett representativt urval. 

I primärgruppen koncentrerade vi oss på individer boende i länet med anledning av våra 

begränsningar i tid och resurser att förflytta oss längre sträckor. Genom vårt koncentrerade urval 

kunde vi säkerställa 13 respondenter som var relevanta för undersökningen (Jacobsen, 2017). 

Inför intervjuerna fastställdes ett utgångskriterium på minst fem respondenter som speglar 

undersökningens primärgrupp. Efter de fem första intervjuerna genomfördes en enkel analys av det 

transkriberade dataunderlaget för att skapa en känsla och föreställning om sammanhanget. Därefter 

genomfördes ytterligare två intervjuer vilka utgjorde undersökningens stoppkriterier (Jacobsen, 

2017). 

Våra krav på representativt urval gällande bredd medförde att två av sju respondenter utgjordes av 

kvinnor. Resterande respondenter utgjordes således av män. Undersökningens spridning i urvalet 

utgjordes av ålder och grad vilket ansågs ha underordnad betydelse varpå det inte utgjorde en 

relevant urvalsfaktor för identifiering av respondent. (Jacobsen, 2017) 

Den kollektiva enheten kom att omfatta sju respondenter. I syfte att ge empirin personlig anknytning 

har respondenterna tilldelats fiktiva namn som är representativa i teoretiska populationen. Dessa 

presenteras nedan: 

 Respondent Peter: Man, vicekorpral 

 Respondent Johan: Man, vicekorpral 

 Respondent Anna: Kvinna, korpral 

 Respondent Gustav: Man, vicekorpral 

 Respondent Frida: Kvinna, menig 1kl 

 Respondent Emil: Man, menig 1kl 

 Respondent David: Man, menig 1kl 

2.7. Intervju 
Undersökningen genomfördes som en öppen individuell intervju som var sammansatt med teman, 

för att försäkra oss om att vi når det viktiga som vi vill fånga (Jacobsen, 2017). Dessa levandegjordes 

och anpassades till respondenten genom fördjupningsfrågor, vilka främst syftade till att hjälpa 

respondenten utveckla och bygga på sina tankar. Till vår hjälp utgick vi från en illustration som 

visades för respondenterna i inledningen av intervjun, se Bilaga 2 Intervjuguide. 

Plats för intervju valdes utifrån respondentens önskemål. Det viktiga för oss var att respondenten 

kändes sig bekväm med platsen så att intervjun kunde genomföras opåverkad av kontexten. För att 

erbjuda en ostörd miljö valde vi att rekommendera att intervjun genomfördes på 

Luftvärnsregementet. Samtliga respondenter fick möjlighet att själva välja plats. Huvuddelen av 

intervjuerna genomfördes vid Luftvärnsregementet, enstaka på annan plats. Då vi intervjuade på 

annan plats var det främst av logistiska skäl ur respondentens perspektiv. 
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Intervjun genomfördes öppet där sammanhang, syfte och tema presenterades innan intervjun 

påbörjades. Samtidigt klargjordes för respondenten vilka intervjuarna var och hur informationen 

avsågs användas, se Bilaga 1 Information till respondenter. Genom att förklara hur informationen 

hanterades och att deltagandet skedde på frivillig basis uppfylls de etiska principerna för forskning; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Båda författarna deltog i samtliga intervjuer som genomfördes. Den ena ledde intervjun medan den 

andra tog en mer återhållsam roll med syfte att vara lyhörd och vid behov komplettera med 

fördjupande frågor. Respektive roll som författarna hade var samma genom alla intervjuer. Vi valde 

under samtliga intervjuer att klä oss i vardaglig civil klädsel i syfte att frigöra oss från den eventuella 

hierarkiska påverkan våra uniformer skulle kunna medföra. 

Intervjuerna genomfördes under perioden 18 mars till och med 9 april 2019 och dokumenterades 

genom ljudupptagningar med hjälp av diktafon och anteckningar. Intervjuerna pågick i snitt i 45 

minuter. För att öka studiens transparens gavs samtliga respondenter möjlighet att kommentera det 

som sammanställts från intervjuerna före publicering av uppsatsen. 

2.8. Mättnad 
Vårt utgångskriterium (Jacobsen, 2017), ett minimum antal personer man bör intervjua, var att 

genomföra minst fem intervjuer. Redan efter fjärde intervjun kunde vi skönja ett mönster i 

respondenternas svar. Den femte intervjun genomfördes likt de tidigare och efter genomförd 

intervju hade utgångskriterierna för mättnad blivit uppfyllda, vilket för oss visade sig på så vis att 

ingen ny relevant information framkom. 

Efter fem intervjuer genomfördes en inledande analys av de 18 kategorierna och deras inbördes 

sammanhang. I detta skede hade 176 citat (rader) sammanställts och 61 olika koder använts. Detta 

lade grunden till vår modell, vilken presenteras i kapitel 3 Resultat, som vi sedan hade i medvetandet 

under de kommande två intervjuerna. 

Sjätte och sjunde intervjun genomfördes på samma vis som de tidigare och ingen utmärkande 

skillnad från tidigare intervjuer upplevts ha haft betydelse för utfallet med anledning av att vi gjort en 

inledande analys. Dessa två intervjuer utgjorde studiens stoppkriterier (Jacobsen, 2017) och då ingen 

ny signifikant information framkom ansåg vi oss nöjda med underlaget för att övergå till analys av 

empiri. 

2.9. Analysmetod 
Analysen genomfördes systematisk i fyra olika steg; dokumentation, utforskning, kategorisering och 

sammanbindning (Jacobsen, 2017). 

I det första skedet, dokumentation, transkriberades de sju genomförda intervjuerna som kom att 

utgöra undersökningens rådata. Anteckningar som gjordes under intervjuerna i syfte att komplettera 

rådata kom att sakna betydelse varpå de lades åt sidan. Transkribering genomfördes i direkt 

anslutning till varje intervju. 

I det andra skedet, utforskning, genomfördes öppen kodning vilket innebar att vi extraherade citat 

från intervjuerna till Microsoft Excel. Då vi arbetade inspirerat av Grounded Theory förhöll vi oss så 

långt som möjligt förutsättningslöst och kodade alla för studien betydelsefulla avsnitt. 
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Det tredje skedet, kategorisering, inleddes med att minska en oöverblickbar mängd koder. Denna 

reducering skedde genom sammanslagning av koder och möjliggjorde därmed en fortsatt analys av 

kategorier. I detta skede kom enstaka citat att elimineras eller ges ny kod. 

Det fjärde skedet, sammanbindning, skedde genom att kategorierna ordnades i olika grupper där de 

ingående kategorierna upplevdes ha stark dragningskraft till varandra samtidigt som det mellan de 

olika grupperna inte fanns samma dragningskrafter. Grupperingen skedde med syfte att forma en 

kraftfull och insiktsfull beskrivning av de fenomen som upptäckts under forskningen utan att 

ursprunglig data förloras ur sikte. Resultatet av sammanbindningen återges i slutet av delkapitel 2.9.4 

Sammanbindning. 

2.9.1. Dokumentation 

De ljudupptagningar som gjordes under intervjuerna transkriberades till totalt 109 sidor. Ljudfilerna 

transkriberades i anslutning till varje intervju innan analysens kodningsmoment påbörjades. Det 

transkriberade underlaget framtogs med en ambition att vara ordagrann vilket medförde en stor 

detaljrikedom i texten. Dock valde vi redan under första transkriberingen att eliminera alla ljud som 

inte tillförde relevant information så som utfyllnadsljud ”…eh…” eller skratt och hostningar. I 

samband med transkriberingen gick även respondentens kommentarer som uttrycktes med emfas 

förlorad. Vi valde dessutom att inte ta hänsyn till pausers längd under transkribering. Inte heller har 

vi kompletterat det transkriberade underlaget med icke-verbal information så som kroppsspråk eller 

minspel. De citat och händelser som slutligen presenteras i uppsatsen har i vissa fall justerats 

grammatiskt från talspråk till skriftspråk. Detta har endast gjorts om innebörden i meningen upplevts 

bibehållen. 

2.9.2. Utforskning 

Det transkriberade materialet resulterade i en omfattande mängd kvalitativ primärdata. Detta 

material reducerades i ett första skede genom citaturval och kompletterades med författarnas 

tolkningar av innebörden. Därefter kodades varje rad inspirerad av Grounded Theory, vilket innebar 

att analysen hade empirin som utgångspunkt för den öppna kodningen och de identifierade koderna 

kategoriserades. Analysen följde inte den strikta metoden i Grounded Theory utan vi valde att 

genomföra kodning baserat på värdeord, citat och sammanhang. Under utforskningen har 256 citat 

kopierats till Microsoft Excel och införts på varsin rad för att enklare möjliggöra fortsatt analys. 

2.9.3. Kategorisering 

Samtliga rader har tolkats och förbundits med en kod och i vissa fall har rader dubblerats för att 

möjliggöra att ett citat tilldelas mer än en kod. Totalt utgjordes kodningsprocessen av 351 rader. 

Under kodningsprocessen användes 61 olika koder som sedan kom att slås samman (under 

kategoriseringsskedet) med besläktade ord eller sammanhang till 18 olika kategorier, se Figur 3 

Kodningsprocessen. 



11 

Figur 3 Kodningsprocessen 

 

Sammanslagningen av koder genomfördes efter fjärde intervjun i syfte att överblickbarheten inte 

skulle gå förlorad. Nedan visas ett utdrag från Microsoft Excel på kodningsprocessen, se Tabell 1 

Utdrag ur kodningsprocessen. Kategorierna presenteras i delkapitel 3.1 Översiktlig presentation av 

kategorier. 

Tabell 1 Utdrag ur kodningsprocessen 

Citat/enskilda händelser Innebörd och tolkning Kod Kategori 
Även om jag slutade på 
regementet känns det som att det 
fortfarande är en del av mig. 

Trivsel och bestående 
social förankring 

Social kontext Samhörighet 

Speciellt eftersom jag visste att det 
här inte är min livslånga karriär. 
Kommer inte jobba här hela livet. 

Anställningsform och 
ambitioner 

Anställningsform Anställningsvillkor 

2.9.4. Sammanbindning 

Kodningsprocessen avslutades med att sammanbinda de 18 olika kategorierna på ett sätt som ger 

deras innehåll liv och placerar dem i ett inbördes sammanhang. Denna gruppering krävde ideliga 

djupdykningar i koderna för att söka efter förbindelser och avsaknad av sådana. Samman-

bindningarna mellan kategorier och de utmejslade huvudkategorierna återges i Figur 4 Modell 

utvisande kategorier med huvudkategorier. När analysen var genomförd fördes diskussioner kring 

forskningens resultat och därefter kopplades det till exit-samtalen, den samtida forskning och 

referensteorier. 

Figur 4 Modell utvisande kategorier med huvudkategorier 
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2.10. Metodologisk diskussion 
Vår metodologiska diskussion vill visa på kvalitén i vår forskning genom att diskutera trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vi väljer bort begrepp som är typiskt positivistiska så som pålitlighet och giltighet 

eftersom vi inte ser att de ordens definitioner harmoniserar med vårt forskningsideal. 

Empirin består av intervjumaterial som är tolkat av författarna och vår ambition har varit att vara så 

öppna som möjligt. Det intervjuunderlag som använts presenteras i Bilaga 2 Intervjuguide. Frågan är 

om och i så fall hur vi påverkat respondenterna under intervjuerna. Vi har varit medvetna om vår 

möjliga påverkan och försökt hantera det för att undvika att respondenten påverkats av oss. 

Samtidigt har vi varit medvetna om att det kan finnas respondenter som inte svarat fullt ärligt på de 

frågor de ställts inför. Det är dock inget vi observerarat under intervjutillfällena. Vi har analyserat 

data så öppet som vi förmår men i slutändan är det trots allt en subjektiv analys. Vår väl 

strukturerade metodologiska ansats och genomförande av studien har bidragit till att trovärdigheten 

är god. 

Genom vår metodologiska ansats och vald undersökningsdesign upplever vi att vi fått den datanära 

informationen som hjälper oss att svara på forskningsfrågan och djupare förstå de faktorer som 

bidrar till fenomenet att soldater slutar. Vi tror oss träffat rätt i vårt urval men är medvetna om att 

endast sju respondenter intervjuats ur den teoretiska populationen på 81 soldater. Vi upplever att 

vår undersökningsdesign har lämpat sig eftersom empirin i flera fall har bekräftats i relation mot 

samtida forskning och de exit-samtal som vi tagit del av. 

Vi upplever tillförlitlighet i forskningens empiri som utgörs av ett stort transkriberat underlag som 

kodats rikligt och nogsamt kategoriserats. Flera av respondenterna har berört samma förhållanden 

vilket därtill stärker data, som varit underlag för våra slutsatser. 

Studiens resultat illustreras med hjälp av ett emotionellt spänningsdiagram vilket är tidlöst och 

universellt användbart. Dock upplever vi att modellen måste appliceras på individnivå i en miljö som 

liknar den militära kontexten. 
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3. Resultat 

Kapitlet inleds med en översiktlig presentation av de 18 kategorier som empirin sorterats inunder. 

Därefter följer en ingående resultatredovisning med en riklig mängd citat från kategorierna. Denna 

redovisning är ordnad på ett sådant vis att kategorierna är samlade under fyra huvudkategorier.  

3.1. Översiktlig presentation av kategorier 
Inledningsvis väljer vi att presentera de 18 kategorierna som utmynnat från kodningsprocessen och 

de fyra huvudkategorier som vi tagit fram. I Tabell 2 Beskrivning av kategorier ges en kort beskrivning 

av respektive kategori. Huvudkategorierna presenteras under respektive delkapitel tillsammans med 

de ingående kategorierna. Varje kategori är i sin tur uppbyggd med en inledande text och varje citat 

föregås av vår tolkning. 

Ur kodningsprocessen har en frekvenstabell, Bilaga 8 Frekvenstabell, tagits fram som visar på vilken 

spridning en kategori fått bland respondenterna. Det värdefulla för forskningen i frekvenstabellen är 

hur många olika respondenter som valt att kommentera en kategori. Det antal gånger som en kod 

använts har givits mindre uppmärksamhet då det innebär en stark kvantitativ värdering vilket inte 

harmoniserar med forskningens vetenskapliga positionering. Dock presenteras frekvenstabellen i sin 

helhet i syfte att skapa en transparens mot läsarna. 

Tabell 2 Beskrivning av kategorier 

LEDNING  

Arbetsmiljö Kategorin handlar om en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i en 
fungerande organisation med tydliga strukturer. 

Chefrelationer Kategorin handlar främst om soldaternas förhållande till officerare i 
roller som plutonchef, gruppchef eller instruktör. 

Delaktighet Kategorin handlar främst om att kunna påverka arbetsrutiner, 
beslutsprocesser och den dagliga verksamheten samt att få 
information om kommande verksamhet. Vidare handlar det om att 
bli lyssnad till och att det finns en fungerande förtroende-
organisation. 

Ledarskap Kategorin handlar främst om chefens förmåga att använda sitt 
ledarskap, det ledarskap som sker direkt mellan människor utan 
filter. Det indirekta ledarskapet omfattas också och är det som 
utövas av organisationens ledning eller högre chefer men som 
saknar den direkta mänskliga kontakten. 

  
PERSONIFIERING  

Ambitioner Kategorin handlar till stor del om processen att fatta de stora livs-
avgörande besluten. 

Anseende Kategorin handlar främst om soldaternas syn på yrkets fördelar, det 
som kan gynna dem såväl personligt som sådant som upplevs vara 
gynnsamt för att kunna vara attraktiv på en annan arbetsmarknad. 
Dessutom handlar det om en känsla av status, såväl externt som 
internt Försvarsmakten. 

Meningsfullhet Kategorin definieras delvis som ett sätt att värdesätta den personliga 
vinsten och delvis för huruvida de förvärvade militära kunskaperna 
faktiskt kommer att användas. 
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Personlig utveckling Kategorin avser den enskilde individens mognadsprocess. Genom 
behov av ständigt nya erfarenheter och upplevelser kan de utveckla 
sig själva i ett skede av livet där de gör inträde i ett vuxenliv, detta 
gäller såväl mentalt, kroppsligt som socialt. 

Utmaning Kategorin beskrivs genom en önskan om personlig utveckling genom 
utmaningar, både fysiskt och psykiskt. Man har viljan att testa på 
saker som andra delar av samhället inte kan erbjuda och man väljer 
att se tiden inom Försvarsmakten som ett äventyr. 

