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Abstract 
The aim for the Swedish Armed Forces is to increase the number of female officers serving 

on leading positions. Despite political directions and the Swedish Armed Forces own 

activities is the progress slow. The purpose of this study is to describe what enables female 

officers to choose to take the next step in the career ladder. This understanding of career 

decisions can in the future lead to tools or recommendations within the Swedish Armed 

Forces. This qualitative study is based on interviews with female officers at Skaraborgs 

regemente and Trängregementet and was conducted with Grounded Theory as method. 

 

The result of the study shows that through core-category Decisionfulfilling the next step in the 

career is taken. The employer has the opportunity to influence the individual's self-confidence 

at work through supportive guidance and when the employee is about to make a decision 

regarding future career steps, the employer should support the employee with pronounced 

proposals. The employer should create an awareness of the tension between the work situation 

and the family situation and, if possible, reduce them by, for example, creating a more 

flexible work situation during certain periods. 

 

Keywords: Career, decision making, women, self-confidence, coaching, mentorship, family 

puzzle 

 

Sammanfattning 
Försvarsmakten vill öka andelen kvinnliga officerare på chefspositioner. Trots den politiska 

styrningen, egna styrdokument och aktiva åtgärder, tar det lång tid att öka andelen kvinnliga 

officerare och i synnerhet på chefsbefattningar. Syftet med studien är att beskriva och förstå 

vad som gör att individerna tar ett beslut om fortsatt karriär. Denna förståelse för beslut i 

karriären kan i framtiden leda till verktyg eller rekommendationer för chefer inom 

Försvarsmakten. Denna kvalitativa studie är baserad på intervjuer med kvinnliga officerare 

vid Skaraborgs regemente och Trängregementet som sedan analyserats med Grounded Theory 

som metod. 

 

Studiens resultat påvisar att genom kärnkategorin Beslutsfullbordande tas beslut om nästa 

karriärsteg. Stödjande vägledning är ett av de viktigaste verktygen för arbetsgivaren att 

påverka ett beslut om karriär. När medarbetaren ska ta ett beslut om kommande karriärsteg 

bör arbetsgivaren stödja medarbetaren med konkreta förslag. Arbetsgivaren bör skapa sig en 

medvetenhet om spänningarna mellan arbetssituationen och familjesituationen samt om 

möjligt minska dessa genom att till exempel skapa en mer flexibel arbetssituation under vissa 

perioder.  

 

Nyckelord: Karriär, beslutsfattande, kvinnor, självförtroende, coaching, mentorering, 

familjepussel. 
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1 Inledning 
I kapitlet görs en introduktion till studien och ämnet följt av en problemdiskussion som 

avslutas med ett syfte och frågeställning. En bakgrund beskrivs för att skapa en 

grundförståelse för läsaren. I denna presenteras Försvarsmakten och Skövde Garnison. 

Därefter presenteras officersprofessionen och de formella karriärsteg samt jämställdhet i 

karriären. Dessa tre delar beskriver den kontext i vilken de intervjuade arbetar.  

 

I Sveriges riksdag har andelen kvinnor ökat till 46 % (Riksdagen, 2018)  jämfört med 

införandet av kvinnlig rösträtt 1921 då andelen var 1,5 % (Riksdagen, 2016). 

Ministerposterna är idag jämt fördelade, det råder en jämställdhet mellan könen. I jämförelse 

med politiken har Försvarsmakten inte en lika lång historia med kvinnor i organisationen, 

först 1980 öppnade myndigheten upp för kvinnor att söka och inneha vissa utbildningar och 

befattningar inom Försvarsmakten. 1989 blev samtliga befattningar möjliga att söka och 

inneha för kvinnor, idag utgör kvinnliga officerare 6,5 % av officerskåren (Försvarsmakten, 

2019). Under 2019 kommer Lena Hallin bli den första kvinnliga officeren som ingår i 

Försvarsmaktens högsta ledning, där åtta av elva personer är officerare, när hon tillträder som 

chef för den militära underrättelsetjänsten (MUST) (Försvarsmakten, 2019).   

Försvarsmakten konkurrerar med det övriga samhället om arbetskraften. Att attrahera, 

rekrytera och behålla personal är av största intresse för myndigheten. Möjligheten till att lösa 

de uppdrag och kunna verka med de förmågor som är ålagda Försvarsmakten bygger till stor 

del på personalen som arbetar inom organisationen. I Försvarsmaktens strategiska inriktning 

återfinns och utvecklas hur detta skall hanteras. Det beskrivs i perspektivet att behålla den 

personal som redan arbetar inom Försvarsmakten. 

”Förutsättningarna för personlig utveckling måste stärkas. Organisationen efterfrågar en 

bredare syn på personlig utveckling i linje med verksamhetens behov. Personlig utveckling 

behöver kompletteras med synsätt som omfattar alternativ till utbildning och hierarkisk 

karriär. En bredare syn på personlig utveckling är mer attraktivt samt främjar rörligheten 

mellan olika personalgrupper och – kategorier, vilket ökar förutsättningarna för att 

medarbetare stannar i Försvarsmakten.[...]. Att åstadkomma personlig utveckling är en viktig 

del i en utvecklad sammanhållen karriärplanering. Möjligheterna till personlig utveckling 

måste bli tydligare. Chefer och medarbetare vet att verksamhetens behov utgörs av hela 

Försvarsmakten vilket även återspeglas i utvecklingsmöjligheterna. Ambitionen är att minska 

personalomsättningen samtidigt som personalens rörlighet främjas. Systematik, med verktyg, 

regelverk och förhållningssätt, som gör det enklare för chefer att vägleda aktiva medarbetare, 

stödjer detta. Utvecklingsmöjligheter är kända genom att de tydliggjorts och kommunicerats. 

Medarbetarna tar ett större ansvar för sin utveckling. Chefer verkar för ett aktivt 

medarbetarskap genom ett coachande förhållningsätt” (Försvarsmakten, 2016). 

 

Försvarsmakten understryker att den personliga utvecklingen måste stärkas. Vidare 

eftersträvar Försvarsmakten en bredare syn på personlig utveckling vilket möjliggör alternativ 

till den hierarkiska karriären. Chefer kan vägleda medarbetare genom ett coachande 

förhållningssätt. Detta sammantaget ska verka för att personalen stannar kvar inom 

Försvarsmakten. Inom ramen för att behålla personal och att främja individens utveckling 

finns även ett jämställdhetsperspektiv där Försvarsmakten vill öka andelen kvinnor på 

chefspositioner. Detta ska ske genom att: ”Kvinnors utveckling hos oss ska ägnas särskild 

uppmärksamhet. Personalomsättningen bland kvinnor ska minska samtidigt som fler kvinnor 

ska göra karriär. Arbetet sker utifrån kvinnors drivkrafter och möjligheter. De olika insatser 

som görs ska koordineras och integreras i utvecklingsarbetet” (Försvarsmakten, 2016). 
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Genom ovanstående tydliggör Försvarsmakten hur prioriterat arbetet med att öka andelen 

kvinnliga officerare i Försvarsmakten är.  