  
SAMMANHÅLLNING  

Gemenskap Kategorin handlar om relationer i formellt tillsatta grupper, främst 
de relationer som uppstår inom grupper av soldater. 

Samhörighet Kategorin kan utvecklas ur den gemenskap som råder på grupps- och 
plutonsnivå till djupa vänskapsrelationer som kan bli livslånga. 

Trivsel Kategorin belyser de känslor respondenterna har för livet som 
soldat. Känslor kring arbetsuppgifter, rutiner och den daglig 
verksamhet som bidrar till trivsel. 

Öppenhet Kategorin syftar på ett positivt arbetsklimat där miljön medger att 
konstruktiv kritik kan ges mellan medarbetare, såväl mellan soldater 
och mellan soldaten och chefen. 

  
STABILISERING  

Anställningsvillkor Kategorin beskriver förutsättningar för de kontinuerligt anställda 
soldaternas anställning i Försvarsmakten och hur villkoren påverkar 
individens beslutsprocess. 

Belöning Kategorin beskriver respondenternas syn på grundlön, lönetillägg, 
ledighet, beröm och övriga förmåner. 

Etablering Kategorin belyser att respondenternas beslutsfattande är påverkat 
av deras individuella koppling till hemort. 

Trygghet Kategorin handlar mycket om ekonomisk trygghet och hur deras syn 
på lön förändras i och med att deras sociala utveckling fortskrider. 

Valmöjligheter Kategorin handlar om soldaternas ständiga påminnelse om att de 
måste sluta som soldater vilket gör dem lyhörda för alternativ. 

3.2. Ledning 
Ledning är en huvudkategori som omfattar arbetsmiljö, chefrelationer, delaktighet och ledarskap. 

Arbetsmiljön omfattas av flera perspektiv; det handlar om fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt 

den organisatoriska och strukturella påverkan på arbetsmiljön. Chefrelationer och ledarskap är tätt 

sammanknutna men strävan är att separera dem. Chefrelationer sorteras med individfokus medan 

ledarskapet sorteras till rollen som chef, oavsett det är direkt eller indirekt utövat. Vidare utgörs 

ledning av hur kommunikation mellan olika nivåer förs och hur man skapar förtroende mellan 

individer samt inom organisationen. Delaktigheten omfattar i sin tur soldaternas behov att påverka 

verksamhet och beslut samt att få ta del av information. 

3.2.1. Arbetsmiljö 

Kategorin har berörts av flertalet av respondenterna men de har varit återhållsamma med åsikterna. 

I kodningsprocessen framkom att respondenterna värdesätter en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, i 

en fungerande organisation med tydliga strukturer. 
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Försvarsmaktens värdegrund handlar om mjuka värden och hur man förhåller sig till varandra. Detta 

förhållningssätt värdesätts och bidrar till god stämning på arbetsplatsen. 

”Det fanns inte tal om någon form av utfrysning eller mobbing på 

arbetsplatsen.” (Peter) 

Försvarsmaktens resurser utgörs av tid, pengar, personal och materiel som avvägs beroende på 

uppgifterna som är tilldelade. Denna avvägning upplevs inte vara i balans av respondenterna och det 

påverkar stämningen. En bristande personaltäthet i grupperna upplevs vara en orsak till att 

arbetsuppgifter inte kan lösas som önskat utan det sker på annat vis och missnöje uppstår. 

”Bristen på personal var väl ett av de största irritationsmomenten eftersom 

vi var alldeles för få personer i våra grupper ibland.” (Johan) 

Personalen är Försvarsmaktens främsta resurs för att lösa tilldelade uppgifter. I händelse av sjukdom 

och skador finns en välfungerande apparat för rehabilitering med såväl personalavdelning och 

företagshälsovård. Rehabilitering påverkar inte bara individen utan även dennes grupp som tvingas 

ställa upp och lösa extra arbetsuppgifter, framförallt de fysiskt krävande. Det finns en uppfattning om 

att rehabilitering är ett eget ansvar för den utsatte och att det inte ska påverka tjänsten. 

”Plutonsledningen uppmuntrade inte till rehabilitering. Detta skulle du fixa 

på din fritid och när du är på jobbet så ska du lösa din uppgift.” (Johan) 

Den fysiska arbetsmiljön är viktig och det blir synnerligen tydligt när förband löser insatser och 

omgivningen inte hinner ta hänsyn till den fysiska arbetsmiljön på ett sådant vis som sker i den 

dagliga verksamheten. Man förväntas snarare att ”gilla läget” när arbetsmiljön brister. 

”Det var under Gotlands-missionen och jag var ganska trött på jobbet för då 

kändes det som ingenting funkade i systemet. Logistiken och hur det var där 

ute var inte riktigt optimalt.” (David) 

Den psykosociala arbetsmiljön visar sig på olika sätt. Ett av dem handlar om arbetstillfredsställelse 

och känslan av att ha ett ensidigt arbete. Det finns tydliga exempel på växeltjänstgöring inom 

Försvarsmakten men det är något som används i begränsad omfattning på soldatnivå. 

”Och paradoxalt så försvann folk bara för att man blev så begränsad; man 

blev nekad utbildning och man fick inte söka till andra plutoner på 

kompaniet om man ville ha lite rotation eller omväxling i vardagen.” (Johan) 

3.2.2. Chefrelationer 

Kategorin har berörts av stor del av respondenterna i låg omfattning. Chefrelationer handlar främst 

om soldaternas förhållande med den taktiskt/operativa officeren i rollen som främst plutonchef men 

även i relation till specialistofficerarna i sina roller som gruppchefer eller instruktörer. Relationerna 

mellan chef och arbetstagare ska ses som långvariga varför relationerna är viktiga att vårda och 

utveckla. 

Officerarnas erfarenhet har betydelse för hur de bemöts av soldater när de kommer som nya till en 

pluton. I de fall soldaten upplever sig mer kompetent än officeren kan spänningar uppstå. 
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”…de enda gångerna vi var missnöjda det var när det kom in 

specialistofficerare med väldigt lite erfarenhet. Det tror jag var den största 

friktionen.” (Peter) 

Ur ett medarbetarperspektiv är det viktigt att kunna få tillgång till sin chef. Att få föra samtal ”individ 

till individ” i en kollegial miljö är viktigt för relationen. I en hierarkisk miljö har chefen ett stort ansvar 

för att forma relationerna med de anställda soldaterna. 

”Jag håller med dem att det är ett incitament att inte jobba kvar, efter att 

ha jobbat här i fem år, när du fortfarande inte får prata med chefen som en 

normal människa. … Nu när jag har jobbat här i fyra år, måste jag gå upp i 

givakt när jag kommer in och frågar om jag kan få nyckeln till förrådet.” 

(Peter) 

Goda relationer mellan chef och arbetstagare bidrar till ett ansvarstagande som kan visa sig genom 

god arbetsmoral. Ett öppet klimat mellan chefen och soldaten skapar förtroende vilket tar sig olika 

uttryck. 

”Då pratade jag med chefen och sa att jag gör klart Gotland. Jag sa till ett 

halvår i förväg och gör klart allt det som jag är uppskriven på att jag ska 

göra på Gotland och allt det. Efter det så slutade jag.” (Gustav) 

I motsats till den goda relationen finns dåliga relationer som innehåller spänningar som i sin tur kan 

påverka individen negativt. 

”Enda problemet var att jag hamnade i ett läge en gång när vi fick en 

gruppchef, eller en ställföreträdande gruppchef, som hade jobbat länge här 

och som hade väldigt svårt för mig. Vi gick inte ihop alls.” (David) 

3.2.3. Delaktighet 

Kategorin har berörts av enstaka respondenter i låg omfattning. Delaktighet handlar främst om att 

kunna påverka arbetsrutiner, beslutsprocesser och den dagliga verksamheten samt att få information 

om kommande verksamhet. Men även om att bli lyssnad till och att förtroendeorganisationen på ett 

bättre sätt omhändertar soldaternas synpunkter och åsikter i ett större sammanhang. 

Soldaten har möjlighet att formellt kanalisera åsikter och frågor via arbetsplatsträffar för 

soldatkategorierna, plutonens timma för arbetslaget och via förtroendeorganisationen genom 

förtroendevalda på regementet. Dessa möten sker regelbundet med olika intervaller under året. 

Trots strukturen upplever soldaterna att de inte får gehör för sina åsikter hos sina chefer. 

”Visst, de lyssnade på vad vi sa men det var inte i den omfattning som vi 

ville ha det. Det blev mer att de gjorde det för att vi skulle bli nöjda. De 

lyssnade på vad vi sa men det blev inte i den utsträckning vi ville.” (David) 

Bristen på delaktighet gällde inte bara hos direkt högre chefer utan även indirekt till högre 

organisatorisk nivå. Soldaternas sammanvägda erfarenheter upplevdes i det närmaste betydelselösa 

och omhändertas inte av exempelvis bataljonsstab. 
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”Det är ju en lång kedja upp till dem man ska nå om man ska göra 

förändring som soldat och det mesta vi fick höra var; bli officer så kommer 

ni ett steg närmare till att bestämma.” (Anna) 

Delaktighet kan även ses i soldatens behov av att bli informerad om planerad verksamhet som kan 

påverka privatliv. 

”Regementet skulle åka till Gotland och det är också en av de grejerna som 

jag var ganska trött på i slutet. Det är väldigt lite saker som ska hända som 

man får reda på i god tid.” (Anna) 

Det sker många personalförändringar varje år vid regementet och det skapas ständigt nya arbetslag. 

Att ge uttryck för att inte vilja arbeta nära och tillsvidare med en individ som relationen inte fungerar 

med upplevs inte omhändertas av närmsta chef. 

”Så därför tror jag bara att det var en ren administrativ lathet och sen det 

gamla klassiska, det bara var att gilla läget. Det köper jag under en 

grundutbildning men när det är två soldater som jobbat i många år borde 

man lyssna.” (David) 

Cheferna uppfyller de formella kraven på delaktighet och låter soldater komma till tals. Soldaterna 

upplever däremot inte att de har blivit lyssnade till även om de fått ge uttryck för sina åsikter. Det 

finns en förväntan hos soldaterna att påverkan och delaktigheten ska vara större än den är. 

”Men jag upplevde också att det fanns väldigt mycket undertryckande, som 

jag sa redan från början; vill ni göra förändring, bli officer!” (Anna) 

3.2.4. Ledarskap 

Kategorin har berörts av samtliga respondenter i hög omfattning. Ledarskap handlar främst om 

chefens förmåga att använda sitt ledarskap. För en plutonchef eller en gruppchef handlar det nästan 

uteslutande om direkt ledarskap vilket är det ledarskap som sker direkt mellan människor utan filter. 

Det indirekta ledarskapet är det som utövas av organisationens ledning eller högre chefer men som 

saknar den direkta mänskliga kontakten. 

Plutonchefen och plutonslagets ledarskap yttrar sig i det engagemang de uppvisar vilket påverkar 

soldaternas motivation. 

”En stor grej till att jag tyckte det var så roligt var att alla befälen var väldigt 

engagerade och jag tycker att befälen gjorde det på ett väldigt snyggt sätt: 

att man ska bli intresserad av att stanna kvar.” (Anna) 

Organisationsförändringar är starkt kopplat till det indirekta ledarskapet då det är organisationens 

behov och högre chefers ledning. Rationella beslut, så som en omorganisation, på högre nivå kan få 

oönskade effekter på lägre nivåer då arbetslagen splittras upp och sätts samman på nytt. Detta kan 

upplevas som irrationellt eftersom grupptillhörigheten är stark. Varje förändring i arbetslagen tar 

kraft från medarbetarna. 
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”De som faktiskt splittrade oss ganska mycket var att vi slogs ihop med ett 

annat kompani. Det blev lite kaos och vår pluton hade nog fyra olika 

plutonchefer på två år.” (Frida) 

Överlag upplevs officerare på plutonsnivå vara uppskattade och omtyckta. De visar trots begränsade 

erfarenheter ett generellt gott omdöme i sin roll som officer. 

”Min gruppchef var en av de bästa chefer jag har haft. Vi hade en löjtnant 

som plutonchef och han var en hård men rättvis och det tyckte jag om. De 

kom jag bra överens med.” (Emil) 

Alla medarbetare har ett ansvar för att utveckla arbetsplatsen men det kräver oftast gedigen 

erfarenhet och förståelse för organisationens processer och strukturer. Ledarskap handlar om att 

engagera och bjuda in till delaktighet och påverkan. De oerfarna officerarna klarar inte alltid av 

soldaternas förväntningar på utveckling av verksamheten. 

”Viljan att kunna utveckla arbetsplatsen tycker jag borde förstärkas och 

uppmuntras av officerare mer.” (Johan) 

3.3. Personifiering 
Personifiering är en huvudkategori som omfattar ambitioner, anseende, meningsfullhet, personlig 

utveckling och utmaningar. Respondenternas behov av personlig utveckling upplevs så stark i 

empirin att den fått vara kraftkällan då huvudkategorin skapats. Kategorin återspeglar individernas 

behov av mental, kroppslig och social utveckling. Ambitioner syftar på processen att planera och fatta 

de livsavgörande besluten. Anseendet handlar om det som är personligt gynnsamt, det som ger 

status i yrket och allmänhetens syn på status. I begreppet anseende finns även värdet av 

samhällsnytta. Meningsfullhet berör det som soldaterna värdesätter som personlig vinning och hur 

kunskaper omsätts i verksamheten. Utmaning är tätt sammanknuten med den personliga 

utvecklingen då den beskriver en önskan om mognad genom utmaningar, både fysiska och psykiska. 

3.3.1. Ambitioner 

Kategorin har berörts av samtliga respondenterna i hög omfattning. Ambitioner handlar till stor del 

om processen att fatta de stora livsavgörande besluten. I flertalet fall har de besluten tagits före 

deras inträde i militärtjänst. Även om huvuddelen av respondenterna nämner ambitioner så är det 

ingen utmärkande drivkraft utan ambitioner baseras snarare på ett genuint intresse som länge 

funnits i sinnet. Ambitioner verkar inte handla så mycket om ett slutmål utan snarare en inriktning 

för livets val. 

I vissa fall verkar respondenterna sakna långsiktiga ambitioner och istället framträder en vilja att ha 

det bra för stunden eller att vara öppen för olika möjligheter. Tiden i det militära används som en 

hållplats i livet för att finna sina ambitioner. 

”… det smeds andra planer på vad man skulle göra efteråt.” (Gustav) 

I andra fall visade respondenterna på långsiktiga ambitioner där det framtida yrkesvalet hade tagits 

långt mycket tidigare än inträdet i Försvarsmakten. I vissa fall gav militärtjänsten en omväxling från 

skoltröttheten och samtidigt bidrog tiden i Försvarsmakten positivt till det egna curriculum vitae. 
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”För min del var det framför allt att jag kände att nu går åren. Detta har 

varit skitroligt men nu borde jag nog börja tänka på att jag ska läsa färdigt 

min utbildning.” (Gustav) 

Flera av respondenterna har någon gång funderat på att läsa vidare till officersyrket men valt att inte 

göra så. Den bild av yrkesrollen som presenteras vid rekryteringsinformation upplevs inte återspegla 

det som soldaterna ser av yrkesrollen i verkligheten. 

”De typer av arbetsuppgifter som jag fick se att officerare hade på 

förbandet var inget som lockade.” (Johan) 

Soldaterna har i stor utsträckning själva valt att söka sig till Försvarsmakten och i vissa fall 

Luftvärnsregementet vilket troligtvis medför att de har ambitioner och förväntningar på sin tid som 

soldat. Under grundutbildning sker anställningsintervjuer med soldaterna och då kan det uppstå 

situationer där soldater anställs på befattningar som egentligen inte motsvarar deras intresse. Även 

om gemenskapen inledningsvis är en stark bidragande anledning till anställning så blir det på sikt 

viktigt vilken befattning man anställs på. 

”Men sedan blev jag robot 70-soldat och det var inte i närheten till vad jag 

ville bli.” (Emil) 

3.3.2. Anseende 

Kategorin anseende har berörts av huvuddelen av respondenterna i en hög omfattning. Främst 

handlar anseende om soldaternas syn på yrkets fördelar, det som kan gynna dem såväl personligt 

som sådant som upplevs vara gynnsamt för att kunna vara attraktiv på en annan arbetsmarknad. 

Dessutom handlar det om en känsla av status där man bidrar till samhällsnyttan, både nationellt och 

internationellt. Det finns även en känsla av intern status mellan soldater som bygger på grad och 

erfarenhet. 

Soldaterna ser ett värde i utbildningarna som bedrivs i Försvarsmakten. Dessa är delvis starkt 

kopplade till olika befattningar, varpå alla utbildningar inte är tillgängliga för vem som helst. De 

kunskaperna en soldat erhåller genom utbildningar som tillhandahålls inom Försvarsmakten är i flera 

fall inte direkt applicerbara inom andra yrken då utbildningarna först och främst är kopplade till 

Försvarsmaktens förmågor till väpnad strid. 

”De är inte alltid applicerbara i det civila livet men de har varit otroligt 

lärorika för min personliga utveckling.” (Johan) 

Vissa av Försvarsmaktens utbildningar som tillhandahålls de kontinuerligt anställda soldaterna kan 

medföra certifikat som kan ha värde även på den civila marknaden. En vanlig utbildning är 

förarutbildning på tunga fordon, som kan ge möjligheten till ett körkort. Framför allt blir utbildningen 

fördelaktig när civilt körkort med tunga behörigheter ges. 

”Förarutbildningen är ju alltid bra att ha även om den inte ger civil 

behörighet, det är väl det som man har mest nytta av i civila livet.” (Peter) 

Utbildningar som ger olika certifikat är ofta tidsbegränsade vilket begränsar hur länge en särskild 

utbildning kan anses vara en civil merit. Tidsbegränsningen medför också att uppfattningen om det 

civila meritvärdets kraft nedgår. 
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”Inte heller torn- och mastutbildningen som skulle kunna komma till nytta. 

Den går ut efter ett år om man inte gör om det.” (Peter) 

Värdet i utbildningarna handlar mer om hur den påverkar den egna personliga utvecklingen. I de fall 

respondenten har sökt andra jobb vittnar de om att arbetsgivarna ser en tidigare militär anställning 

som positiv då den antas bidra till personliga egenskaper som värderas som gynnsamma hos en 

blivande arbetstagare så som arbetsvillighet, förmåga att hålla tider och lösa tilldelade uppgifter. 

Militär erfarenhet verkar borga för ett förtroende. 

”Oftast brukar de tycka att det är positivt; för att man jobbar bra och kan 

passa tider och att man är noggrann. Det är ju positivt.” (Emil) 

Kraven på soldatbefattningarna varierar beroende på flera faktorer bland annat på komplexiteten i 

arbetsuppgifterna och behovet av olika personliga förmågor. Soldater som skall tjänstgöra i ledande 

befattningar såsom gruppchef genomför en särskild gruppchefsutbildning. Utbildningen ger de 

grundläggande ledarskapskunskaperna att leda mindre enheter upp till tio personer och den anses 

främst bidra till den personliga utvecklingen och man ser även att den har ett värde i andra 

kontexter. 

”Idag är målet att bli projektledare inom bygg. Och projektledare är en 

väldigt stor del av ledarskap, att kunna arbeta med andra att kunna komma 

överens med andra. Och jag ställer det inte jättelångt bort från det jag 

gjorde i Försvarsmakten.” (Anna) 

Soldaterna upplever att såväl uniformsyrket som den verksamhet som bedrivs är något som man är 

stolt över och leder till status. Att berätta om militär erfarenhet för andra ger ett uttryck för 

stoltheten. 

”Ja, jag är stolt över det, uniformen har den effekten.” (Johan) 

Det finns en uppfattning om intern status som visar att befordran har en högre status än en 

utmärkelse som vittnar om erfarenhet och lång anställningstid. 

”Man skämtar rätt mycket; det är sorgligt att ha fyra streck som menig. Har 

du jobbat här i åtta år och du är inte ens befordrad till vicekorpral, fy fan 

vad sorgligt…” (Peter) 

Försvarsmakten ser gärna att soldaterna stannar minst sex år men bland soldater finns en förväntan 

att man långt tidigare än så planerar för tiden efter soldatyrket. Det finns soldater som vill arbeta 

som soldater hela möjliga anställningstiden men deras anseende sjunker med anställningstiden då de 

uppfattas sakna andra ambitioner än soldatyrket. 

”Hur kan man stanna så länge, ska han inte göra någonting annat? Den 

aspekten fanns också till slut.” (Anna) 

Anseende att vara soldat upplevs en kortare tid inneha ett högt värde och ger en civil merit. En 

längre tids anställning ökar inte anseendet. 
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”Jag tror att jag kände att jag behövde de två åren för att veta vart jag 

skulle. Jag hade ju liksom inte satt mig ner och tänkt på vad jag vill göra i 

framtiden och då tänkte jag att två år tillräckligt länge för att man ska vara 

attraktiv men det är ändå lite återhållsamt så man inte lovar bort sig hela 

livet.” (Anna) 

3.3.3. Meningsfullhet 

Samtliga av respondenterna valde att beröra kategorin meningsfullhet i en hög omfattning. 

Meningsfullhet handlar främst om individens känsla för den dagliga verksamheten men även om 

individens insikt för Försvarsmaktens organisatoriska delaktighet och påverkan i insatser, nationellt 

och internationellt. Det blir tydligt i intervjuerna att den individuella meningsfullheten i den dagliga 

verksamheten blir viktigare än att Försvarsmakten på organisatorisk nivå gör något meningsfullt. 

Detta visar sig karakteristiskt i att respondenterna under en lång tid kan bli tillfredsställda av 

utbildningsmoment men kan bli nedstämda under en veckas tid i insatser om de inte är stimulerande 

på ett individuellt plan. 

Kategorin definieras delvis som ett sätt att värdesätta den personliga vinsten och delvis för huruvida 

de förvärvade militära kunskaperna faktiskt kommer att användas. 

Flera av respondenterna vittnar om att de vill bidra till samhället och vara med att göra skillnad där 

hjälpen behövs. Man valde att stanna kvar i Försvarsmakten och ta anställning som kontinuerligt 

anställd soldat. Att inte använda det man hade lärt sig under grundutbildningen kändes som onödigt 

och slöseri med resurser. 

”Det känns konstigt att lära sig allt det här i nio månader och sedan bara 

säga hej då… Men så tänkte jag att när jag väl hade lärt mig allt så kunde 

jag ju inte åka härifrån, måste ju utnyttja det liksom.” (Peter) 

Att träna och öva för att delta i insatser nationellt och internationellt var en bidragande orsak till att 

känna meningsfullhet i verksamheten som bedrevs. Det finns en skillnad i uppfattningen 

meningsfullhet mellan att bidra i nationell kontext, så som beredskapsuppgifter eller stöd till 

samhället, gentemot att delta i Försvarsmaktens internationella insatser. Skillnaden kan beskrivas i 

vilken konfliktnivå insatsen bedrivs. I den mening insatsen bedrivs i nationell kontext och under 

fredstid uppfattas den inte ge samma känsla av att bidra. 

”Grejen är att jag inte har gjort någon skillnad helt konkret. Det har inte 

varit någon krissituation som jag har varit inblandad i.” (Peter) 

Att omsätta de förvärvade kunskaperna i verkliga sammanhang och helst i skarpa insatser var en 

viktig del under anställningen. 

”Jag gick med det här yrket för att hjälpa dem som har det svårt och att 

verkligen göra skillnad på riktigt. Och att gå runt på kasern och att öva och 

öva, visst det förstår jag syftet med, men någon gång ville man spela match 

och det var mer för mitt syfte att hjälpa till.” (David) 

Övningsverksamheten är en viktig del i soldaternas dagliga verksamhet och övningar är en betydande 

del av Försvarsmaktens verksamhet, de är grundläggande för att utveckla krigsförbandens förmåga 
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att lösa tilldelade uppgifter. Övningarna som bedrivs har olika fokus och det blir därför viktigt att 

förmedla vad just den övningens fokus är för att skapa förståelse för övningens upplägg. Det är 

centralt att soldaterna får träna på det de är satta till att göra i sin befattning för att övningar skall 

känna meningsfulla. I den mening soldaten deltog i övningar där befattningen inte övades i tillräcklig 

utsträckning kunde meningsfullheten kännas otillräcklig. 

”Övningarna var annars det tråkigaste man kunde göra. När vi var på 

övningar så sköt jag aldrig ett skott med mitt vapen. Jag gick runt och bar 

på min kulspruta bara. Enda gången man använde den var på en 

skjutbana.” (Emil) 

Det är också viktigt att övningarna som bedrivs skapar nya situationer för de deltagande soldaterna. 

De som jobbat i några år och deltagit i en övningsserie kan uppfatta den som repetitiv. Övningar 

planeras och bedrivs ofta på liknande sätt. 

”Och sen blev det lite så att efter fyra år så hade man nästan gjort allting, 

hjulet snurrade tillbaka något och då började man om på alla övningarna. 

Man vet vilka övningar som kommer och hur övningarna kommer att bli, det 

blir enformigt till slut när hjulet har snurrat runt. Så det var väl en grej som 

tog bort charmen.” (David) 

I den mening soldaten utmanas i sin befattning och faktiskt får omsätta sina kunskaper för att lösa 

tilldelade uppgifter ökar känslan av meningsfullhet. Till följd av ovisshet om övningarnas upplägg 

kunde övningar uppfattas som långtråkiga när tilldelade uppgifter blir statiska. Den långtråkiga 

känslan avtog när uppgifterna krävde ett aktivt uppträdande av soldaterna. 

”…eller kommer man att stå stilla i tio dygn, det hände ju också och det var 

ju fruktansvärt uttråkande. Men när man väl var där så hittade man alltid 

på något att göra, tiden gick fort. Man fick börja omsätta kunskaperna på 

riktigt då.” (Peter) 

Planering av den dagliga verksamheten är väsentlig för att den skall upplevas som meningsfull. Den 

samlade verksamheten som bedrivs på regementet påverkar plutonchefernas möjligheter att 

genomföra planering på längre sikt vilket medförde stunder utan uppgifter eller uppgifter som kom 

att uppfattas som onödiga och meningslösa. 

”Den dåliga planeringen av dagarna. Ibland kunde man komma hit och 

chefen sa: Kom tillbaka kl. 13.30; fri fys! Då gick vi ner till soldathemmet och 

spelade tv-spel i två timmar och kollade på film eller spelade fotboll. Sådana 

saker gjorde att jag tänkte, varför går jag hit?” (Emil) 

Bristen på meningsfull verksamhet, delvis genom dålig planering, kan leda till att plutonsledningen 

skapar uppgifter för att sysselsätta sina soldater, uppgifter som upplevs omotiverade. I värsta fall kan 

soldaten till och med skickas hem. 

”Nackdelen här kände jag väl egentligen var bristen på saker att göra. Det 

var mycket fri fys och tjänst i hemmet och om hade vi en dag till 16.30 så 
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slutade vid kl. 12.00. Det blev mycket onödiga uppgifter, att städa hela 

tiden.” (David) 

Meningsfullheten i verksamheten påverkar motivationen hos soldaten, både i positiv och i negativ 

riktning. De kontinuerligt anställda soldaterna vill känna att det man gör faktiskt påverkar och bidrar. 

I den mån övning och träning bedrivs, förvärvade kunskaper upplevs inte prövas i en tillräcklig 

omfattning när övningarna anpassas efter en lägre utbildningsståndpunkt. 

”Det vet jag att folk störde sig på, det blev jobbigt att börja från grunden 

hela tiden när man egentligen vill komma åt de roliga sakerna man vill 

förbättra man är duktig.” (Gustav) 

3.3.4. Personlig utveckling 

Samtliga av respondenterna valde att beröra kategorin personlig utveckling i en mycket hög 

omfattning. Den personliga utvecklingen har under intervjuerna framkommit på många olika vis och 

tar sig uttryck som främst handlar om den enskilda individens mognadsprocess. Genom behov av 

ständigt nya erfarenheter och upplevelser kan de utveckla sig själva i ett skede av livet där de gör 

inträde i ett vuxenliv, detta gäller såväl mentalt, kroppsligt och socialt. Personlig utveckling är mycket 

starkt kopplat till intresse och motivation och kräver varaktig stimulans. 

Det finns något värdefullt med den militära kontexten, genom de starka kontraster till deras tidigare 

erfarenheter framstår militär erfarenhet som mycket gynnsamt för den personliga utvecklingen. 

”Man växer som person. Extremt mycket. Det finns mycket bevis på att man 

växer upp inom det militära.” (Frida) 

Det finns en förväntan hos individerna att den militära världen är fylld med ansträngande moment. 

De vill pröva sig själva och är inte rädda för ansträngning, oavsett den är fysisk eller mental. 

”Förväntningar på GMU var nog mer att det skulle bli kämpigt. Det skulle bli 

skoj att se hur mycket man egentligen klarar av. Jag var ju inte direkt bra 

tränad när jag började.” (Emil) 

Ansträngande och påfrestande moment leder till nya perspektiv på livet och ökad insikt om egen 

förmåga. Yrkets karaktär är unik med sina fysiska och mentala påfrestningar, vilket kan exemplifieras 

med stridsskjutningar där trötthet och stress ställer höga krav på koncentration, skärpa och 

varsamhet till omgivningen när de tvingas pressa sig själva utanför sina komfortzoner. Det leder 

senare till att de förskjuter sina gränser för vad de själva tror de klarar av och vad som är 

ansträngande. De får ett livslångt perspektiv att förhålla sig till. 

”Man uppskattar allt på annat på ett helt annat sätt nu. Man uppskattar 

livet på ett annat plan. Man har gjort allt det här jobbiga så när man gör 

något jobbigt nu så tänker jag att jag har gjort jobbigare saker. Det här är 

ju ingenting. Det är väl det jag uppskattar mest.” (Emil) 

Värnplikten har traditionellt varit maximalt 15 månader och harmoniserat med gymnasiers och 

högskolors utbildningsrytm. Den traditionella uppfattningen om att det är tillräcklig tid att vistas i 

militär kontext omkring ett år räcker för att genomgå det som äldre bekanta har berättat om från sin 

värnpliktstid. Militär tjänstgöring är alltså något man gör en kortare tid och inte sällan innan studier 
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återupptas. Under tiden som soldat finns goda möjligheter att forma sina ambitioner och planer för 

framtiden. 

”Jag tror att jag kände att jag behövde de två åren för att veta vart jag 

skulle. Jag hade ju liksom inte satt mig ner och tänkt på vad jag ville göra i 

framtiden.” (Anna) 

Främsta anledningen till att soldaterna stannade kvar i sitt yrke var för att de fann en personlig 

tillfredsställelse i verksamheten. Det är viktigt att verksamheten sker på ett vis som engagerar 

soldaternas enskilda intressen. Om det samtidigt leder till nytta för Försvarsmakten är det positivt 

men det i sig är ingen drivkraft. 

”Jag gjorde det för att det var roligt och intressant och att det gav mig 

något och förhoppningsvis gav även Försvarsmakten något.” (Gustav) 

Värdet av nya erfarenheter och upplevelser är stort. Att upprepa saker upplevs uttråkande och 

påverkar motivationen negativt. Befattningar som har mer monotona arbetsuppgifter eller mindre 

intellektuellt utmanande är mer känslig för repetitiv verksamhet när det gäller arbetsmotivation. 

”Jag upplevde hela soldatyrket som en ganska stor repetition och när man 

hade repeterat en gång och två gånger och tre gånger så blev nog mitt driv 

lite för stort, jag vill lära mig nya saker.” (Anna) 

På samma sätt sjunker motivationen om man inte får utvecklas i sin befattning genom fördjupad 

kunskap. Soldater som har befattningar vars karaktär kräver högre grad av intellektuell närvaro 

tillfredsställs däremot av mer tid i befattning. 

”För min del som anställd soldat i den dagliga verksamheten få in mer 

befattningsträning för att bli duktigare i befattning. Det saknade jag, det 

var egentligen den största bristen.” (Gustav) 

Grupputvecklingen får stå tillbaka för att omhänderta nya och mindre erfarna soldater. Den 

personliga utvecklingen upplevs stagnera ur ett grupperspektiv. Om grupprocessen återigen, eller 

ideligen, tvingas till omstart avstannar den individuella utvecklingen för de som varit med en tid. 

”Vi blir jättebra som pluton och vi är duktiga. Sedan hoppar det av folk eller 

de gör någon slags organisationsförändring och då hoppar vi tillbaka 

jättemånga steg för att lära upp de nya.” (Gustav) 

Det krävs en föränderlig miljö eller en möjlighet att bredda kompetensen för att den enskilde ska 

känna varaktig stimulans i vardagen. Brist på stimulans påverkar snart motivationen negativt. 