Problemdiskussion 
Som tidigare beskrivits har Riksdagens partier nått långt med sina mål att ha en jämn 

fördelning mellan könen vilket uppnåddes i mitten på 90-talet. Liknande satsningar har även 

gjorts inom högskolan för att öka andelen professorer och doktorander i syfte att få en 

jämnare fördelning mellan könen på ledande positioner. Detta har gett resultatet att andelen 

kvinnliga professorer ökade under perioden 2004-2015 från 14 till 26 procent, dock finns 

fortfarande en skillnad i hur dessa professorer är fördelade mellan de olika kunskapsområdena 

vilket i sig medför en viss skevhet i jämställdheten (Regeringen, 2016). Försvarsmakten är en 

myndighet där utvecklingen inte går lika fort som den politiska arenan och högskolan. 

Försvarsmakten har tagit fram jämställdhetsmål utifrån politisk styrning. Vinsten med 

jämställdhet inom Försvarsmakten är att den operativa effekten förväntas öka om 

organisationen attraherar hela omfånget av individer i arbetsför ålder. Genom detta får 

organisationen tillgång till kompetens samtidigt som de politiskt styrda målen uppfylls. Det 

innebär inte enbart att det ska vara samma antal män och kvinnor inom organisationen utan 

även en jämn fördelning i ansvar och maktutövning. Att uppfylla Försvarsmaktens mål med 

fler kvinnliga chefer på högre nivåer innebär implicit att genomföra en karriär enligt normal 

befordringsgång där man förväntas gå en viss karriärväg. Detta är även kopplat till ålder i viss 

mån då individen behöver göra karriär i en viss takt för att hinna nå de högre nivåerna innan 

pensionering. Det är vad som betecknas som en traditionell karriär. För att Försvarsmakten 

ska öka andelen kvinnliga chefer bör rimligtvis andelen kvinnor öka jämfört med män i den 

kategori som väljer att göra en karriär uppåt i organisationen. Tidigare forskning antyder dock 

att i dagens samhälle har karriären en mer skiftande karaktär, där individer försöker hitta en 

balans mellan yrkesliv och privatliv (Mirvis & Hall, 1994).  

 

Hur går dessa olika synsätt på karriär ihop och hur påverkar det den moderna kvinnan både på 

arbetet och i privatlivet? I dagens samhälle står individen i fokus där de gamla normerna 

luckras upp eller försvinner helt. Detta innebär att det är mycket upp till individen att ta de 

beslut och göra de avvägningar som krävs i och med en karriär jämfört med de traditionella 

rollerna då mannen gjorde karriär och kvinnan var i större utsträckning i hemmet. Att 

befintliga kvinnliga officerare gör karriär och syns är ett sätt att skapa intresse hos yngre 

kvinnor och ger en bild av Försvarsmakten som en organisation där individen kan utvecklas 

oavsett kvinna eller man. Enbart rekrytering är därför inte tillräckligt för att nå målen inom 

rimlig tid utan även insatser för redan anställd personal måste göras, vilket också 

Försvarsmaktens strategiska inriktning beskriver. Verksamhetens karaktär är i många fall helt 

unik jämfört med den civila arbetsmarknaden. En avgång innebär att en ny individ måste 

nyutbildas och erfarenheten tar lång tid att bygga upp. Att göra kvinnor till en målgrupp för 

karriärutveckling rimmar väl med de mål för jämställdhet som både Försvarsmakten och 

övriga samhället har.  

  

Utifrån detta arbetar Försvarsmakten med olika åtgärder för ökad jämställdhet. Åtgärderna 

består av två huvudområden där Försvarsmakten ser möjlighet till utveckling. En förbättrad 

rekrytering och utveckling av de kvinnor som redan finns i Försvarsmakten och genom detta 

behålla och öka andelen kvinnliga chefer. Att öka rekryteringen av kvinnor till 

Försvarsmakten är en viktig strategi för att uppnå de uppsatta jämställdhetsmålen. För att 

kunna rekrytera kvinnor till officersutbildning måste dessa först attraheras till att göra 

värnplikt vilket är ett av kraven för att kunna söka till officersutbildningen. Försvarsmakten 

arbetar idag med rekrytering till värnplikten och officersutbildningen. I en artikel i Försvarets 
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Forum nr:2 2019 redovisas en reklamkampanj som ska locka unga kvinnor mellan 16-23 år 

till Försvarsmakten då denna målgrupp är svår att attrahera. Undersökningar har visat just 

denna målgrupp skapar barriärer för sig själva och är bland annat rädda för att inte kunna 

klara av utbildningen. Enligt artikeln har Försvarsmakten ett stort behov av att attrahera och 

rekrytera båda könen för att bemanna den växande organisationen (Helmertz, 2019). Enligt en 

artikel i Svenska Dagbladet är män födda mellan 1999 och 2000 i större grad intresserade av 

att genomföra en grundutbildning jämfört med kvinnor i samma ålder vilket påverkar 

rekryteringsunderlaget då Rekryteringsmyndigheten baserar intaget till stor del på frivillighet 

(Rydberg, 2019).  

 

Trots politiska styrningar, Försvarsmaktens styrdokument och aktiva åtgärder tar det lång tid 

att öka andelen kvinnliga officerare och i synnerhet på chefsbefattningar. Vad beror detta på? 

Att undersöka de kvinnliga officerarnas beslut om nästa karriärsteg tror vi fyller den 

kunskapslucka som uppstått mellan styrdokumenten och hur verkligheten ser ut.  

Syfte & frågeställning 
Denna studie gällande karriär utgår från de kvinnliga officerarnas egna perspektiv. Syftet med 

studien är att beskriva och förstå vad som gör att individerna tar ett beslut om fortsatt karriär. 

Med förståelse för beslut i karriären kan rekommendationer och riktlinjer för chefer inom 

Försvarsmakten utformas, vilka skulle kunna stödja arbetet med att behålla personal och bidra 

till att nå jämställdhetsmålen. För att kunna uppnå syftet med studien har följande 

frågeställning utarbetats: 

 

Vad påverkar ett beslut om fortsatt karriär för kvinnliga officerare vid Skaraborgs regemente 

och Trängregementet? 

Bakgrund 

Den militära kontexten 

Genom att värna om Sveriges suveränitet, territoriella integritet och försvara Sverige mot 

väpnat angrepp löser Försvarsmakten sin uppgift. Ett förebyggande arbete sker också genom 

att kunna verka i eller utanför Sveriges närområde. Detta görs bland annat av de 9000 stycken 

officerare som är heltidstjänstgörande i Försvarsmakten varav 600 stycken är kvinnor 

(Försvarsmakten, 2019). Dessutom deltar Försvarsmakten med ca 300 stycken personer i 

internationell tjänst på plats i krigs- eller konfliktdrabbade länder. Myndigheten är indelad i 

armé-, flyg- och sjöstridskrafter som finns baserade från Revinge i söder till Boden i norr. 

Dessa stridskrafter leds från Högkvarteret i Stockholm samt de tre nyligen upprättade 

staberna, en för varje stridskraft, som är placerade eller kommer inom kort placeras i 

Enköping, Uppsala och Muskö (Försvarsmakten, 2018).  

 
Skövde har varit garnisonsstad i drygt 100 år, där finns idag Skaraborgs regemente och 

Trängregementet. Skaraborgs regemente ansvarar för en brigadstab, två stycken 

pansarbataljoner, staben för Militärregion Väst samt tre stycken hemvärnsbataljoner. 

Huvudsakliga uppgiften är markstrid som sker mekaniserat dvs. i huvudsak med hjälp av 

olika fordon såsom stridsvagnar och stridsfordon (Försvarsmakten, 2019). Trängregementet 

ansvarar för att stödja övriga krigsförband med logistik inom Försvarsmakten. Inom 

begreppet logistik återfinns förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och 

försvarsmedicin. Detta görs av två stycken logistikbataljoner, två stycken sjukvårdskompanier 

samt ett trafikledningskompani (Försvarsmakten, 2019). 
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Officersprofessionen 

Själva kärnan för officersprofessionen är att leda förband i stridssituationer och besluta om 

legitim våldsutövning. Med ofullständig information och i svåra förhållanden ska officeren 

fatta beslut och ta ansvar för dessa som kan leda till att egna underställda och motståndaren 

skadas svårt eller avlider. Dessutom kan det få säkerhetspolitiska och humanitära 

konsekvenser. Sedan 2009 har den svenska yrkesofficerskåren delats in i två kategorier; 

officer och specialistofficer.  

 

Officeren, även kallad taktisk/operativ officer, börjar sin karriär med att antas och utbildas 

inom något av stridskraftsområdena. Försvarsmakten har en indelning på olika nivåer och 

officeren har en befordringsgång som följer denna. På den lägsta nivån det vill säga den 

stridstekniska där officeren är direkt inblandad i striden är kraven på förmågor och 

kompetenser annorlunda jämfört med den högsta nivån, den strategiska, där striden leds 

indirekt. En kombination av bred och fördjupad kompetens är grunden i officerens skicklighet 

för att utöva militärt våld. De skillnader som finns i kompetenser och krav på olika nivåer ska 

vara tydliga och säkerställas att de blir uppfyllda. En karriär för en officer innebär att man 

byter befattningar och även ofta inriktning och en ny befattning innebär oftast att man 

behöver utveckla sin kompetens. Detta är särskilt tydligt när officeren ska verka i en högre 

nivå än tidigare (Försvarsmakten, 2016).  

 

Officeren kan utöver detta skaffa sig fördjupade kunskaper inom stödjande delar såsom 

förvaltningskunskap, ekonomi, logistik, personal eller inom teknik. En officers kunskaper och 

expertis ska motsvara de krav som ställs vid medverkande i militära operationer. Egenskaper 

som handlandet i en operation bygger på förutom kunskaper och expertis är personliga 

egenskaper; självförtroende, trygghet, mod och förståelse. En officer måste förstå hur strid 

förs och alla dess komponenter för att kunna tillämpa kunskapen på en unik situation 

(Försvarsmakten, 2016). 

 

Specialistofficeren ska vara den yrkesskickliga expertisen inom Försvarsmakten. 

Kompetensen byggs genom lång yrkeserfarenhet och kvalificerade utbildningar. 

Specialistofficeren är chef på de lägre nivåerna och främst på förband som kräver djup 

yrkeskompetens som t.ex. systemspecialist på ett kvalificerat vapen- eller stödsystem. För en 

specialistofficer är yrket delat i två delar, en del handlar om verkställandet av legitim 

våldsutövning och den andra delen handlar om att leda lägre förband i strid. 

Specialistofficerare också de som är tänkta att ansvara för att soldater och gruppchefer 

utbildas och får övning för att kunna verka i strid och andra operationer. Genom långvarig 

tjänstgöring inom samma förband är denne kärnan av förbandet och förvaltar kompetensen. 

På högre nivåer kan specialistofficeren bidra med sin expertis genom att ansvara för 

utveckling, utbildning och kvalitetssäkring inom sitt område (Försvarsmakten, 2016).  

 

Utbildningen och de efterföljande skolstegen skiljer sig beroende på om man är officer eller 

specialistofficer. För officeren börjar karriären med tre års studier som sker till huvuddel vid 

Militärhögskolan Karlberg där officeren efter examen utnämns till Fänrik. Efter att tjänstgjort 

två år på sitt hemförband utnämns officeren till Löjtnant. För att befordras till nästa grad, 

Kapten, behöver officeren genomföra en ettårig nivåhöjande utbildning. Sista 

utbildningssteget är två år på Försvarshögskolan som läses antingen uppdelat vid två tillfällen 

eller sammanhållet. Efter denna utbildning kan officeren utnämnas till Major respektive 

Överstelöjtnant. De efterföljande graderna har inga formella skolsteg utan sker genom 

utnämning och kortare utbildningar. För specialistofficeren sker en 1,5års utbildning på en av 

Försvarsmaktens skolor knutna specifikt till respektive försvarsgren. Efter genomförd 
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utbildning utnämns eleven till Förste sergeant. Specialistofficeren utvecklas sedan främst 

genom specialiserade utbildningar och tjänstgöring på sitt förband. Efter ungefär 6-8år kan 

specialistofficeren utnämnas till Fanjunkare. För att befordras till nästa steg, Förvaltare, 

behöver specialistofficeren genomföra en ettårig högre specialistofficersutbildning. De 

efterföljande graderna har inga formella skolsteg utan sker genom utnämning och kortare 

utbildningar. 

Jämställdhet för officerare 

Försvarsmaktens antagningsordning för högre specialistofficersutbildning (HSOU), högre 

officersprogram (HOP) samt taktisk stabskurs (TSK), reglerar de gemensamma delarna för 

Försvarsmakten skolor på högre nivå (Försvarsmakten, 2019). Antagningsordningen inleds 

med följande textstycke:  

 

”Försvarsmakten ges i Regleringsbrevet uppdrag att öka antalet kvinnor på militära 

befattningar i allmänhet och på chefsbefattningar i synnerhet. Försvarsmakten strävar 

målmedvetet efter att genom en bred rekrytering uppnå en mer heterogen 

personalsammansättning, där även andelen kvinnor som chefer ska öka. Det är ett långsiktigt 

och framåtblickade arbete som tidigt skall göras vid OrgE för att identifiera och coacha 

officerare som är kvinnor mot chefsbefattningar på högre nivåer i Försvarsmaktens 

organisation. I den mån C OrgE inte redan har en utvecklingsplan för att öka andelen 

kvinnor ska sådana upprättas för att uppnå det prioriterade målet att öka andelen chefer som 

är kvinnor. Medarbetarsamtalet är det etablerade verktyget för att bryta ner och 

kommunicera verksamhetens övergripande mål och det är i de samtalen arbetet med att öka 

andelen officerare som är kvinnor såsom chefer startar. Det är i medarbetarsamtal chef får 

möjlighet att skapa bra förutsättningar för verksamheten och medarbetarnas utveckling med 

syfte att behålla, tillvarata och vidareutveckla medarbetarnas kompetens utifrån 

verksamhetens behov.”  