”Nej, med åtta år bara på stab och tross eller liknande hade jag känt att så 

mycket finns det inte att lära mig. Efter fyra år tyckte jag att jag kunde 

allting väldigt flytande.” (Frida) 

Soldaten kan tänka sig att stanna längre i sina befattningar om de upplever att organisationen 

erbjuder en kontinuerlig utveckling under anställningstiden. 
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”Man måste kunna hitta utveckling även för de som varit anställda i fyra år 

eller mer. Man måste visa en realistisk bild av vad det innebär att vara 

soldat.” (Anna) 

3.3.5. Utmaning 

Kategorin utmaning är ett återkommande ämne som samtliga respondenter har valt att beröra och 

sammantaget har det berörts i stor omfattning. Kategorin beskrivs genom en önskan om personlig 

utveckling genom utmaningar, både fysiskt och psykiskt, vilket är en stark anledning till att man valde 

att söka sig till Försvarsmakten. Man har viljan att testa på saker som andra delar av samhället inte 

kan erbjuda och man väljer att se tiden inom Försvarsmakten som ett äventyr. Verksamheten, och i 

vissa fall specifika utbildningar, som Försvarsmakten erbjuder för kontinuerligt anställda soldater är i 

många stycken unika. Denna verksamhet innehåller inte sällan en utmaning för individen, fysiskt som 

psykiskt. 

Flera av respondenterna berättar om studietrötthet efter gymnasiet och ser då möjligheten till en 

utmanande omväxling i Försvarsmakten istället för att gå direkt till fortsatta studier på högskola och 

universitet. 

”Jag var otroligt skoltrött och ville gärna testa på något som var äventyrligt 

men ändå ge en impact till samhället. Då tyckte jag att Försvarsmakten var 

perfekt i den bemärkelsen.” (Johan) 

Verksamheten som bedrivs inom Försvarsmakten och de utbildningar som ges respektive soldat blir 

utmanande då soldaterna ofta kommer direkt från skolmiljön. Den nya miljön skapar en kontrast som 

upplevs utmanande. 

”Man fick nya utbildningar och fick klättra i torn och master. Det här 

kommer jag inte få göra någon annanstans. Det finns inget annat ställe där 

jag kommer att få klättra upp i en mast på 50 meter och fira ner mig.” 

(Peter) 

3.4. Sammanhållning 
Sammanhållning är en huvudkategori som omfattar gemenskap, samhörighet, trivsel och öppenhet. 

Gemenskap och samhörighet är tätt sammanknutna. De båda kategorierna sorteras ut ur olika 

perspektiv där gemenskap betraktas ur ett grupperspektiv till skillnad från samhörighet som beaktar 

djupare relationer mellan individer. I kontexten är gemenskap en förutsättning för att utveckla 

samhörighet. Trivsel i sin tur handlar om sådant som ligger utanför sociala relationer men bidrar till 

en god arbetsmiljö. Öppenhet avser respondenternas syn på delaktighet i arbetslaget och att det 

råder ett klimat där konstruktiv kritik uppskattas. 

3.4.1. Gemenskap 

Kategorin gemenskap är ett återkommande ämne som stor del av respondenter har valt att beröra. 

Gemenskap handlar om relationer i formellt tillsatta grupper, främst de relationer som uppstår inom 

grupper av soldater. Inom Försvarsmakten beskrivs gemenskap med uttryck som förbandsanda vilket 

växer i styrka ju längre ner i organisationen man befinner sig. På plutonsnivå kommer det slutligen 

handla om laganda. 
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Soldatyrket erbjuder en unik möjlighet att få arbeta tillsammans med människor som är i samma 

skede av livet och delar samma funderingar vilket ger en naturlig inramning till gemenskapen. När 

gemenskapen byggs på sådana premisser är förutsättningarna för en gemenskap som vilar på en 

stabil grund god. 

”Att jobba med trettio till fyrtio stycken i samma ålder, det händer ju inte 

efter detta.” (Gustav) 

Alla soldater är frivilligt anställda vilket innebär att de har ett gemensamt intresse av det som sker. 

Att få dela utmaningar och umbäranden med andra stärker gemenskapen och utvecklar tilliten. 

Gemenskapen utvecklas med tiden och ger goda förutsättningar för att utveckla samhörighet. I vissa 

fall kan gemenskapen bli så stark att den påverkar soldaten att stanna kvar längre än planerat. 

”Alla vi är sjukt nära och de flesta av dem väntade mycket med att fortsätta 

sina karriärer för att de trivdes så bra där vi var.” (Frida) 

Ju stabilare grund gemenskapen vilar på desto bättre klarar den påfrestningar, exempelvis 

organisations- och personalförändringar som inte går att påverka eller interna sociala fenomen så 

som uppsägningar. 

”Sedan börjar folk trilla av och då känner man; kanske är plutonen inte det 

som den en gång har varit.” (Gustav) 

Det finns tendenser till uppsägningsmentalitet, när en soldat väljer att sluta ökar sannolikheten fler 

väljer att lämna gruppen. 

”När väl en hoppade av för att han skulle bli någonting annat, när det hade 

gått lite för lång tid så började alla splittra upp sig.” (Frida) 

3.4.2. Samhörighet 

Kategorin samhörighet är ett återkommande ämne som stor del av respondenter har valt att beröra. 

Samhörighet kan utvecklas ur den gemenskap som råder på grupps- och plutonsnivå till djupa 

vänskapsrelationer som kan bli livslånga. De djupare relationerna omfattar oftast inte hela gruppen 

utan knyter samman individer. 

Gemenskapen, utmaningarna och insteget i vuxenvärlden ger goda möjligheter att finna nära vänner. 

”Det är väldigt många av dem som ingår i umgängeskretsen idag som jag 

har träffat här.” (Anna) 

När samhörigheten utvecklas ur gemenskapen och leder till förtroliga relationer vill och vågar man 

sig på nya äventyr tillsammans. 

”Tre killar som jag är särskilt nära med, vi ska åka på semester nu i 

sommar.” (Gustav) 

När samhörigheten blir än starkare uppstår familjära känslor som skapar robusta relationer. 

”Den gamla plutonen jag hade är ju min familj fortfarande. Umgås med 

dem hela tiden. Man blir inte av med dem, så är det bara!” (Frida) 
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3.4.3. Trivsel 

Kategorin trivsel är ett återkommande ämne som flertalet av respondenter har valt att beröra. I 

denna kategori bortses de mellanmänskliga relationerna, som ingår i gemenskap och samhörighet, 

till förmån för de individuella känslorna respondenterna har för livet som soldat. Känslor kring 

arbetsuppgifter, rutiner och den daglig verksamhet som bidrar till trivsel. Känslan av trivsel är 

individuell och det finns inte en miljö som tilltalar alla. 

De individer som blir soldater får inledningsvis uppleva en stor kontrast till sitt tidigare liv och det 

utbildningsskede som sker i början av deras karriärer som soldater är något helt annorlunda än deras 

tidigare erfarenheter. Denna omväxling upplevs värdefull för respondenterna. Likaså värdesätter de 

praktiska moment som en bidragande faktor för trivsel. 

”Jag trivdes jättebra. Att var ute och vara praktisk och jag tyckte att hela 

utbildningsstadiet var jätteroligt, så att kunna fortsätta med det och ha det 

som ett arbete varje dag, det var för mig jätteroligt.” (Anna) 

Även om trivsel är svårt att definiera som en allmän term och är i högsta grad personlig, så visar 

upplevd trivsel att den påverkar respondenternas beslut att fortsätta som soldater. 

”Jag hade inga planer på att vara här i två år och sedan plugga, utan jag 

tänkte jag kunde vara här så länge jag trivdes.” (Johan) 

3.4.4. Öppenhet 

Kategorin öppenhet nämns endast av enstaka respondenter och i låg omfattning. Öppenhet syftar på 

ett positivt arbetsklimat där miljön medger att konstruktiv kritik kan ges mellan medarbetare, såväl 

mellan soldater och som mellan soldaten och chefen. Delaktighet i arbetslagets prestationsvärdering 

uppfattas skapa öppenhet. 

Varje år inför lönerevision genomförs medarbetarsamtal mellan den enskilde soldaten och 

plutonchefen. Detta samtal har ingen respondent tagit upp varför man skulle kunna tro att det inte 

är viktigt för den enskilde. Vad som däremot framkommit inför prestationsvärderingen är värdefulla 

gruppsamtal, där var och en får möjlighet att ge uttryck för sina synpunkter. När förmågan att ge och 

ta konstruktiv kritik finns bidrar dessa samtal till öppenhet och utgör en viktig del i arbetslagets 

utveckling och sammanhållning. 

”Det var väldigt hälsosamt att ha den öppenheten på en arbetsplats. Det 

var en viktig punkt till varför jag var kvar. Att man kunde vara så öppna med 

varandra, det bidrog till en väldigt bra miljö tycker jag. Det gjorde att man 

kom närmare kompisarna också.” (Anna) 

3.5. Stabilisering 
Stabilisering är en huvudkategori som omfattar anställningsvillkor, belöning, etablering, trygghet och 

valmöjligheter. Anställningsvillkor beskriver de villkor som ligger till grund för soldatanställning och 

hur de påverkar deras beslutsprocesser. Belöning beskriver respondenternas syn på grundlön, 

lönetillägg, ledighet, beröm och övriga förmåner medan trygghet främst handlar om soldaternas syn 

på hur lönen påverkar tryggheten. Etablering belyser att respondenternas beslutsfattande är 

påverkat av deras individuella koppling till Halmstad. Valmöjligheter handlar om soldaternas ständiga 

funderingar om framtiden. 



28 

3.5.1. Anställningsvillkor 

Kategorin anställningsvillkor har berörts av stor del av respondenterna i hög omfattning. Soldatyrkets 

anställningsvillkor beskriver förutsättningar för de kontinuerligt anställda soldaternas anställning i 

Försvarsmakten och hur villkoren påverkar individens beslutsprocess. Anställningsvillkoren medger 

upp till tolv år vilket påverkar den enskilde soldatens planeringsprocess. Motsvarande anställnings-

villkor för officerskategorierna omfattar en livslång tillsvidareanställning. 

Redan tidigt under anställningen, inte direkt och kanske inte heller under första året, men därefter 

fanns ett medvetande om begränsningen i anställningstiden, såvida man inte har avsikt att fortsätta 

sin militära karriär som officer. 

”Man pratade mycket om hur länge man kunde vara soldat. Just den biten 

lyfte man fram mycket, att det var de tolv åren. Det pratades om vad som 

händer sedan, vilka möjligheter man kunde få av det.” (Gustav) 

Anställningsvillkoren påverkar valmöjligheterna. Den begränsade anställningstiden tvingar soldaterna 

att ständigt tänka på sin framtid och fundera över ”är det nu jag ska sluta?”. För de som valt att 

stanna kvar i soldatyrket krymper tidsperioden där andra valmöjligheter kan påträffas. Ju närmre ett 

tvingande avslut soldaten kommer desto kortare blir tiden för att hitta en annan sysselsättning. 

”För att veta att man bara har åtta år blir det automatiskt att man tittar 

efter annat också.” (David) 

För de soldater som inte hittat en annan sysselsättning/försörjning efter anställningstidens slut 

väntar en arbetslöshet. Viss hjälp i yrkesväxling kan ske genom Försvarsmaktens lokala 

omställningsmedel (LOM) men de används restriktivt genom att soldater inte kan åtnjuta 

möjligheten förrän sent i sin karriär och att varje tillfälle prövas individuellt. Soldater som stannar 

länge får inte sällan en status som klingar negativt av de som aldrig haft en avsikt att stanna länge 

och istället passerat yrket på en kortare tid. 

”…folk skämtade om hur sorgligt det skulle vara om någon bara fick fyra 

streck och hade jobbade här i tolv år och sedan vara 30 bast och bara gå ut i 

samhället, lite som att han skulle släppas från fängelset.” (Peter) 

Soldater har goda möjligheter att söka sig vidare i militära karriären genom olika officersutbildningar 

om de vill ha en tillsvidareanställning eller möjlighet att vara anställd mer än tolv år. Förr eller senare 

tvingas samtliga soldater ta beslutet att lämna soldatbefattningen. En del soldater vill stanna som 

soldater men de känner sig tvingade att söka officersutbildning för att få stanna kvar i 

Försvarsmakten. 

”Det kändes som att många var ganska nöjda med att vara soldater, som vi 

var, och sedan såg de ändå att det kommer ta slut, jag kan inte vara soldat 

hur länge som helst.” (Gustav) 

Soldaternas bild av officersyrket bygger i största del på deras intryck av officerare på plutonsnivå. 

Dessa officerare är vanligtvis unga och har ringa erfarenheter. Deras dagliga uppgifter utgör bara en 

bråkdel av de uppgifter en officer har under hela sin yrkesverksamma tid som även omfattar 

befattningar i staber och på högre förbandsnivåer. 
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”Men så när jag började tänka på det mer och mer och vad det faktiskt 

innebär och på rollen som officer och plutonchef. Det var inte så att du ska 

leda personer i krig på riktigt. Man kan ju inte bara se det som att man ska 

jobba här i fredstid och förstå vad det innebär. När jag tänkte mer och mer 

på det här så tänkte jag att jag kanske inte ska leda grupper i plutons 

storlek i krig.” (Peter) 

Soldatyrket är vanligtvis det första heltidsyrket de har. Deras kännedom och kunskap om avtal är 

generellt sett tunn. Som ung verkar man inte lägga så stor vikt vid avtalspunkter; trots det finns det 

en uppfattning om hur det borde vara. Denna uppfattning harmoniserar inte alltid med avtalen varpå 

irritationer uppstår när kommunikationen mellan officerare (organisationen) och soldater brister. 

”Kommer vi vara på övning, kommer vi jobba 24 timmar per dygn, kommer 

det vara tre månader och skall vi bo i tält?” (Anna) 

Officeren däremot har god insikt i avtalen och hur de används i verksamhetens olika skeden. Avtalen 

blir särskilt angelägna då Försvarsmakten löser uppkomna uppgifter så som beredskapsuppgifter där 

avtalen inte är heltäckande. 

”Vi fick reda på att vi skulle till Gotland och vara där länge. Vi fick inte veta 

hur länge. Ni ska vara där länge fick vi bara. I samband med det fick jag 

reda på att jag kunde flytta hit.” (Gustav) 

3.5.2. Belöning 

Kategorin har berörts till stor del av respondenterna men inte varit särskilt framträdande i 

kodningsprocessen. Belöning beskriver respondenternas syn på grundlön, lönetillägg, ledighet, 

beröm och övriga förmåner. 

Soldaterna är oftast medvetna om grundlönens relativt låga ingångsnivå men har överseende med 

detta inledningsvis då de värdesätter annat mer än reell lön. I många fall utgör soldatyrket deras 

första regelbundna förvärvsinkomst i livet varpå lönesänkning är ovanliga. 

”Den vanliga lönen var ju väldigt dålig. Jag gick ju ner i lön. När jag körde 

budbil hade jag kanske 25 000 kr före skatt och här hade jag 18 000 kr. Det 

är en dålig lön kan jag tycka. Jag tjänar ju mer som servitör eller som 

bartender och det tycker jag är lite fel.” (Emil) 

Med tiden, när soldaterna etablerat ett privatliv och är på väg att skaffa större bostad och familj 

räcker inte lönen till. 

”När man kommer upp i ålder och man skall skaffa sig bostad och familj då 

är det svårt på en soldatlön.” (David) 

Under intervjuerna framkom det att soldaterna varit med om att ersättningar uteblivit. Detta kan 

bero på att den ansvariga officeren inte varit på plats eller rent av saknat befogenheter att godkänna 

övertidsersättning. 
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”Då är det någon som frågar om övertid; för att nu får vi jobba tre timmar 

längre och vi är inte färdiga på lång tid. Det blir lite såhär: ja, kanske, vi får 

se.” (Anna) 

Det framkom även att soldaterna förväntats vara lojala på ett vis som inte harmoniserar med 

gällande avtal. Det kan handla om det orimliga att ge samtliga var sin mobiltelefon eller ta för givet 

att de förväntas använda privata resurser och även vara tillgängliga på ledig tid. 

”Till exempel så gick vi på beredskap och då skulle vi sitta och ha med oss 

våra mobiler dygnet runt och det fanns inget avtal men vi blev tvingade att 

vi ska kunna svara dygnet runt. Det är lätt att säga och man kan skylla på: 

ni har ju ändå alltid era mobiler på er.” (Anna) 

Synen bland soldaterna på befordringsprocessen och symboliken i gradsystemet är viktig för 

soldaterna även om nedan citat avspeglar en officersgrad. En befordran är ett formellt beröm. 