 

Med ovanstående kan det konstateras hur viktig och prioriterad jämställdhetsfrågan är för 

Försvarsmaktens ledning. Vidare beskrivs vilka rangordningsprinciper som gäller när två 

individer har likvärdiga kvalifikationer och en skall väljas före en annan vid en nominering 

inför en skola. Då skall positiv särbehandling av underrepresenterat kön tillämpas.  

 

Försvarsmaktens personalberättelse för 2018 beskriver hur myndigheten ska arbeta med 

frågor som vägledning och positiv särbehandling.  ”Vidare har Försvarsmakten särskilt lyft 

fram vikten av positiv särbehandling men även chefers ansvar att aktivt efterfråga, uppmuntra 

och karriärplanera för lämpliga kandidater som är kvinnor. Försvarsmakten har målmedvetet 

arbetat med successions- och karriärplanering för att öka andelen chefer som är kvinnor. 

Myndigheten har även valt att prioritera kvinnor för deltagande i olika mentorsprogram” 

(Försvarsmakten, 2019). 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver vilket vetenskapligt ideal och vilken ansats som studien tar sin 

utgångspunkt i. Vidare beskrivs studiens design/metod samt vilka överväganden som föranlett 

dessa val. Därefter redovisas hur urvalen skett samt hur analysen har genomförts. Sist 

redovisas vilka etiska ställningstaganden som gjorts. 

Vetenskapliga ideal och ansatser  
Vid beskrivandet av verkligheten och hur den uppfattas används begreppen ontologi ”så som 

saker och ting faktiskt är” och epistemologi som kan beskrivas om hur kunskap uppfattas 

(Jacobsen, 2018). Ursprungligt ideal var naturvetenskapen, ur den växte två 

samhällsvetenskapliga ideal fram; hermeneutiken och positivismen. Dessa vetenskapliga ideal 

är två skilda världsåskådningar (Andersson, 2017). En forskare tar i regel ställning till vilken 

grundsyn denne har när det gäller kunskapsbildning. Vilka frågor ställs och vilka svar är 

relevanta?  

 

Ur ett positivistiskt perspektiv är verkligheten stabil, objektiv och styrd av lagbundenheter. I 

synsättet framhävs det generella, det finns en objektiv verklighet som kan studeras med 

objektiva metoder, en distans till objektet eftersträvas. Forskaren är neutral i sitt beskrivande 

av verkligheten (Jacobsen, 2018). Samhället formar individen och dennes handlingar kan 

generellt förklaras med de sociala normer som individen har utsatts för. Forskarens mål blir 

att hitta dessa generella lagbundenheter som förklarar mänskligt beteende och kan därmed 

göra jämförelser mellan olika variabler och leta efter korrelationer. Detta förutsätter att 

forskningen är valid, reliabel och har ett representativt urval (Thompson, 2015). Exempel på 

metoder som stödjer detta synsätt är kvantitativa studier, statistiska studier och strukturerade 

intervjuer, 

 

Med det hermeneutiska perspektivet som utgångspunkt är verkligheten dynamisk och 

människoskapad (Jacobsen, 2018). Människan har ett medvetande och reagerar inte enbart på 

de sociala krafter som den utsätts för. Individen upplever och tolkar verkligheten på olika sätt 

och har individuella skäl för sitt agerande. Forskningens syfte är att få fördjupad kunskap och 

förståelse för varför individer agerar som de gör (Thompson, 2015). Förståelsen av 

verkligheten kan bara kartläggas genom att forskarna sätter sig in i hur människor tolkar och 

meningsbestämmer specifika sociala fenomen. Verkligheten är konstruerad av människor och 

måste studeras genom att man undersöker hur människor uppfattar verkligheten. (Jacobsen, 

2018). Upplevelsen är det centrala, för individen är den upplevda världen den verkliga och 

han eller hon handlar därefter (Wallén, 2011).  Exempel på metoder som stödjer detta synsätt 

är kvalitativa studier och ostrukturerade intervjuer. 

 

Inom vetenskapen finns olika ansatser eller utgångspunkter för kunskapsbyggandet. Ansatser 

är starkt kopplade till forskningsidealen. En deduktiv ansats har sin utgångspunkt i teorin och 

slutar i empirin. Undersökningen styrs av teoretiska antaganden. Den deduktiva ansatsen 

förknippas med det positivistiska synsättet vars mål är att verkligheten förklaras med ett 

objektivt förhållningssätt. Syftet är att testa/pröva teorin. Den deduktiva ansatsens motpol är 

den induktiva ansatsen. Den induktiva ansatsen utgår från empirin och slutar i teorin, den blir 

därmed mer explorativ eller utforskande i sin karaktär (Jacobsen, 2018).   

 

Ett hermeneutiskt synsätt där det största målet att förstå verkligheten och fenomen i sina 

sammanhang samt den induktiva ansatsens utforskande karaktär lämpar sig väl för rådande 

problemformulering vilket är utgångspunkten för denna studie.  
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Design/metod   
Utformningen av en undersökning eller den övergripande strategin för att samla in data kallas 

undersökningsdesign. Syftet med undersökningsdesignen är att svara på forskningsfrågan på 

bästa sätt. En explorativ frågeställning strävar efter att gå på djupet för att förstå och få större 

insikt i ett fenomen. Detta ställer krav på metoden som måste möjliggöra att nyanserad och 

detaljrik data kan samlas in. Undersökningen sker därför i regel på få enheter, vilket kallas 

intensiv design. Dessa metoder är lämpliga vid insamling av kvalitativa eller öppna data. 

Den prövande frågeställningens syfte är att undersöka frekvensen eller omfattningen av ett 

problem. I motsats till den explorativa frågeställningen som går på djupet eftersträvar den 

prövande frågeställningen en bred förankring genom undersökning av många enheter med få 

nyanser detta benämns som en extensiv design. Dessa metoder lämpar sig för att samla in 

kvantitativa data. (Jacobsen, 2018)     

  

Syftet med studien är att beskriva och förstå vad som gör att individerna tar ett beslut om 

fortsatt karriär. Då frågeställningen är explorativ i sin karaktär tillämpas en kvalitativ 

undersökningsmetod. 

Urval  
I en kvalitativ undersökning infinner sig ofta problemet att det inte går att undersöka hur 

många enheter som helst. Anledningen till att en begränsning i antalet enheter måste ske beror 

på den tilldelade tiden för studien. Datainsamlingen och bearbetningen av data är 

tidskrävande, en intervju kan ta upp till två timmar som efterföljs av en transkribering som tar 

mellan 6-8 timmar att genomföra. Det är helt enkelt inte praktiskt görbart att hantera för 

mycket data i det kommande analysarbetet (Jacobsen, 2018). 

 

För att möjliggöra en överblick över de kvinnliga officerarna vid respektive regemente 

kontaktades respektive personalavdelning. Syftet med detta var att få tillgång till information 

om de kvinnliga officerarna. Data som efterfrågades var; totala antalet kontinuerligt anställda 

officerare, antalet kvinnliga officerare av dessa, namn, grad, befattning och anställningstid. 

När underlaget var inhämtat kunde urvalsprocessen påbörjas.  

 

Skaraborgs regemente tillsammans med Trängregementet har tillsammans en teoretisk 

population (Jacobsen, 2018) på 41 stycken kvinnliga officerare. Av dessa 41 officerare var 24 

stycken taktiska officerare och 17 stycken var specialistofficerare.  Den som är äldst i tjänst 

påbörjade sin anställning 1986 medan den som är yngst i tjänst anställdes 2018. Graderna på 

de kvinnliga officerarna sträckte sig från 1:e Sergeant till Överstelöjtnant. Befattningarna 

vilka de kvinnliga officerarna tjänstgjorde på sträckte sig från en lägre instruktörsbefattning 

till skolförvaltare och bataljonschef.    

 

När överblicken av populationen var identifierad fortsatte arbetet med att fastställa vilka 

inkluderings- och exkluderingskriterier respondenterna skulle uppfylla. Det första kriteriet 

som övervägdes var erfarenheten. Vilken information tillför en nyanställd jämfört med en 

som har varit anställd i femton år? Utfallet av övervägandet blev att respondenterna skulle ha 

minst fem års tjänstgöring med motivet att kunna få insikt i om deras synsätt har förändrats 

under anställningen i Försvarsmakten. I och med detta föll tio officerare bort och det var 

således 31 kvar. Det andra kriteriet var officerskategorier. Ett resonemang fördes kring om 

respondenterna skulle blandas mellan det två officerskategorierna eller renodlas till en 

officerskategori. Utfallet blev att officeren skulle vara skolad till taktisk officer oberoende av 

vad hon tjänstgör som nu. Att valet föll på de taktiskt skolade officerarna berodde på att det 
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fanns en större spridning i ansvarsnivå mellan dessa vilket möjliggjorde en jämförelse inom 

förbanden och mellan förbanden. Med detta kriterie sållades ytterligare 14 officerare bort.  

 

Det naturliga valet blev att använda sig av urvalskriteriet bredd och variation (Jacobsen, 

2018). Detta skapades genom att identifiera undergrupper som skiljer sig i ansvarsnivå 

beroende på befattningskaraktär. Därefter användes urvalskriteriet information (Jacobsen, 

2018) vilket innebär att urvalet sker utefter den respondent som antas kunna ge studien bäst 

information. Utfallet blev tre stycken undergrupper som skilde sig åt i ansvarsnivå. Ur dessa 

undergrupper valdes två respondenter ut från respektive grupp, en per regemente. Totalt 

valdes sex respondenter ut för intervjuer.  

Datainsamling 
Exempel på metoder för att samla kvalitativ data är; individuell intervju, fokusgruppsintervju, 

observation samt dokumentundersökning. Den dominerade metoden anses vara den 

individuella intervjun. En individuell intervju sker mellan undersökare och undersökt i 

dialogform. Data samlas in i form av ord. Dialogen kan ske på olika sätt exempelvis på 

telefon, mail eller ansikte mot ansikte vilket skiljer sig från de andra varianterna genom den 

fysiska kontakten. Vidare så ger ansikte mot ansikte intervju ytterligare dimensioner till 

tolkningen i form av ansiktsuttryck och tonläge. Vilken intervjuvariant som väljs avgörs bland 

annat av tid som till förfogande eller geografisk närhet. (Jacobsen, 2018) 

 

Valet av insamlingsmetod stod mellan individuell intervju och en gruppintervju. Svårigheten 

att samordna respondenterna i tid och rum samt problematiken med grupper där alla 

gruppmedlemmar inte kommer till tals och kan påverkas av andra. Detta gjorde att den 

individuella intervjun blev valet för denna studie. Intervjuerna genomfördes ansikte mot 

ansikte för att kunna få kroppsspråk och tonläge som en ytterligare dimension i 

datainsamlingen.   

 

En intervjus utformning och upplägg spänner från strukturerad till ostrukturerad. Den 

strukturerade intervjun har på förhand ett utformat frågeformulär som skall hjälpa till att svara 

på specifika frågor. Vid dessa intervjuer används oftast slutna frågor som känns igen från 

enkätundersökningar där respondenten väljer mellan flera fördefinierade svar på frågorna. En 

ostrukturerad intervju har inte en fördefinierad och tydlig agenda utan detta skapas efterhand 

svaren på frågorna ges. Frågorna som används är öppna med vad- och hur frågor, som ger 

respondenterna möjligheten att ge utvecklade svar. Tillvägagångssättet är lämpligt vid 

explorativa studier med begränsad förförståelse hos intervjuaren. En semistrukturerad intervju 

är ett mellanting av de två ovan nämnda. Intervjuaren följer en guide där vissa teman och 

frågor är fördefinierade. Frågeställningarna är öppna och ställs till samtliga respondenter 

eftersom målet är att samtliga ska reflektera över samma frågor. Forskare är eniga om att den 

semistrukturerade intervjun lämpar sig när frågeställningen är explorativ samtidigt som det 

finns ett fördefinierat ämne (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Den semistrukturerade intervjun valdes som datainsamlingsmetod för denna studie. Motivet 

till detta var att kunna stödja sig på en intervjuguide under intervjuerna för att skapa en röd 

tråd samt säkerställa att hela ämnet berördes. 

Tillvägagångssättet 
När arbetet påbörjades togs omgående kontakt med kvinnliga officerskollegor. Syftet med 

detta var att undersöka intresset för ett eventuellt deltagande i en intervju, då studien bygger 

på de kvinnliga officerarnas deltagande. En kort beskrivning av ämnet gjordes och responsen 

var positiv från samtliga. När urvalsprocessen var klar togs direktkontakt med de utvalda 
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respondenterna via telefon eller ansikte mot ansikte, där det frågades om de ville ställa upp. 

Vid ett jakande svar bokades tid och plats för själva genomförandet av intervjun.       

 

Ett informationsbrev mailades till respondenterna vilket bekräftade den överenskomna tiden 

och platsen. Brevet innehöll även en kort presentation av författarna och en beskrivning av 

studien och dess syfte. Vidare gjordes en redogörelse för hur informationen skulle behandlas 

och hanteras inom ramen för arbetet. Viljan var att tidigt skapa ett ömsesidigt förtroende för 

att få så uppriktiga och oförställda svar som möjligt. Slutligen beskrevs intervjuns upplägg 

och tänkta genomförande. 

 

Inför intervjun skapades en intervjuguide vars syfte var att få en röd tråd genom intervjuerna 

och även täcka så mycket som möjligt av ämnet. Frågorna i guiden var av öppen karaktär, 

detta för att få så utvecklande och detaljrika svar som möjligt. Det fanns även generella 

kompletterande frågor som skulle hjälpa till om respondenterna gav otillräckliga svar. Efter 

den första intervjun förfinades frågor som varit otydliga, vissa frågor togs bort helt och några 

frågor lades till. Dessutom markerades vissa av frågorna som alltid skulle ingå i intervjuerna. 