”Det är så väldigt tydligt i militären. Du får till och med nya 

gradmarkeringar, du blir inte bara befordrad, du får en till stjärna och du får 

en kungakrona. Alltså det är ju något väldigt, väldigt lockande med och att 

alltid utvecklas, i alla fall ha möjligheterna att utvecklas”. (Peter) 

Beröm är en del av belöningskategorin och den behöver inte alltid ges från formellt håll utan är även 

en viktig del i de mellanmänskliga relationerna. 

”Det var ju inte det roligaste jag gjort i mitt liv, dock när jag kände att jag 

blev duktig på det jag gjorde och att folk sade till mig att jag är bra på det 

jag gör. Då tyckte jag det var skitkul, för jag kände mig så trygg i det”. 

(Frida) 

3.5.3. Etablering 

Kategorin har berörts av samtliga respondenterna men inte varit särskilt framträdande i 

kodningsprocessen. Etablering belyser att respondenternas beslutsfattande är påverkat av deras 

individuella koppling till Halmstad. Då det handlar om att lämna Halmstad är hemlängtan en faktor 

att beakta medan beslutet att stanna kvar i Halmstad utgörs av stark lokalförankring. Därtill är 

relationer en påverkansfaktor i beslutsprocessen. 

Soldater som inte har en naturlig koppling till Halmstad påverkas ofta av känslan att flytta hem med 

anledning av deras släktband och vänskapsrelationer samt känslan för bygden. 

”Sedan var det ju för min del också att jag vill flytta hem, eftersom jag inte 

var ifrån Halmstad.” (Gustav) 

Soldater som däremot har en naturlig koppling till Halmstad påverkas i motsvarande grad av att 

stanna kvar i bygden. Det är däremot osäkert huruvida en lokalt rekryterad soldat stannar längre som 

soldat än en som är inflyttad. 

”Mestadels var det nog det geografiska läget i Halmstad. Jag hade familj 

och vänner och allt här också.” (David) 
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Beslutsprocessen att lämna eller stanna i Halmstad påverkas om de lever i en nära relation, då blir 

partnern medvetet eller inte en katalysator i beslutsprocessen. 

”Sedan hade jag min sambo också så jag hade inte jättestor lust att åka till 

Stockholm i tre år om inte han ville följa efter och också läsa till officer.” 

(Frida) 

3.5.4. Trygghet 

Kategorin har berörts av samtliga av respondenterna men inte varit särskilt framträdande i 

kodningsprocessen. Trygghet handlar främst om soldaternas syn på lön vilket gör kategorin tätt 

förknippad med kategorin belöning. Deras tankar kring lönen i samband med den första tiden som 

soldat respektive hur deras syn på lön förändras i och med deras sociala utveckling fortskrider. När 

de lever i nära relation och funderar över att bilda familj uppstår nya behov exempelvis så som 

förändrat boende och andra levnadsvanor. En partner kommer även påverka soldaternas trygghet i 

och med att de blir delaktiga i beslutsprocessen och synen på risktagning blir annorlunda. Detta visar 

sig inte minst i deras hänsyn till partnerns uppfattning om utlandsuppdrag. 

Då soldaterna tar anställning är det inte sällan det är deras första heltidsarbete och då är kraven på 

lön inte så höga utan de verkar initialt vara mer intresserade av miljön och uppgifterna som soldater. 

De är fullt medvetna om löneläget och vad som krävs för att utöka lönen, exempelvis genom 

övningar och utlandsmissioner. 

”Man visste ju att den inte är så bra. Den är ju inte alls bra och det är inte 

riktigt det som driver en heller i det här yrket, kände jag så att det var okej 

att lönen inte var så bra. Man visste villkoren när man började här. Jag 

kände aldrig de första tre åren när jag tyckte det var kul att jag blev 

påverkad av lönen.” (David) 

Med tiden växer en annan känsla för lönen fram och de ser nivån som besvärande för deras fortsatta 

anställning. 

”Om jag och min sambo till exempel hade bestämt oss för att fortfarande 

vara soldater så hade inte pengarna räckt till för oss att skaffa en familj. Då 

måste man bli officer.” (Frida) 

Under anställningstiden som soldat möter man ofta erbjudanden eller möjligheter att ingå i en 

utlandsmission. Det pågår kontinuerligt en process i varje militär huruvida det är intressant och när 

det passar att åka på missioner. Dessa ställningstagande berör och påverkas självklart av exempelvis 

partners och familjers åsikter. 

”Hon var däremot väldigt negativt inställd till att jag skulle göra utlands-

tjänst någon gång, det ville hon inte.” (Peter) 

3.5.5. Valmöjligheter 

Kategorin har berörts av huvuddelen av respondenterna och varit högt framträdande i 

kodningsprocessen. Valmöjligheter handlar om soldaternas ständiga påminnelse om att de måste 

sluta som soldater vilket gör dem lyhörda för alternativ. Ett av dessa alternativ är att söka fortsatt 

anställning, som civil eller officer, inom Försvarsmakten. 
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Respondenterna är fullt medvetna om att de måste lämna soldatyrket efter några år, maximalt tolv. 

Detta leder till att de ständigt reflekterar och söker efter valmöjligheter. Det ges sken av att 

soldaterna befinner sig i en lång sökfas. 

”Det var mer att jag stannar här tills jag känner mig hundra procent säker 

på att ta ett steg vidare.” (Frida) 

Soldater i en utbildningsårskull som kommit längre i sin beslutsprocess att sluta påverkar och forcerar 

övriga soldater i deras beslutsprocesser. Detta tar sig uttryck att soldater inte sällan lämnar nära 

samtidigt. 

”När det började försvinna folk från vår generation, det var ändå 

generationer i plutonen, vilket år man kom in. Om en sa upp sig så kändes 

det som att det blev en kedjereaktion, att nu bestämdes sig alla för att det 

fick räcka.” (Peter) 

Då känslan av att utvecklas försvunnit eller avtagit uppstår funderingar kring vilka valmöjligheter man 

står inför. Ett alternativ är att fortsätta sin karriär som officer, vilket huvuddelen av respondenterna 

övervägt, men deras bild av officersyrket lockade inte tillräckligt. 

”Det blev ganska svårt att utvecklas i den befattningen jag hade just då. Så 

då var det antingen; vill du plugga till specialistofficer eller officer?” (Johan) 

Respondenterna hade i viss mån funderat över en fortsättning som officer redan före anställningen 

som soldat och under tiden som soldater övervägde alla vid något tillfälle att söka till officer. 

Samtliga soldater gav därmed intrycket av att vara påverkansbara. 

”Jag tänkte väl inte göra en karriär, det var inte min plan. Men planer kan ju 

alltid ändras och det var ju kanske till och med nära att det gjorde det, att 

jag kanske till och med hade stannat.” (Gustav) 
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4. Diskussion 

Kapitlet inleds med forskningens resultatdiskussion där vi diskuterar våra kategorier och 

huvudkategorier samt återkopplar till studiens förväntade resultat i relation till exit-samtal. Därefter 

besvaras forskningsfrågan med hjälp av en illustration innan en diskussion kopplat till samtida 

forskning presenteras. Slutligen förs en perspektivdiskussion där forskningens resultat diskuteras i 

relation till referensteorier. 

4.1. Resultatdiskussion 
Studiens huvudkategorier har inbördes relationer och påverkar varandra vilket kommer diskuteras 

nedan. Denna påverkan har sitt ursprung i varje individs uttryck vilka är baserade på värderingar som 

är högst personliga. Samtliga respondenter utgörs av självständiga individer vilka är formade av 

sociala erfarenheter varför objektiva svar inte kan finnas och inte heller söks, endast subjektiva 

beskrivningar fångas. Dessa beskrivningar har fångats av författarna som har tolkat och värderat dem 

utifrån egen uppfattning om kontext och sammanhang. Huvudkategoriernas inbördes spänningar kan 

härledas till de underordnade kategoriernas relationer till varandra. På kategorinivå är relationerna 

än mer komplexa och svåra att koda entydigt vilket förstås då tolkningar har sitt ursprung i lågt 

strukturerad data då det är ordens nyansrikedom som är källan till tolkningarna. Empirin ger bara 

stöd för en allmängiltig modell i den givna kontexten. Då modellen har individfokus är den möjlig att 

applicera i andra sammanhang men kontextberoendet bör beaktas. Man kan argumentera huruvida 

ett enskilt citat eller en kategori kan ges en annan innebörd eller placeras annorlunda. 

Resultatet innehåller inga direkta egendomligheter utan det som respondenterna gett oss har 

mycket gemensamt och de pratar om samma ämnen och förhållanden vilket framgår i respektive 

kategoribeskrivning som återges i delkapitel 3.1 Översiktlig presentation av kategorier. Detta har i sin 

tur underlättat kodningsprocessen och stärker tilltron till konsekvent kodning och träffande 

kategorier. 

Respondenterna presenterades och sorterades utifrån grad och kön. Ur de perspektiven har vi inte 

identifierat några signifikanta skillnader i empirin. Ett av urvalskriterierna var ålder men det har visat 

sig i empirin vara av mindre betydelse. Snarare är det var någonstans i sin sociala utveckling 

respondenten kom att befinna sig som hade betydelse. 

De flesta kategorier, som har identifierats ur empirin, har berörts av flertalet respondenter. Detta 

stärker vår uppfattning i styrkan om kategorierna vilket styrks av frekvenstabellen i Bilaga 8 

Frekvenstabell. De kategorier som framstår som mest signifikanta är personlig utveckling, ledarskap, 

meningsfullhet, utmaning, ambitioner, trygghet och etablering. Av dessa är fyra stycken sorterade till 

huvudkategorin personifiering vilken därmed ses som den mest kraftfulla huvudkategorin. De andra 

tre signifikanta kategorierna tillhör huvudkategorierna ledning och stabilisering. I ledning ges 

ledarskapet en utmärkande ställning och i stabilisering berörs trygghet och etablering tillsammans 

med huvudkategorins övriga kategorier mer likvärdigt. De övriga kategorierna är också intressanta 

även om de inte framstår som lika signifikanta som ovan nämnda kategorier. De är dock fortsatt 

mycket värdefulla då de hjälper till att bygga upp modellen så den blir heltäckande för de uttryck 

som respondenterna gett. 

Övergripande kan vi se att huvudkategorierna kretsar mycket kring ett individperspektiv vilket kan 

anses naturligt då det handlar om personliga uppfattningar. Undantaget från ett starkt 
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individperspektiv är huvudkategorin ledning där respondenterna gett uttryck för deras relationer 

med officerarna samtidigt som de gett uttryck för arbetsmiljö och delaktighet. Ledarskap är 

signifikant inom denna huvudkategori och vi tror det beror på att det tränger innanför och berör en 

individs integritet. På så vis upplever vi att det indirekt handlar om individperspektiv. Detta kan vara 

en anledning till att ledarskap har berörts av samtliga respondenter i intervjuerna. 

Huvudkategori sammanhållning består till stor del av mänskliga relationer vilket därmed snarare 

handlar om ett individperspektiv än ett grupperspektiv. Detta visar sig i empirin genom att 

gemenskap snarare är en positiv bieffekt än en drivkraft medan samhörighet är en effekt av 

gemenskapen och har ett stort personligt värde vilket visar sig genom djupa vänskapsband. Inom 

huvudkategorin sammanhållning återfinns kategorin gemenskap där vi kan se att de mellanmänskliga 

relationerna återkommande utsätts för prövningar genom exempelvis enskilda uppsägningar eller 

organisatoriska förändringar vilket i sin tur leder till att gemenskapen påverkas. Vi upplever att detta 

skapar en uppsägningsmentalitet som i sin tur förstärks av flera sporadiska uppsägningar eller då 

organisatoriska förändringar äger rum upprepade gånger. En genuin känsla av gemenskap bidrar 

däremot till att soldaten stannar längre än man tänkt. 

Huvudkategorin stabilisering i sig utgår från personliga behov och uppfattas tillta i kraft i och med att 

den sociala utvecklingens behov av etablering och trygghet, främst i form av ekonomi, samt 

förekomst av valmöjligheter. Något förvånande upplevs etablering vara starkt beroende av 

respondenternas lokalförankring, oavsett de har sitt ursprung i Halmstad eller någon annanstans. Det 

är däremot osäkert huruvida en lokalt rekryterad soldat stannar längre som soldat än en som är 

inflyttad. Trots sin ringa ålder och stora frihet upplevs de inte vilja byta ort mer än under en 

begränsad period. En stor del av den egna identiteten är förankrad i platsen där man växer upp vilket 

vi tror är en bidragande faktor till varför man söker sig till sina hemtrakter. 

Resultatet från empirin har samlats under fyra huvudkategorier vilka återges i Figur 5 Emotionellt 

spänningsdiagram. Denna figur är författarnas tolkning och illustration av empirin och presenteras i 

syfte att tydliggöra hur vi ser på resultatet och dess sammanhang. I figuren illustreras individens vilja 

att stanna kvar vid Luftvärnsregementet som soldat med ett elastiskt tygstycke. Om tygstycket inte 

utsätts för dragspänningar är soldaten tillfreds med sin anställning. Då tygstycket utsätts för 

dragkrafter uppstår en spänning i duken som på sikt leder till sprickbildning och då tygstycket 

spruckit har soldaten valt att sluta. Dragkrafterna är olika starka och det finns inget värde på hur stort 

tygstycket är innan det brister men syftet är att illustrera de självständiga och sammanhängande 

faktorerna till att soldaterna väljer sluta. 



35 

Figur 5 Emotionellt spänningsdiagram 

 

För att ge modellen liv och göra den mer detaljrik illustreras spänningsdiagrammet med samtliga 18 

kategorier i Figur 6 Emotionellt spänningsdiagram med enskilda kraftvektorer. De kategorier som 

beskrivits som tätt sammankopplade med varandra återfinns i samma huvudkategori varpå deras 

placering i modellen inte anses problematisk. Exempelvis gäller detta kategorierna gemenskap och 

samhörighet respektive belöning och trygghet. Huvudkategorin personifiering upplevs ha en 

särställning då samtliga respondenter uppehållit sig mycket vid denna huvudkategori. 

Figur 6 Emotionellt spänningsdiagram med enskilda kraftvektorer 

 

Ovan modell är en förenkling av det empiriska underlaget och skall ses som ett stöd för läsaren. De 

18 olika kategorierna som utkristalliserats kan ha inbördes förhållanden vilka beror på respektive 

individs tolkning av situation och kontext. Detta kan leda till argumentation huruvida ett citat är 

kopplat till just den kategorin. Med hjälp av illustrationen och de fyra huvudkategorierna finns en god 

möjlighet att besvara forskningsfrågan. 
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Varför valde den kontinuerligt anställda soldaten att sluta 2017? Forskningsfrågan kan inte entydigt 

besvaras men kan med hjälp av en illustration ge djupare förståelse och klarhet i faktorerna som 

bidrar till soldaternas beslut att avsluta sin anställning. Resultatdiskussionen sammanfattas och 

illustreras av spänningskrafterna i de olika kategorierna, som drar i ungefär samma riktning inom 

huvudkategorin. Vår tolkning är att huvudkategoriernas spänningskrafter är individberoende och 

omöjliga att mäta, dessutom kan kraften i spänningarna variera över tiden. Likaså är styrkan i det 

elastiska tygstycket beroende av soldatens värderingar och sociala kontext. När summan av 

spänningskrafterna blir för stora uppstår en reva i det elastiska tygstycket som spricker upp och 

soldaten väljer att sluta vilket är illustrerat i Figur 7 Emotionellt spänningsdiagram vid bristning. 

Figur 7 Emotionellt spänningsdiagram vid bristning 

 

Studiens förväntade resultat i förhållande till exit-samtalen som presenteras i delkapitel 1.6 

Förväntat resultat. Det förväntade resultatet anger lön, bristande utvecklingsmöjligheter och 

arbetsuppgifter som starka anledningar till varför en soldat väljer att sluta. Vårt resultat bekräftar 

anledningarna som anges i sammanställningen av exit-samtalen men med en mer nyanserad 

detaljrikedom. Studien har visat att lön är viktigt i samband med avslut men har en underordnad 

betydelse under den tidiga delen av anställningen. Betydelsen av lön samvarierar med 

anställningstiden, ju längre anställning desto starkare blir spänningskraften i lönens betydelse. Det 

som exit-samtalen benämner som utvecklingsmöjligheter ser vi som en kombination av personlig 

utveckling och anseendet vilket i vår studie handlar om huvudkategorin personifiering som vi ser som 

den starkaste anledningen till avslut. Vidare ser vi att det som exit-samtalen kallar arbetsuppgifter i 

vår studie utgörs främst av meningsfullhet, som värdesätter den personliga vinsten och att de 

förvärvade militära kunskaperna faktiskt kommer att användas. Dessutom återger vår studies 

resultat fler starka faktorer än det exit-samtalen presenterar. 