Intervjuguiden användes endast som ett stöd och respondenterna tilläts utveckla sina 

resonemang.  

Intervjuernas genomförande 
Vid valet av plats eftersträvades en neutral och ostörd plats, ett oanvänt arbetsutrymme i en av 

kasernerna på Skaraborgs Regemente. Fyra av intervjuerna genomfördes på denna plats, en 

genomfördes på respondentens egen arbetsplats och en genomfördes i respondentens hem. 

Det två sistnämnda efter respondenternas egna önskemål. Vidare bar intervjuarna civil klädsel 

i syfte att neutralisera den eventuella rangordning som kan uppstå mellan grader. Innan 

intervjun påbörjades kontrollerades om det fanns några frågor på det utskickade 

informationsbrevet, vilket ingen av respondenterna hade. Intervjuupplägget var att en av 

intervjuarna styrde intervjun medan den andre endast ställde kompletterande frågor. Efter 

cirka 40 minuter togs paus där en avstämning gjordes dels mot intervjuguiden, för att 

säkerställa att inget hade missats, och dels kontrollera om något framkommit där ytterligare 

utforskande borde ske. Intervjuerna tog mellan 55 och 75 minuter att genomföra. 

Intrycket efter genomförandet av intervjuerna är att ett ömsesidigt förtroende mellan 

intervjuarna och respondenterna skapades vilket borgade för; utvecklade, uppriktiga och 

oförställda svar. Intervjuerna inbringade en omfattande och detaljrikt data. 

Dataanalys  
Intervjuerna har ljudinspelats för att få en omfattande registrering av informationen vilket är 

idealet i kvalitativa metoder (Jacobsen, 2018). Intervjuerna har transkriberats på ett 

fullständigt sätt för att få ”tjocka beskrivningar som är rika på detaljer, nyanser och 

variationer” (Jacobsen, 2018, p. 134).  När transkriberingen av en intervju var klar påbörjades 

själva dataanalysen. Glaser och Strauss analysmetod användes för att koda och kategorisera 

rådata (Glaser, 2010). Analysen tar utgångspunkt i Grounded Theory vars steg åskådliggörs i 

figur 1. 
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Figur 1. Analysstegen i Grounded Theory (Holton & Walsh, 2017, p. 87). 

 

Det första steget i analysen var substantiv kodning, vilket innebär att kodningen genomförs på 

rådata. Den substantiva kodningen delas in i två steg, öppen kodning och selektiv kodning.   

Inledningsvis genomfördes öppen kodning genom att eftersöka likheter såsom; ord, känslor 

eller fraser. Texterna har brutits ned i fragment där respektive del har analyserats och kodats 

utifrån innebörden i fragmentet, se exempel i figur 2. 
 

coachning Men att ha haft någon form av mentor som faktiskt kan , jamen lite grann pusha så att man får ett 

större självförtroende eller självinsikt och visa vilka vägar som finns.  

coachning Och liksom ja det här var ett bra jobb men det är ju inte vad jag gör bra nu som är intressant, det 

är ju vad man tror att jag skulle kunna göra framåt som isåfall  är det som kan vara det  som 

pushar en eller, alltså mentorera för att ta stegen framåt.  

Figur 2. Exempel på kodad data från studien. 

 

I arbetet med rådata har vi försökt att inte ha några förutfattande meningar om vad som är 

viktigt och inte viktigt utan låtit metoden lyfta fram mönster och kategorier. Det innebär att all 

data har analyserats och kodats förutsättningslöst. Alla fragment och koder har efterhand förts 

in i ett Exceldokument för att möjliggöra en överblick och sortering av data. Kategorierna har 

benämnts på ett sätt som förklarar dess innebörd. För att skapa överblick över kategorierna 

var vårt tillvägagångssätt att skriva alla koder på en whiteboardtavla och sen dra pilar mellan 

koderna när samband identifierades, se figur 3. 

 

 

 
Figur 3. Koder och pilar som påvisar relationer mellan koderna. 

Description Purpose

Open coding

Capturing what is going on. 

Conceptualizing what is 

happening in the data until a 

core variable/category emerges.

To identify incidents in the 

data that appear to indicate 

one or more concepts or 

categories.

Selective coding

Coding around the core 

variable/category.

To identify properties and 

dimensions of the core 

variable/category. 

Coding to model the 

relationships between and 

among the concepts and 

categories of the core 

variable/category.

To shape and integrate the 

theory.

Substantive 

coding

Theoretical coding

Types of coding



 

14 
 

 

I arbetet med relationer mellan koder utmärkte sig vissa mer än andra vilka blev våra 

kategorier. En del av koderna blev underkategorier och några togs bort helt då de inte var 

unika. När kategorierna började träda fram ur den öppna kodningen övergick vi till selektiv 

kodning. Denna kodning innebar att enbart data som passade in och förstärkte kategorierna 

eftersöktes. Till slut hade vi skapat den initiala modellen, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Första utkastet av den substantiva kodningen. 

 

 

I denna initiala modell framträdde totalt åtta kategorier och vissa underkategorier återfanns 

under flera kategorier. Under hela den substantiva kodningen skrevs memos vilka är 

anteckningar vars syfte är att beskriva hur kategorierna relaterar till varandra. Dessa memos 

användes och hjälpte oss att komma fram till den slutgiltiga modellen där även kärnkategorin 

återfinns. Analysen var en iterativ process där kategorierna har analyserats, omvärderats och 

justerats efterhand som ny data har tillförts genom ett konstant jämförande av kategorier och 

underkategorier med stöd av memos. Detta benämns constant comparison (Holton & Walsh, 

2017). 

 

 I bilaga 2 beskrivs genom bilder hur den slutliga modellen vuxit fram och förfinats. 

Analysarbetet var omfattande och vi lade mycket kraft på det. Arbetet med kategorierna och 

dess relationer sinsemellan medförde att namn på kategorier ändrades ett flertal gånger. Vissa 

av kategorierna slogs ihop till en ny kategori, detta då de berörde samma område och gav mer 

tyngd tillsammans. När väl kärnkategorin upptäcktes hade vi svårt för att finna det mest 

korrekta namnet baserat på den innebörd den hade. Den slutliga modellen redovisas i 

resultatkapitlet. 

 

Den teoretiska kodningen syftade till att beskriva på en högre teoretisk nivå ”hur de 

substantiva koderna förhåller sig till varandra” (Glaser, 2010, p. 179). Det gjordes genom att 

kategorierna och kärnkategorin har kodats utifrån den av Glaser skrivna lista med teoretiska 

kodfamiljer (Glaser, 1978, pp. 73-82) för att finna vilken familj de tillhör och hur de påverkar 

varandra. Dessa koder redovisas separat i resultatkapitlet. 
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Etiska ställningstaganden  
Det finns ett antal etiska principer som forskare av samhällsvetenskap bör ta ställning till för 

en god forskningsetik. Dessa finns beskrivna i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning utgiven av Vetenskapsrådet. De är till för att vägleda 

forskaren vid avvägningen mellan kravet på forskning och ny kunskap i förhållande till 

skyddet för individen. Avvägningen är mellan värdet av den nya kunskapen och möjliga 

risker och negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 

2019). Detta skydd för individen kan sammanfattas i fyra huvudsakliga krav på forskningen: 

Informationskravet, den som forskar ska ge information om forskningens syfte samt de 

vinster som forskningen kan ge. Det är viktigt att betona att undersökningen är frivillig och att 

de uppgifter som samlas in kommer enbart användas i forskningssyfte. Den som deltar i 

undersökningen bör också få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och på 

vilket sätt. 

Samtyckeskravet, Forskaren ska få samtycke från undersökningsdeltagaren där deltagandet är 

aktivt, är denne minderårig bör samtycke inhämtas från vårdnadshavare. I de fall då man tar 

uppgifter från register eller via uppgifter som lämnats till massmedia behöver ej samtycke 

inhämtas. Särskild försiktighet ska tas då undersökningsdeltagaren är minderårig eller inte kan 

tillgodogöra sig information från forskaren fullt ut. De som medverkar gör det på frivillig 

basis och kan bestämma själva på villkor de deltar och kan avbryta sitt deltagande utan att det 

får negativa konsekvenser för dem. Om en deltagare vill få sin information struken ur 

undersökningen bör forskaren tillgodose det kravet. 

Konfidentialitetskravet, alla uppgifter om deltagare i forskningen ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda individer ej kan identifieras av utomstående. Vid 

fall där forskaren vill använda uppgifter eller namn som gör att det kan kopplas till en individ 

bör samråd ske med berörda individer. Forskaren ska beakta värdet av forskningen gentemot 

risken för negativa konsekvenser för individen. 

Nyttjandekravet, de uppgifter som samlats in får endast användas i forskningssyfte och inte 

för kommersiellt bruk. En deltagare i undersökningen får åberopa forskning för att göra en 

egen begäran mot exempelvis en myndighet. Myndigheten får dock inte använda forskningen 

till att till exempel utsätta någon för tvångsvård utan undersökningsdeltagarens medgivande. 

Ovanstående fyra krav har omhändertagits dels genom informationsbrevet inför intervjun 

samt att innan intervjuerna påbörjades kontrollerades om det fanns några frågor på det 

utskickade informationsbrevet. Ett exempel på det ömsesidiga förtroendet är när en 

respondent väljer att svara ärligt på en fråga men ber att svaret ej ska vara med i underlaget 

vilket självklart respekterades. 

Studera den egna organisationen 
Författarna av denna studie arbetar båda två i Försvarsmakten och på Skaraborgs regemente. 

Vi har arbetat och varit i organisationen i drygt 20 år vardera på olika nivåer och positioner 

där båda har varit i chefsroller. Detta har gett oss en unik inblick i hur organisationen fungerar 

på Skaraborgs regemente men också till stor del på Trängregementet. Det har gett oss en 

större möjlighet att förstå och tolka empirin jämfört med en utomstående författare, vilket har 

bidragit till en djupare förståelse. Vi har haft en mycket god tillgång till dokument som finns 

inom Försvarsmakten.  

 

Att studera den egna organisationen kan medföra nackdelar då vi dagligdags arbetar 

tillsammans med en del av respondenterna. Vi har noga övervägt hur våra roller i arbetet kan 
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påverka vår relation med respondenterna, hur intervjuerna kan påverka arbetsrelationen nu 

och på sikt. Det finns även en risk att de enskilda respondenterna påverkas negativt på 

arbetsplatsen genom att ha varit öppna i intervjuerna. Vi upplever att vi i dialogen med 

respondenterna har nått fram till ett ömsesidigt förtroende där denna risk har omhändertagits. 

Vi som författare har genom intervjuerna fått ett stort förtroende att förvalta och måste därför 

säkerställa att den information som kommit fram förblir anonym även framtiden. Likväl kan 

ett dilemma uppstå i framtida arbetsituationer då vi har information som vi normalt inte hade 

haft om vi inte genomfört studien. Vi måste därmed skilja på rollerna som författare och 

medarbetare och inte använda den informationen i något annat syfte än till just denna studie. 

Närheten till problemet och respondenterna medförde också att vi riskerade att ha förutfattade 

meningar om det som skulle studeras, detta var vi medvetna om och har i största möjligaste 

mån haft ett öppet sinne mot problemet. Problemet i sig är sprungen ur de data som samlats in 

genom respondenternas egna berättelser vilket gjorde att vi själva inte har skapat problemet 

genom vår förförståelse. 

Metoddiskussion 
Vid vetenskapliga arbeten är det på sin plats att diskutera metodvalet relaterat till resultatet 

där styrkor och svagheter lyfts fram (Jacobsen, 2018). Att genomföra en induktiv studie med 

grundad teori som analysverktyg är en utmaning i sig. Glaser beskriver att många forskare gör 

grundad teori på ett felaktigt sätt vilket hade kunna avhjälps med handledning. Dessa forskare 

lär sig endast genom egna litteraturstudier hur genomförandet går till (Glaser, 2010). Vi hade 

ingen tidigare erfarenhet av metoden utan har under arbetets gång förkovrat oss i den. Dels 

genom litteraturstudier men även genom utbildande samtal med en av våra handledare som 

själv använder sig av metoden vilket har för oss varit en framgångsfaktor. Att genomföra 

kodning av den insamlade datan upplevdes på förhand som den svåra delen. Vi insåg tidigt att 

kodningen av data kräver övning och erfarenhet. Det var just detta hantverk som var 

avskräckande. Detta kan beskrivas som en personlig mognadsprocess där vi inledningsvis 

kände en viss tveksamhet till att genomföra grundad teori men efterhand som förståelsen och 

kunskapen om metoden växte infann sig en övertygelse om att metodvalet var rätt för vår 

studie. Att genomföra en studie med grundad teori som metod är i sig intressant, då det på 

förhand är ovisst vad som visar sig i empirin. Vi visste vad vi ville undersöka: kvinnliga 

officerares perspektiv på karriär. Då vi inte hade ett tydligt problem vid arbetets start utan 

endast ämnesområdet föll det ändå sig ganska naturligt att det var grundad teori som passade 

in på vår studie. En induktiv ansats där undersökningen utgår från empirin (de kvinnliga 

officerarna) och låter problemet växa fram ur den. Att senare genom analys komma fram till 

ett underliggande problem, och förstå hur detta problem kan hanteras är tillfredsställande 

vilket är styrkan med metoden. Genom vår förförståelse av organisationen och professionen 

har vi kunnat få en djupare förståelse för empirin. En eventuell svaghet med denna studie är 

att då den teoretiska spännvidden blev förhållandevis stor tillsammans med våra begränsade 

kunskaper om tidigare forskning, innebar att vi inte har kunna gå på djupet utan endast skapat 

oss, vad vi bedömer, en tillräcklig kunskapsnivå om tidigare forskning. Detta i sig kan 

innebära att vi inte fullt ut har förstått tidigare forsknings djupare innebörder. 