4.2. Diskussion kring samtida forskning 
Efter resultatdiskussionen vill vi återkoppla till den samtida forskning som harmoniserar med den 

militära kontext och personalkategorin soldater. Vi har valt att förhålla oss till samtida forskning som 

belyser soldatyrket även om det finns likheter mellan soldatyrkets karaktär, som vi beskriver i 

delkapitel 1.1 Soldatyrket, och andra yrken på arbetsmarknaden. Soldatyrkets unika karaktär och 

särställning skiljer sig avsevärt från övriga yrken, främst med hänsyn till nyttjandet av vapen, våldets 

närhet och de situationer soldaten kan hamna i. Nedan för vi en diskussion där vår forskning kopplas 

samman med den forskning vi upplever som relevant. 

I kandidatuppsatsen Frivillig men motvillig? (Andersson & Berggren, 2015) kartläggs faktorer som 

påverkar soldaters intentioner att stanna, respektive sluta i Försvarsmakten. Resultatet är att 
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personlig utveckling, engagemang från chefer, erkännande & feedback, arbetsuppgifter samt 

gemenskap påverkar intentionen att stanna kvar i anställning medan ledarskap, arbetsgivarrollen, 

planering & ovisshet, arbetsmiljö samt övriga faktorer påverkar intentionen att lämna anställningen. 

Vår forskning visar på stora likheter med denna uppsats forskningsresultat framförallt i den 

personliga utvecklingen och ledarskapet. Uppsatsen upplever vi skiljer kategoriskt på faktorer att 

stanna eller sluta. Vi ser hellre att faktorerna växelverkar och är kontext- och individberoende än att 

de följer kausala mönster som strävar efter entydighet. Vidare kan vi se att övriga faktorer återfinns i 

vår forskning men vi har valt att kategorisera dem annorlunda och därmed skiljer sig våra kategorier 

åt. Det är även intressant att deras resonemang kring att sociala relationer snarare utgjorde en 

motivationsfaktor istället för en hygienfaktor enligt Herzbergs tvåfaktorsteori vilket också utmärkte 

sig i vår modell fast under huvudkategorin sammanhållning. 

2014 genomfördes en kvantitativ studie, Vad gör vissa medarbetare mer benägna att sluta än andra? 

(Gutö & Malmgren, 2014), vid Högskolan i Skövde på soldater vid Skaraborgs regemente. I 

kandidatuppsatsen väljer de att undersöka hur relationen ser ut mellan organisationsidentifikation, 

yrkesstatus och intentionen att lämna sin organisation. Det som de beskriver som 

organisationsidentifikation går delvis att återfinna i vår forskning men då under huvudkategorin 

sammanhållning. Här ser vi förbandsanda eller laganda som ett tydligt exempel på hur sociala 

relationer kan knytas samman. Vi ser att gemenskapen är som starkast på grupp- eller plutonsnivå 

och därmed blir det desto viktigare med lagandan på lägre nivå än på högre nivå där vi finner 

förbandsanda. En annan del av organisationsidentifikationen kan vi återfinna i vår forsknings starka 

huvudkategori personifiering. I denna huvudkategori utgörs identifikationen av status, vilket återfinns 

i kategorin anseende. Här skiljer sig vår uppfattning gentemot denna uppsats. Vi ser annorlunda på 

det som de betraktar som yrkesstatus, kanske som en följd av vår induktiva ansats och kvalitativa 

metod, där vi istället för att söka efter identitetsskapande sammanhang har sett djupare i empirin 

och funnit starka band till den personliga utvecklingen snarare än den starka kopplingen mellan 

status och lön som deras studie visar. Vi ser annorlunda på intentionen att lämna organisationen än 

Gutö och Malmgren då vi återigen anser oss finna djupare anledningar i empirin. Vi ser en stark 

koppling till intentionen att sluta när den personliga utvecklingen stagnerar eller då gemenskapen 

utsätts för prövningar. 

Den mest omfattande forskning vi tagit del av är en av Försvarsmakten finansierad studie som 

omfattade mer än 100 intervjuer på militärer. Rapporten från studien publicerades 2015 och heter 

GRI-rapport 2015:2 Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten (Adolfsson, Diedrich, 

Gllberg, Lavén, & Walter, 2015) vilken är uppdelad i olika avsnitt som var och en självständigt återger 

berättelser och tankar om såväl arbete som framtid inom Försvarsmakten. Det mest intressanta 

avsnittet för oss och vår studie handlar om civilt meritvärde. Rapporten kopplar civilt meritvärde till 

vedertagna perspektiv som ”kunskap-som-objekt” och som ”kunskap-som-relation” i sammanhang 

med kompetens. Rapporten är tydlig med att det civila meritvärdet, som kan komma till nytta i ett 

senare skede av livet, handlar om kompetenser och färdigheter; bland annat certifikat och körkort 

men även beprövad erfarenhet som chef och ledare. Chef- och ledaregenskaper kan vi se som 

attraktiva i de fallen soldaten har en formell chefsroll, exempelvis som gruppchef. Till skillnad från 

rapportens tyngd på formella kompetenser ser vi att den allmänna uppfattningen om civilt 

meritvärde främst handlar om den personliga utvecklingen där de personliga egenskaperna så som 

noggrannhet och lojalitet återfinns. Det finns en uppfattning om att framtida presumtiva 

arbetsgivare värdesätter medarbetare som visar tecken på stabilitet, lojalitet och arbetsvillighet. 
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4.3. Perspektivdiskussion 
Av empirin och resultatdiskussionen framstår det för oss tydligt att fenomenet som vi undersöker till 

stor del handlar om slocknade drivkrafter. Det härleder oss in på tankar kring motivation och vad 

som motiverar människor i deras arbetsliv. Vid en sökning på internet återfinns en mängd olika 

motivationsteorier gällande arbete och vi valde att se närmare på McClellands motivationsteori, 

Hackman och Oldhams motivationsmodell samt Herzbergs tvåfaktorsteori. Vi känner inte att 

McClellands motivationsteorier är fullt komparativ med vårt resultat. McClellands teori upplever vi är 

för starkt kopplad till makt och prestation även om teorins segment, som handlar om samhörighet, 

känns användbart. Hackman och Oldhams motivationsmodell upplever vi inte passar vår forskning då 

den mer fokuserar på karaktärsdrag än på individen. När vi läste om Herzbergs tvåfaktorsteori kunde 

vi konstatera att den har intressanta kopplingar med vår forskning vilket ledde till att vi ville finna 

djupare samband mellan vårt resultat och denna teoris olika faktorer. Tvåfaktorsteorin är vedertagen 

och ofta återkommande som referensram i tidigare forskning inom flera olika yrkesområden vilket 

gör att vi uppfattar den ha en hög status i forskarsammanhang. Oavsett detta ser vi svagheter med 

teorin. Studien som ligger till grund för tvåfaktorsteorin gjordes för drygt femtio år sedan, varför 

vissa anser den vara omodern men vi ser det tidlösa i teorin. Vidare genomförde Herzberg sin studie i 

en kontext som skiljer sig från den unika militära kontexten. Varför man skulle kunna diskutera 

kontextens betydelse eller teorins generaliserbarhet. Däremot, med anledning av, de intressanta 

kopplingarna mellan Herzberg och vår modell, uppfattar vi att kontexten har mycket liten påverkan. 

Den främsta anledningen, vid sidan av att den känns passande till vår forskning, är att 

tvåfaktorsteorin är vedertagen vilket underlättar för oss att kommunicera ut vårt budskap i ett 

senare skede. 

I syfte att vidga vår perspektivdiskussion och beakta samtiden vill vi även ta hänsyn till den unga 

åldersstruktur som soldaterna utgör. Deras åldersspridning är minimal och nästan samtliga tillhör 

samma generation, Generation Z (Bencsik, Horváth-Csikós, & Tímea, 2016). 

Studiens resultat diskuteras nedan i relation till Herzbergs tvåfaktorsteori vilken presenteras i Bilaga 

6 Herzbergs tvåfaktorsteori samt med ett generationsperspektiv. I syfte att finna relationer mellan 

Herzbergs hygien- och motivations-faktorer och våra huvudkategorier har Herzbergs 14 faktorer 

placerats i studiens modell. Under sorteringen placerades vissa faktorer under fler än en 

huvudkategori, medan en faktor inte kunde placeras ut. Detta ser vi i sig inte som problematiskt dock 

är det intressant. Att återfinna en faktor i flera huvudkategorier är en direkt följd av hur 

huvudkategorierna är definierade och därmed är det logiskt att någon eller några faktorer placeras 

på flera ställen. Det som däremot förvånar oss är svårigheten att placera in faktorn prestation under 

någon av studiens huvudkategorier. Modellen har förstärkts med forskningens generations-

perspektiv. Gruppering av faktorerna i relation till huvudkategorierna tillsammans med ett 

generationsperspektiv illustreras i Figur 8 Huvudkategorier med perspektiv. 
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Figur 8 Huvudkategorier med perspektiv 

 

Vårt resultat från forskningen harmoniserar väl med Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. Vi 

ser både likheter och skillnader mellan vår modell och Herzbergs som är värdefulla i diskussionen. Då 

det gäller Herzbergs motivationsfaktorer så har de hög korrelation med vår modells huvudkategorier 

personifiering och återfinns också inom sammanhållning och stabilisering men däremot inte alls i 

ledning, där istället Herzbergs hygienfaktorer har hög korrelation. Hygienfaktorerna återfinns även 

delvis i vår modells huvudkategorier sammanhållning och stabilisering. Den framträdande olikheten 

mellan modellerna är främst Herzbergs motivationsfaktor prestation som inte återfinns i vår modell. 

4.3.1. Ledning 

Herzbergs arbetsmiljö handlar om fysiska faktorer medan vår forskning har ett vidare begrepp på 

arbetsmiljö där även psykosociala och organisatoriska aspekter vägs in. Detta ser vi som naturligt 

eftersom begreppet arbetsmiljö i Sverige utvecklats till ett mer omfattande begrepp. De fysiska 

faktorerna som Herzberg hänvisar till återfinns helt och hållet. 

För Herzberg handlar relationer om relationer mellan arbetstagare och relationen mellan 

arbetstagarna och deras chefer. Vår forskning däremot delar på relationsbegreppet, dels under 

kategorin gemenskap där vi återfinner relationer i formellt tillsatta grupper, främst de relationer som 

uppstår inom grupper av soldater. Den andra delen av relationsbegreppet återfinns i chefrelationer 

och handlar främst om soldatens förhållande med officerare på plutonsnivå. Vår uppdelning känns 

relevant då gemenskapen mellan soldaterna är en betydligt större kraft än relationen till chefer. Den 

kraften ökar i och med de utmaningar som grupperna ställs inför och officerarna ingår inte i de 

grupperna. 

Herzbergs definierar ledning som chefers kompetens eller oförmåga att leda samt chefernas attityd 

till sina arbetstagare. Vår forskning beaktar denna faktor under kategorin ledarskap. Det direkta 

ledarskapet som sker mellan människor utan filter. Vår kategori handlar även om det indirekta 
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ledarskapet som utövas av organisationens ledning eller högre chefer men som saknar den direkta 

mänskliga kontakten, vilket Herzberg sorterar som organisationens policy och administration. Det 

direkta ledarskapet är mycket viktigt i den militära kontexten och ett föredömligt ledarskap som 

engagerar soldaterna påverkar deras motivation. Karakteristiskt för Generation Z är att de önskar ett 

coachande förhållningssätt där feedback är vanligt förekommande och individer uppmuntras till att 

själva utveckla sina goda egenskaper (Olsson & Zerat, 2018). Särställning av ledarskapet i vår modell 

påvisar att det i högre grad är en motivationsfaktor snarare än en hygienfaktor. 

Organisationens policy och administration handlar enligt Herzberg om organisatoriska och 

strukturella förhållanden och även om organisationens personalpolitik. I vår forskning är denna 

faktor inte särskilt utmärkande men består till del av det vi kategoriserar som ledarskap, närmare 

bestämt det indirekta ledarskapet. De mest utmärkande dragen i vår studie handlar i detta fall om 

organisationsförändringar som påverkar arbetslagen. Respondenterna i vår forskning möter 

organisationens administration i mycket liten omfattning varför den har liten påverkan men blir 

betydelsefull när den påverkar gemenskapen. 

4.3.2. Personifiering 

Status handlar enligt Herzberg om fysiska ting eller händelser som ger arbetstagaren en känsla av 

status. Det som Herzberg ser som fysiska ting, så som förmåner, är inte vanligt förekommande i 

statlig tjänst varpå det inte framträder i vår forskning. Status har även vi identifierat i vår forskning, 

men vi har en annan syn på vad status är. Vi har valt att kategorisera status som anseende, vilket 

omfattar soldaternas syn på yrkets fördelar, det som kan gynna dem såväl personligt som sådant som 

upplevs vara gynnsamt för att kunna vara attraktiv på en annan arbetsmarknad. Dessutom handlar 

det om en känsla av status där man bidrar till samhällsnytta. Det finns även en känsla av intern status 

mellan soldater som bygger på grad och erfarenhet. Vår forskning innehåller en del starka åsikter 

gällande formell status som får oss att fundera huruvida det för enstaka individer skulle kunna vara 

en motivationsfaktor istället för en hygienfaktor. I de fallen det påverkar motivationen så stärker det 

vår huvudkategori personifiering vilket medför att huvudkategorin uteslutande kan komma att 

omfattas av det som Herzberg ser som motivationsfaktorer. Därmed stärks vårt forskningsresultat 

med en stark personifiering. 

Bekräftelse handlar enligt Herzberg om beröm och erkännande kopplat till arbetsuppgifter och 

arbetstagarens prestation. Här ingår även negativa aspekter så som kritik och skuldbeläggande. I vår 

forskning återkommer bekräftelse som en faktor ingående i tre huvudkategorier. I sammanhanget 

personifiering ser vi bekräftelse i form av beröm som leder till arbetstillfredsställelse som i sin tur 

bidrar till en känsla av meningsfullhet. Bristen på meningsfullhet påverkar soldaternas stimulans 

vilket framträder i vår empiri. Bekräftelse inom ramen för personifiering handlar om meningsfullhet 

och verkar som en motivationsfaktor. 

Personlig utveckling handlar enligt Herzberg om känslan av att det finns möjligheter att utvecklas. 

Här ingår även formella krav som organisationen har vilka begränsar arbetstagaren i sin personliga 

utveckling. Vår forskning har också sorterat empiri under kategorin personlig utveckling som vi ser 

som den främsta av kategorier och handlar om den enskilda individens mognadsprocess och ständiga 

behov av att utveckla sig själv. Personlig utveckling är mycket starkt kopplat till intresse och 

motivation och kräver varaktig stimulans. De självcentrerade behoven med personlig utveckling är 

ett utmärkande drag för Generation Z där de sätter sig själva främst; då de inte får sina behov 
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tillfredsställda avtar lusten att stanna kvar och de väljer att söka nytt jobb med förhoppning att 

fortsätta sin personliga utveckling (Sigrén & Jalali, 2018). 

Karriärutveckling handlar enligt Herzberg om avancemang till mer ansvarsfulla befattningar och att 

nå högre befattningar i organisationen. Vår forskning visar att soldater inte ser en karriärutveckling 

inom soldatyrket även om man kan avancera till mer ansvarsfulla befattningar högre upp i 

organisationen. Det handlar mer om möjligheterna att få än djupare personlig utveckling exempelvis 

ledarskap eller annat som uppskattas på det personliga planet. Begränsning i anställningstid hindrar 

en varaktig karriär som soldat. 

Ansvar handlar enligt Herzberg om formellt ansvar och mandat att utföra sina arbetsuppgifter och 

balansen mellan kontroll och eget ansvar att lösa arbetsuppgifterna. Det formella ansvaret kommer 

med ledande befattningar vilka är relativt få för soldaterna. För de som placeras på dessa 

befattningar kommer ansvaret och mandaten att fatta beslut bidra till den personliga utvecklingen. 

När det gäller eget ansvar att lösa arbetsuppgifter ser vi i vår forskning att de befattningsspecifika 

uppgifterna inte sällan begränsas av organisationens övriga verksamhet varpå visst missnöje uppstår. 

Ansvar som begrepp är inget som vi i vår forskning kategoriserat men vi ser att det hänger samman 

med personlig utveckling. Man skulle kunna diskutera huruvida ansvar, enligt Herzbergs teorier och 

med Försvarsmaktens införande av trebefälssystemet, kan komma att påverka motivationen. I takt 

med att systemet utvecklas och implementeras i organisationen kan kraven också komma att öka på 

soldaterna vilket i sin tur leder till att de kan komma att ställa högre krav på ansvar, och då kanske 

framförallt vad avser mandat att utföra sina arbetsuppgifter med en balanserad kontroll. 

4.3.3. Sammanhållning 

Herzberg menar att hygienfaktorn relationer handlar om relationer mellan arbetstagare och 

relationen mellan arbetstagarna och deras chefer. Som vi nämnt tidigare visar vår forskning på en 

uppdelning av relationsbegreppet där vi ser en skillnad mellan relationen till sin chef, eller för den 

delen officerarna i sig, och relationen mellan soldaterna. Relationer kopplat till gemenskap tenderar i 

stor utsträckning bidra till en ökad känsla av trivsel, något som också Herzberg menar. Vi kan även se 

att relationerna är individuella och knutna till kontexten. Olika individer värdesätter relationer på 

helt olika sätt vilket bidrar till Herzbergs synpunkt om relationer som en hygienfaktor. 

Hygienfaktorn organisationens policy och administration, som enligt Herzberg handlar om 

organisatoriska och strukturella förhållanden och även om organisationens personalpolitik, 

återkommer i forskningens huvudkategori sammanhållning. Detta beror främst på kategorin 

gemenskap eftersom vi definierat kategorin som relationer som finns i formellt tillsatta grupper. 

Något som är tätt förknippat med ledningens beslut och de strukturella förhållanden som gruppen 

står inför, oavsett det handlar om konstellation, uppgifter eller vem som är tillsatt som chef. Faktorn 

syns tydligast i det som vi nämner förbandsanda eller laganda vilket uppstår i de formellt tillsatta 

grupperna. 

Motivationsfaktorn bekräftelse återkommer i sammanhållning då det handlar om beröm och 

erkännande men framförallt om aspekter kring kritik och skuldbeläggning. Vår forskning 

kategoriserar öppenhet med ett arbetsklimat som medger att konstruktiv kritik kan ges. Vidare visar 

vår forskning inte på några som helst tecken på skuldbeläggande. Det vi i forskningen kan se kan vara 

ett resultat av att Försvarsmakten på koncernnivå arbetat intensivt i flera år med sin värdegrund 

”öppenhet, resultat och ansvar”. 
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Motivationsfaktorn arbetsuppgifter handlar om individens uppfattning gällande växlingen och 

variationen i arbetsuppgifterna och dess svårighetsgrad och hur det påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Vår forskning visar på den positiva kraft som uppstår i en arbetsuppgift som är omväxlande och 

individuellt utmanande och återfinns främst i vår kategori trivsel. Den omväxlande karaktären har 

olika skeden där det primära är omväxlingen som uppstår i och med anställning. Då förändras 

vardagen för soldaten markant och nya utmaningar väntar. Något senare handlar omväxling snarare 

om utebliven variation i de arbetsuppgifter som vardagen innehåller vilket leder till tristess. 

4.3.4. Stabilisering 

Hygienfaktorn lön handlar enligt Herzberg om en arbetstagares lön och övriga förmåner. Här ingår 

även löneförhöjningar eller uteblivna sådana. Vår forskning visar att lön ingår i kategorin belöning, 

vilken beskriver respondenternas syn på grundlön, lönetillägg, ledighet, beröm och övriga förmåner. 

Forskningen visar att soldaternas lön vanligtvis är deras första regelbundna förvärvsinkomst i livet 

varpå de har överseende med ingångslönens nivå då de värdesätter annat mer än reell lön. Vi har 

genomgripande sett att kategorin belöning främst kopplat till lön får en ökad betydelse med tiden 

och utgör slutligen en anledning till varför soldaten slutar. Herzberg betraktar lön som en 

hygienfaktor men vår forskning visar på att den med tiden mer framstår som en motivationsfaktor. 

Hygienfaktorn privatliv handlar enligt Herzberg om hur arbetet och anställningsvillkor påverkar 

privatlivet. I vår forskning framstår anställningsvillkor och privatliv främst i kategorierna 

anställningsvillkor och etablering. De anställningsvillkor som soldater har är ett mellanting av 

tidsbegränsad och tillsvidareanställning ur ett tidsperspektiv. De anställningsvillkoren har en negativ 

påverkan på privatlivet i ett längre perspektiv. Herzbergs faktor om privatlivet harmoniserar med vårt 

resultat i kategorin etablering. Soldater uppvisar stark lokalförankring, oavsett vilken ort de är 

kopplad till, och har en låg vilja att flytta. I hög grad väljer soldaterna att återvända till sina hemorter. 

Den sociala utvecklingen sker i privatlivet och hindras i samband med utvecklingen av lönen, vilket 

forskningen visar genom deras uppfattning om lönen. 

Hygienfaktorn arbetstrygghet handlar enligt Herzberg om den trygghet som en anställning och 

arbetsgivaren ger. I vår forskning framträder kategorin trygghet som en lönerelaterad trygghet och 

då främst med ett värde som ändras med tiden. Det som Herzberg anger i sin faktor är det som vi 

främst ser inom kategorierna anställningsvillkor och valmöjligheter. Vår forskning visar att ingen 

ifrågasätter Försvarsmakten som en stabil arbetsgivare som ständigt söker efter ny personal och som 

samtidigt strävar efter att vara en föredömlig arbetsgivare. Den trygghet som staten i sin roll som 

arbetsgivare ger och det stabila konjunkturoberoende arbetskraftsbehovet som Försvarsmakten har 

medför en trygghet i sig. Soldaterna är fullt medvetna om rådande anställningsvillkor och känner en 

arbetstrygghet även om de återkommande påminns om anställningstidens längd. Däremot leder 

tidsbegränsningen i anställningen till att de ständigt är lyhörda för alternativ och kontinuerligt 

funderar över nästa sysselsättning. Under anställningstiden blir arbetstryggheten med tiden en 

osäkerhet och det leder till att soldaterna slutar, eller tvingas sluta. 

Motivationsfaktorn bekräftelse återkommer även till viss del, utöver tidigare nämnda sammanhang, i 

huvudkategori stabilisering genom att vi där återfinner bekräftelse i form av befordran som vi 

sorterar in under kategorin belöning. Befordran innebär nya gradbeteckningar vilket är en formell 

bekräftelse på goda resultat och medför inte sällan en höjd lön. 
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Motivationsfaktorn karriärutveckling återkommer i huvudkategorin stabilisering då det handlar om 

avancemang till mer ansvarsfulla befattningar och att nå högre befattningar i organisationen utöver 

de som är möjliga för soldatkategorierna. Bortanför soldatyrket återfinns flertalet olika 

officersutbildningar som medför tillsvidare anställning och fortsatt militär karriär. Eller i viss mån en 

fortsatt tjänstgöring i Försvarsmakten som civilanställd. Vi uppfattar inte i vår forskning att 

karriärutveckling under huvudkategorin stabilisering är särskilt stark som motivationsfaktor. Vi ser 

det möjligtvis i de som visat intresse för officersyrket. Karriärutveckling som soldat är begränsad och 

den eventuella fortsatta karriären finns i en framtid som officer. Detta medför att soldaterna har en 

möjlighet att söka sig en fortsatt karriär och utveckling genom olika officersprogram. Vi uppfattar att 

soldaterna inte ser någon ansträngning i att byta arbetsgivare. Oavsett val är individens behov av 

tillfredsställelse vägledande vilket är ett typiskt karaktärsdrag i Generation Z (Olsson & Zerat, 2018). 

4.3.5. Den obundna faktorn 

Herzbergs motivationsfaktor prestation handlar om att infria sina egna förväntningar på resultat av 

arbetsuppgifterna. Här ingår även misslyckanden och uteblivna prestationer. Vår forskning visar inte 

några kategorier eller koder som handlar om prestation. Vi ser snarare att soldater inte mäter sig 

utifrån arbetsgivarens krav och måttstockar utan mäter sig snarare i relation till sina egna 

målsättningar. Vi uppfattar att dessa målsättningar genomgående handlar om att utveckla sig själv 

som person; den personliga utvecklingen och mognaden ses som värdehöjande för framtiden. Inte 

minst för framtida arbetsgivare. I klartext tänker de att en människa som har den erfarenhet de 

förvärvar i Försvarsmakten är en individ som kan prestera, eller har prestationsförmåga. 

Vår tolkning av den obundna faktorn prestation är att det råder olika synsätt på vad prestation är, 

hur det ska mätas och vem som utformar prestationskraven. Vi upplever att det finns en skillnad 

mellan organisationens och den yngre generationens syn på prestation. Traditionellt sett har 

organisationen värderat prestation på ett sådant vis att man följt mallar i prestationssamtal som 

syftar till att individen ska uppfylla arbetsgivarens behov snarare än individens egna personliga 

målsättningar. På senare år har prestationssamtalen ersatts av medarbetarsamtal som istället för att 

fokusera på prestation mer kommit att handla om medarbetarens målsättningar och aktiviteter för 

att nå organisationens målbild. 
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5. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras forskningens slutsatser. 

Efter genomförda intervjuer, bearbetning av empiri och presenterade diskussioner har vi kommit 

fram till nedanstående slutsatser. Slutsatserna är våra subjektiva uppfattningar grundade på vår 

datanära forskning och vi väljer att presentera dem enligt vår modell utan inbördes ordning. 

Vi vill med huvudkategorin ledning visa att den har en liten påverkan i soldatens beslut att sluta. 

Undantaget är det direkta ledarskapet (som de närmsta cheferna utövar) som utgör en betydande 

påverkan på soldaternas beslutsprocess varför officerens roll som chef och dennes ledarskap är en 

starkt bidragande orsak i soldatens beslutsprocess. 

Sammantaget ser vi att huvudkategorin personifiering i vår modell har den största påverkan av 

samtliga huvudkategorier på soldatens beslut att sluta. Den kategori som har störst påverkan är 

personlig utveckling vilket visar sig att då den avtar eller stagnerar leder det tidigare till avslut. En 

tydlig anledning till upplevd stagnation utgörs av tristess som inte sällan har sitt ursprung i repetitiv 

verksamhet. Vi ser att en tätare kommunikation med individen som fokus har en fördröjande effekt 

på avslutet. 

Huvudkategorin sammanhållning anser vi påverkar soldaternas avslut i första hand genom kategorin 

gemenskap. Intensitet och frekvens i påfrestningar, exempelvis genom ledningens beslut eller 

spontana avgångar, leder till förändrade gruppkonstellationer. Uppsägningskulturen tilltar då i kraft 

och gemenskapen utsätts för ytterligare påfrestningar varför organisationsförändringar ska göras väl 

grundat och med delaktighet. 

Vår tolkning är att huvudkategorin stabilisering stödjer sig på främst tre olika kategorier; 

anställningsvillkor, etablering och trygghet. Dels påverkar anställningsvillkoren soldaterna på ett 

sådant vis att de betraktar tiden som soldat främst som en hållplats i livet. En annan kategori som 

påverkar soldaterna till avslut är deras trögrörlighet eftersom de har en stark anknytning till 

hemorten. Sista kategorin som påverkar soldaternas benägenhet att avsluta sin tjänst är lönen då 

den tenderar öka i betydelse med tiden. 

Organisationen måste vara öppen för att förändra sin syn på prestation. Den obundna faktorn 

prestation bör utvecklas för att möta den yngre generationens syn på prestation. Det är först när 

samsyn råder kring begreppet prestation, hur det mäts och vad det baseras på som det blir ett 

fungerande verktyg i tiden. 
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6. Rekommendationer 

I detta kapitel presenteras våra rekommendationer baserade på forskningen. 

Vår ambition med forskningen har varit att finna förståelse och klarhet i varför soldater väljer att 

lämna sin anställning. På så sätt har vi drivits av lusten att medvetandegöra soldaternas drivkrafter 

och genom att komma dem nära skapa ny kunskap. Under forskningen har vi kommit fram till 

värdefulla och användbara åtgärder som skulle kunna användas för att behålla soldater längre i tjänst 

eller vidareutveckla dem till officerare, då vi har sett att nästan alla soldater någon gång under sin tid 

övervägt att söka till officersutbildning. Att uppmuntra soldaterna att söka officersutbildning är 

kortsiktigt en förlust av soldater men kommer på sikt att stärka organisationens förmåga att hantera 

än fler soldater i en nära framtid och på så vis motverka en kritisk personalsituation. Utan att bli 

normativa vill vi ge Luftvärnsregementet följande rekommendationer att beakta och ta hänsyn till: 

 Det finns en allmän uppfattning om att unga människor utan svårigheter är mer benägna att 

flytta från stad till stad. Vår forskning visar dock på en stark dragning till hemorten och en 

vilja att återvända dit. Därför bör rekrytering i stor utsträckning ske lokalt för att minska 

antalet soldater som slutar på grund av att de vill återvända till sin hemort. 

 Lönen ökar i betydelse med tiden och därför bör strukturen för löneutveckling möta upp de 

behoven. Det kan innebära att lönen inledningsvis är konstant och först efter några år sker 

en stegrande löneutveckling. 

 Gemenskapen bland soldaterna påverkas vid organisationsförändringar varpå sådan ska ske 

återhållsamt, med framförhållning och med delaktighet. Risk- och konsekvensanalyserna i 

samband med organisationsförändringar bör beakta påverkan på gemenskapen. 

 Då det direkta ledarskapet har en stor påverkan på soldaternas beslutsprocess behöver det 

tydliggöras för cheferna hur stor betydelse deras ledarskap har för soldaterna. Detta skulle 

kunna genomföras som resonemang och diskussioner vid kategorivisa samlingar, personal-

samlingar i olika personalkategorier, exempelvis officers- och specialistofficerssamlingar. 

 Det emotionella spänningsdiagrammet sätter fokus på individen varpå de personliga 

medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare är ytterst viktiga. Därför bör 

medarbetarsamtalen utvecklas för att skapa en starkare och närmare relation mellan chef 

och medarbetare. Identifiera behovet av och stimulera individens personliga utveckling då 

stagnation i den personliga utvecklingen är den enskilt starkaste faktorn till att svara på 

varför soldaterna slutar. Detta innebär även att chefer bör undvika att betrakta soldater som 

ett kollektiv. 

 Begreppet prestation och metoderna för att mäta prestationen är inte anpassade för att 

möta individen. Organisationen bör omvärdera sin syn på prestation, synnerligen då 

nuvarande lönerevisioner har starka inslag av prestationskopplingar. 

 Bilden soldaterna får av officersyrket är ofta den bild som plutonslaget (officerare och 

specialistofficerare) visar och kan förmedla. Plutonslaget består oftast av unga officerare som 

är i sin inledning av karriären och saknar därför en heltäckande bild av vad officersyrket har 

att erbjuda. Med anledning av detta föreslår vi att informationen som ges soldaterna 

inkluderar ett vidare perspektiv på vad officersyrket faktiskt innebär. 
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 Då den personliga utvecklingen är starkt påverkande för soldaternas beslut att lämna eller 

stanna kvar bör detta beaktas redan i rekryteringen till officersyrkena. Soldaterna bör 

rekryteras till officersyrket snarast soldaterna är mottagliga och visar sig vara lämpliga. Såväl 

enskild pluton- och kompanichef bör beakta det större perspektivet med personalförsörjning.  
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7. Förslag på vidare forskning 

I detta kapitel presenteras förslag på vidare forskning. 

Vår forskning har bedrivits induktivt med en kvalitativ metod vilket med empirins hjälp har lett fram 

till vår modell. Vi ser att vidare forskning skulle kunna ske för att stärka trovärdigheten i modellen. Vi 

ser att en kvantitativ forskning skulle kunna ske utifrån modellen genom enkätstudier för att på så vis 

öka trovärdigheten i modellen. Vi ser även möjligheter att genomföra deduktiv forskning med hjälp 

av modellen med annan tidsaspekt eller i annan kontext, exempelvis vid ett annat förband. 

Vi upplever att vår modell är stark och användbar men den har sitt ursprung i människor som valt att 

lämna sin anställning varpå modellen skulle kunna utvecklas med ett perspektiv där man beaktar de 

krafter som råder i personal som kvarstannar i soldatbefattningar. Det skulle kunna ske induktivt 

genom intervjuer med soldater som är kvar i tjänst. En vidareutveckling av modellen skulle även 

kunna ske genom intervjuer över en längre tid, med soldater som befinner sig i olika skeden av sin 

anställning, exempelvis från nyanställd till flerårigt anställd. 
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Bilaga 1 Information till respondenter 
Med denna information vill vi upplysa dig som respondent i vilket sammanhang du ska bli intervjuad 

och vilket syfte vi har med intervjun. Vi vill också berätta hur resultatet kommer hanteras och hur vi 

vill skapa ett förtroende med dig som informant. 

Sammanhang 
Vi skriver en C-uppsats vid Högskolan i Halmstad under våren 2019 och har valt ett tema som handlar 

om personalomsättning vid Luftvärnsregementet. Vi har särskilt intresserat oss för kontinuerligt 

anställda soldater då den personalkategorin uppvisat mycket stort antal som avslutat sin tjänst. 

Syfte 
Undersökningen syftar till att djupare förstå orsakerna till att soldater vid Luftvärnsregementet väljer 

att sluta efter så få år i tjänst. Genom studiens resultat vill vi medvetengöra orsakerna och skapa ny 

kunskap för att få soldaterna att vilja stanna längre än de gör idag. 

Resultat 
Resultatet från intervjuerna (5-9st) ska analyseras och kodas för att därefter behandlas med 

samhällsvetenskapliga metoder för att slutligen utmynna i slutsatser. 

Förtroende 
Vi vill skapa ett förtroende med dig som respondent och det gör vi genom att garantera anonymitet 

(integritet). Vi kommer inte namnge respondenter eller på annat sätt presentera dem så det är 

möjligt att räkna ut vilka som är respondenter. Vi kommer ge samtliga respondenter möjligheter att 

kommentera det som sammanställts gällande dem före uppsatsen publiceras. Slutligen vill vi påtala 

att intervjun sker frivilligt och att du när som helst kan be om en paus, hoppa över en fråga eller 

avsluta intervjun. Vissa delar kommer transkriberas och användas i arbetet. Ljudfiler kommer 

förstöras så snart som de inte behövs längre (konfidentialitet). Dock senast i samband med att 

uppsatsen publiceras. 

Övrigt 
Vi bedömer att intervjun kommer ta drygt en timma beroende på respondentens engagemang. Vi 

tänker föra diskussionen kring ett antal olika teman och till dem har vi hjälpfrågor som vi vill få 

besvarade, men viktigast är att lyssna på det du som respondent har att säga. Under intervjun 

kommer vi att göra minnesanteckningar och vi kommer med respondentens tillstånd spela in 

intervjun för att i ett senare skede kunna lyssna på diskussionen igen och för att det underlättar 

kodning och bearbetning för oss i vårt arbete.  

Avslutningsvis vill vi framföra vår uppskattning för att du tar dig tid och delar med dig av dina 

erfarenheter och tankar kring din tid som soldat vid Luftvärnsregementet. 

 

 

Mattias Bramstång och Mattias Hiller 

Officerare vid Luftvärnsregementet 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Intervjuguiden är sammansatt i syfte att hjälpa författarna och respondenterna under intervjuerna. 

Delvis för att behålla rätt fokus under diskussionerna men även i syfte att ge vägledning under 

diskussionerna. 

Figur 9 Intervjuguide 

 

 

 

Avslutningsfrågor 
Har du något att tillägga innan vi avslutar intervjun? 

Om du kommer på något du vill fråga eller berätta för oss går det bra att kontakta oss i ett senare 

skede. 
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Bilaga 3 Försvarsmaktens personalbehov 
Tabell 3; Personalbehov fördelat på personalkategorier är en sammanställning av Försvarsmaktens 

personalbehov som redovisades i den slutliga perspektivstudien 2017 (Försvarsmakten, 2017, s. 61). 

Tabell 3; Personalbehov fördelat på personalkategorier 

Personalkategori FMS 35 
(Organisation 2035) 

FM Org 16 
(2018års organisation) 

GSS/K 13200 6700 

GSS/T och GSS/P 46600 10400 

OFF/K 4500 3600 

SO/K 6800 3500 

OFF/T och OFF/P 4500 1200 

SO/T och SO/P 9500 1500 

CVAT 7500 5300 

Hv och Av 26000 21700 

Summa 118600 53900 
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Bilaga 4 Utdrag ur Luftvärnsregementets personalomsättning 

Personalomsättning 
Personalomsättning vid Luftvärnsregementet under perioden 2016-2018 för soldatkategorierna har 

tillhandahållits av Luftvärnsregementets HR-avdelning och återges i Tabell 4 Personalomsättning GSS 

2016-2018 (Luftvärnsregementet, 2019). Tabellen visar inte antalet nyanställda under perioden 

eftersom det inte är av intresse för att skapa en överblick av utgående personalomsättning. Det kan 

dock poängteras att ett högt inflöde av personal medför ökad belastning på organisationens 

utbildningsfunktioner och arbetslag. 

Tabell 4 Personalomsättning GSS 2016-2018 

Personalomsättning 2016 2017 2018 

Totalt antal GSS/K 235 (juni) 210 (januari) 161 (januari) 

GSS/K som slutar helt eller byter till GSS/T 
(medelanställningstid som GSS/K) 

55 (2,54år) 81* (3,05år) 57 (2,38år) 

GSS/K byter till CVAT 1 1 2 

GSS/K byter till OF 1 1 2 

GSS/K byter till OR 9 13 12 

GSS/T byter till GSS/K 6 10 1 

GSS/T byter till OF 0 0 1 

GSS/T byter till OR 1 1 2 

GSS/T byter till CVAT 1 0 2 
* Siffran 81 är hämtat från bilaga 2 i HR-avdelningens skrivelse. I skrivelsens bilaga 1 anges siffran 82 men då det utgörs av 
en summering från bilaga 2 anser vi 81 vara riktigt. 

Beräkning av personalomsättning 
I nedan beräkningar har antalet anställda vid bestämd tidpunkt använts som referens och endast de 

som slutat helt eller bytt personalkategori till tidvis anställd soldat ingår i beräkningen. De som under 

året blivit anställda ingår inte i beräkningen. Därför kan omsättningstalen se oproportionellt höga ut i 

relation till det antal kontinuerligt anställda soldater som finns. 

För att beräkna omsättningstal för soldater som slutar, lämnar helt eller byter personalkategori till 

tidvis anställd soldat, har följande formel använts; 

Personalomsättning (     ) utgörs av antal anställda (        ) som slutar i relation till 

personalstyrkan (           ). För de olika kalenderåren blir resultaten enligt nedan; 

2016:      
  

    
 = 23,4% 2017:      

  

    
 = 38,6% 2018:      

  

    
 = 35,4% 
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Bilaga 5 Exit-samtal 

Från första juli 2018 har Luftvärnsregementets personalavdelning genomfört intervjuer med 

frågeformulär, så kallat exit-samtal, med all personal som slutar vid regementet i syfte att följa upp 

och utvärdera varför personal lämnar. Detta sker med kvantitativa metoder och insamlad data 

sammanställs i olika kategorier. Data går inte härleda till olika individer. Studien har tagit del av 

sammanställd data för soldater med avgångsdatum mellan 2018-07-01-2019-02-01 vilket omfattar 22 

soldater. I sammanställningen presenteras olika orsaker i cirkeldiagram. Huvuddelen av de avgångna 

soldaterna i perioden befinner sig i åldersspannet 20 till 30 år och nästan samtliga skulle 

rekommendera Försvarsmakten och Luftvärnsregementet som arbetsgivare. Bristande utvecklings-

möjligheter och lön identifieras vara de främsta orsakerna till varför man väljer att sluta. På frågan 

om intresse av återanställning svarade huvuddelen att de kan tänka sig åter ta anställning i 

Försvarsmakten. (Luftvärnsregementet, 2019) 

Vi anser inte ännu att underlaget uppfyller statistisk trovärdighet då det omfattar så få individer. 

Dessutom tycker vi inte underlaget ger en djupare förståelse i varför soldaterna väljer att sluta. Vi ser 

dock ett värde i att vi genom exit-samtalens sammanlagda bild får en indikation på vilka 

diskussionsområden som är intressanta för arbetsgivaren i vår studie. 
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Bilaga 6 Herzbergs tvåfaktorsteori 

För att möjliggöra vår perspektivdiskussion har vi i denna bilaga valt att kortfattat sammanfatta 

Herzbergs tvåfaktorsteori som vi valt som referensteori i vår perspektivdiskussion. Frederick 

Herzberg är grundaren till tvåfaktorsteorin som han tillsammans med två medförfattare gjort till en 

teori som ofta citeras och används i motivationssammanhang på arbetsplatser. De gjorde en 

omfattande intervjustudie som sorterade upp anledningar som skapade trivsel respektive vantrivsel. 

Deras arbete resulterade i kunskapen om hygien- och motivationsfaktorer. 

”The results showed that people are made dissatisfied by bad environment, 

the extrinsics of the job. But they are seldom made satisfied by a good 

environment, what I called the hygienes. They are made satisfied by the 

intrinsics of what they do, what I call the motivators.” (Herzberg, Mausner, 

& Bloch Snyderman, 1993, s. xiii) 

Hygienfaktorerna är yttre faktorer som undantagsvis leder till trivsel, samtidigt är frånvaron av 

hygienfaktorerna något som leder till vantrivsel. De basala faktorerna som måste vara uppfyllda för 

att arbetstagaren inte ska vantrivas är bland annat lön, organisationens administration, chefen och 

ledningen, status med mera. Motivationsfaktorerna i sin tur krävs för att arbetstagaren ska uppleva 

trivsel och kan utgöras av bekräftelse, karriär- eller personlig utveckling, arbetet i sig. Exempelvis kan 

en arbetstagare vantrivas på jobbet även om lönen, strukturen och chefernas ledning upplevs 

tillfredsställande. Skulle dessa faktorer däremot upplevas som otillfredsställande kan en arbetstagare 

ändå trivas om denne är motiverad. Motivationen leder i sig självt till trivsel och Herzberg menar att 

arbetstagare som trivs är mer produktiva. 

I boken The Motivation to Work definierar Herzberg fjorton hygien- och motivationsfaktorer som 

interagerar med varandra och bidrar till arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation hos 

arbetstagaren. Nedan presenteras och beskrivs faktorerna grupperat i hygien- och motivations-

faktorer. (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1993) 

Hygienfaktorer 

 Lön (Salary): Omfattar en arbetstagares lön och övriga förmåner. Här ingår även 

löneförhöjningar eller uteblivna sådana. 

 Relationer (Interpersonal relations): Handlar om relationer mellan arbetstagare och 

relationen mellan arbetstagarna och deras chefer. 

 Ledning (Supervision-technical): Chefers kompetens eller oförmåga att leda samt chefernas 

attityd mot sina arbetstagare. 

 Organisationens policy och administration (Company policy and administration): Handlar 

om organisatoriska och strukturella förhållanden och även om organisationens 

personalpolitik. 

 Arbetsmiljö (Working conditions): Handlar om fysisk arbetsmiljö, så som buller, ventilation, 

vibrationer, arbetsbelastning, arbetsmängd och arbetsplatsens faciliteter möter behoven. 

 Privatliv (Factors in personal life): Handlar om hur arbetet och anställningsvillkor påverkar 

privatlivet. Exempelvis om arbetsgivaren kräver att arbetstagaren ska byta till en annan 

arbetsort. 
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 Status (Status): Handlar om fysiska ting eller händelser som ger arbetstagaren en känsla av 

status. 

 Arbetstrygghet (Job security): Handlar om den trygghet som anställning och arbetsgivaren 

ger. 

Motivationsfaktorer 

 Bekräftelse (Recognition): Handlar om beröm och erkännande kopplat till arbetsuppgifter 

och arbetstagarens prestation. Här ingår även negativa aspekter så som kritik och 

skuldbeläggande. 

 Prestation (Achievement): Handlar om att infria sina egna förväntningar på resultat av 

arbetsuppgifterna. Här ingår även misslyckanden och uteblivna prestationer. 

 Personlig utveckling (Possibility of growth): Handlar om känslan av att det finns möjligheter 

att utvecklas, antingen genom en högre tjänsteställning eller genom djupare kunskap och 

yrkesutveckling. Här ingår även formella krav som organisationens har vilka begränsar 

arbetstagaren i sin personliga utveckling. 

 Karriärutveckling (Advancement): Handlar om avancemang till mer ansvarsfulla befattningar 

och möjligheten att nå högre befattningar inom organisationen. 

 Ansvar (Responsibility): Handlar om formellt ansvar och mandat att utföra sina 

arbetsuppgifter och balansen mellan kontroll och eget ansvar att lösa arbetsuppgifterna. 

 Arbetsuppgifter (Work itself): Handlar om individens uppfattning gällande växlingen och 

variationen i arbetsuppgifterna och dess svårighetsgrad och hur det påverkar 

arbetstillfredsställelsen. 
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Bilaga 7 Teoretisk population 

Tabell 5 Teoretisk population (Luftvärnsregementet, 2019) 
Namn Kön Grad Anställningstid Ålder Landskap Övrigt  

Namn 1 Man Vicekorpral <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 2 Kvinna Vicekorpral <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 3 Man Menig 1kl <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 4 Man Vicekorpral <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 5 Man Vicekorpral <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 6 Man Vicekorpral <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 7 Man Menig 1kl <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 8 Man Vicekorpral <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 9 Man Menig 1kl <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 10 Man Menig 1kl <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 11 Kvinna Menig 1kl <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 12 Man Menig 1kl <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 13 Man Korpral <7mån 22-35 Utanför Halland   

Namn 14 Man Korpral <7mån 35+ Utanför Halland   

Namn 15 Man Korpral 7mån - 4år 22-35 Halland Exkluderas  

Namn 16 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland Exkluderas  

Namn 17 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland Exkluderas  

Namn 18 Man Sergeant 7mån - 4år 22-35 Halland Exkluderas  

Namn 19 Man Korpral 7mån - 4år 22-35 Halland Exkluderas  

Namn 20 Man Menig 7mån - 4år 22-35 Halland 
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Namn 21 Kvinna Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Namn 22 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Namn 23 Kvinna Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Namn 24 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Respondent 1 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Respondent 2 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Respondent 3 Kvinna Korpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Respondent 4 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Halland 

Respondent 5 Kvinna Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Halland 

Respondent 6 Man Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Halland 

Respondent 7 Man Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Halland 

Namn 32 Man Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Halland 

Namn 33 Man Menig 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland Exkluderas  

Namn 34 Man Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland Exkluderas  

Namn 35 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland Exkluderas  

Namn 36 Kvinna Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  
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Namn 37 Kvinna Menig 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 38 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 39 Kvinna Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 40 Kvinna Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 41 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 42 Man Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 43 Kvinna Menig 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 44 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 45 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 46 Man Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 47 Man Korpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 48 Man Menig 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 49 Man Menig 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 50 Kvinna Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 51 Man Menig 1kl 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 52 Kvinna Korpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 53 Man Vicekorpral 7mån - 4år 22-35 Utanför Halland  

Namn 54 Man Menig 1kl 7mån - 4år 35+ Utanför Halland Exkluderas  

Namn 55 Man Menig 1kl 7mån - 4år 35+ Utanför Halland   

Namn 56 Man Ej allokerad 7mån - 4år 35+ Utanför Halland   

Namn 57 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 58 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 59 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 60 Man Vicekorpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 61 Man Korpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 62 Man Vicekorpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 63 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 64 Man Vicekorpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 65 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 66 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 67 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 68 Kvinna Menig >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 69 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 70 Kvinna Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 71 Man Vicekorpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 72 Man Vicekorpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 73 Man Menig >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 74 Man Menig >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 75 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 76 Man Vicekorpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 77 Man Korpral >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 78 Man Sergeant >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 79 Man Sergeant >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 80 Man Menig 1kl >4år 22-35 Utanför Halland   

Namn 81 Man Menig >4år 22-35 Utanför Halland   
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Bilaga 8 Frekvenstabell 

Tabell 6 Frekvenstabell utvisar antal respondenter som berört varje kategori samt hur många gånger 

en kategori totalt har använts i kodningsprocessen. 

Tabell 6 Frekvenstabell 

Kategorier Antal respondenter som berört Antal koder 

Personlig utveckling 7 61 

Ledarskap 7 40 

Meningsfullhet 7 36 

Utmaning 7 28 

Ambitioner 7 22 

Trygghet 7 13 

Etablering 7 13 

Valmöjligheter 6 25 

Anseende 6 17 

Anställningsvillkor 5 19 

Gemenskap 5 13 

Trivsel 5 13 

Samhörighet 5 13 

Belöning 5 11 

Chefrelationer 5 10 

Delaktighet 3 10 

Arbetsmiljö 3 5 

Öppenhet 1 2 

 
Summa: 351 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