 

Glaser beskriver fyra kategorier som visar på tilliten till kärnkategorin som teori och själva 

genomförandet av grundad teori. Dessa är passform, relevans, fungerbarhet och 

modifierbarhet. Passform handlar om hur begrepp som genereras passar i förhållande till 

datan. Passformen förbättras kontinuerligt genom ständiga jämförelser. Relevans, forskningen 

blir viktig då den utgår från de inblandade deltagarnas övergripande problem och inte av 

någon utomstående skapat problem. En kärnkategoris fungerbarhet innebär att begrepp 

fungerar tillsammans och löser respondenternas huvudproblem.  
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Modifierbarhet handlar mer om analysarbetet än om resultatet. När ny data tillförs innebär det 

att modellen eller kärnkategorin behöver anpassas och inte tvärtom där datan blir endast 

svagare i förhållande till teorin (Glaser, 2010).  

 

Vår kärnkategoris passform i förhållande till empirin kommer sig naturligt då namnet på 

denna och underliggande kategorier har direkt ursprung i data vilket gör att den representerar 

mönstret väl. Problemet som vi har analyserat och sökt att hitta en lösning på genom 

kärnkategorin kommer direkt från de deltagare som har intervjuats. Det gör att resultatet i 

högsta grad är relevant för den grupp som undersöks. Genom att ständigt jämföra och justera 

kärnkategorin har vi behållit dess fungerbarhet då denna skall vara lösningen på problemet.  

Vi har arbetat utefter modifierbarhetskriteriet och visat att modellen hela tiden har justerats 

allteftersom ny data har tillförts. Detta redovisas mer detaljerat i metodkapitlet men även i 

bilaga 2.  
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3 Empiriskt resultat  
Kapitlet redovisar resultatet av den empiriska undersökning som utförts, där materialet 

inhämtats från intervjuer. 

 
Det empiriska resultatet så som det har framväxt ur empirin med hjälp av kodning och memos 

får en kompakt och koncentrerad beskrivning i detta kapitel. De kortfattade beskrivningar av 

kärnkategorin och dess kategorier kommer sedan att utvecklas kapitlet analys och diskussion. 

Kärnkategorin redovisas först i syfte att beskriva huvudproblemet och hur kärnkategorin löser 

detta. Därefter utvecklas och beskrivs kärnkategorin genom att beskriva kategorierna och 

underkategorierna. 

Beslutsfullbordande 
Svårigheten med att ta ett beslut om fortsatt karriär är det som är huvudproblemet för 

kvinnorna vid Skaraborgs regemente och Trängregementet. Svårigheterna skiljer sig 

kvinnorna emellan och förändras under karriären. I empirin har omständigheter identifierats 

som påverkar kvinnliga officerares karriärval. Beslutsfullbordandet innebär att ett beslut tas 

om ett nytt steg i karriären. En ständig omvärdering och anpassning behöver ske i yrkeslivet 

för att fatta ett beslut om fortsatt karriär. 

 

”Får jag det stödet jag behöver och klarar vi det hemma? Klarar vi, mäktar vi med? Skulle 

jag behöva säga till N.N (livskamraten), mäktar du med att du alltid behöva lämna/hämta 

vissa perioder?(Jag) behöver vara beredd på aldrig kunna ordna det här eller…”  

 

Synen på karriär skiljer sig åt mellan kvinnliga officerare och är individuell, varje beslut som 

tas baseras på de individuella förutsättningarna som respektive individ har och vilket mål som 

eftersträvas. 

 

 
 

Figur 4. Kärnkategori och underkategorier 

 

Beslutsfullbordande förklaras genom de fyra kategorierna; Slutgiltigt bestämmande, 

Självförtroendeuppbyggnad, Självförverkligande drivkrafter och Livsharmonisering. 

Kategorierna är inte parallella processer oberoende av varandra utan är sammanflätade och 

har olika tyngdpunkt vid olika faser i livet och beroende på vem man är som individ. 
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Slutgiltigt bestämmande 
Trots att alla förutsättningar finns för att göra karriär så är det många som aldrig tar steget 

fullt ut. Inför det slutgiltiga bestämmandet finns känslor som risktagning och rädsla att 

verkställa sina mål. Bestämmandet kan liknas vid ett hopp från en hög klippa ner i vatten. Det 

är något som du drömt att göra, du har tagit dig upp på klippan, vädret är bra och alla 

förutsättningar finns för att du ska kunna hoppa ner i vattnet men ändå sker ett övervägande 

precis innan hoppet sker. Den inre konflikten startar, om något går fel vad blir 

konsekvenserna? Individen måste övertyga sig själv att hoppa. I karriärssammanhang kan det 

handla om hur familjen drabbas eller får individens självförverkligande stå tillbaka. Har 

individen självförtroende att ta steget? Individen upplever det svårt att föreställa sig framtiden 

och vad utfallet blir av beslutet som ger en känsla av osäkerhet. Trots detta väljer vissa 

individer att ta steget och hantera osäkerheten. 

Den inre konflikten 

Inre konflikten handlar om att individen måste uppnå en personlig övertygelse om att det val 

som görs är det rätta valet. Valet medför risker och skapar rädslor då man ej kan förutspå 

konsekvenserna fullt ut.  

Självförtroendesuppbyggnad 
Det finns olika behov av att bygga upp självförtroendet. Individens osäkerhet visar sig 

frekvent i empirin, att tro på sig själv och anta utmaningen att ta nästa steg påverkar 

Livsharmoni. Detta måste tidigt hanteras genom att bygga och stärka individer. Kategorin 

består av två stycken underkategorier; stödjande vägledning och kompetens. 

Stödjande vägledning 

Att ha någon som stärker individens tro på sig själv, en person som kan vägleda individen och 

ge perspektiv både uppåt och i sida vilket möjliggör underbyggda val, bidrar till 

självförtroendesuppbyggnaden. Vägledning kan ske både formellt och informellt. 

Vägledningen kan utgå både från chefen genom exempelvis medarbetarsamtal eller annan 

person och då genom mer informella samtal. Mentorering sker i förtroende och tillit i 

relationen mellan individen och den som vägleder. I fallet med chefen är det vanligtvis 

yrkesrelaterat emedan en mentor hanterar hela spektrat med både arbete och privatliv. 

Individen vill ha någon som är framåtblickande i karriären. En negativ konkurrenssituation 

kan uppstå mellan individen och chefen/mentor om de konkurrerar om samma arbeten. 

Erfarenheten hos en mentor, både i livet och arbetet är en egenskap som har stor betydelse för 

värdet av vägledningen. 

Kompetens 

Kompetens skapar självförtroende. Det finns olika typer av kompetenser så som bred 

kompetens och djup kompetens. Med en bred kompetens menas en generell och ytlig kunskap 

i ett stort kunskapsområde medans djup kompetens innebär fördjupande kunskaper inom ett 

specifikt område. Grad kan uppfattas som kompetens men är underordnad den reella 

kompetensen som individen besitter. Att ses som en kompetent medarbetare som bidrar på 

arbetet är viktigt för individen. Erfarenhet är kompetens som ej är formell men väger tungt i 

arbetet. Att pröva sin kompetens och våga göra fel under handledning bygger självförtroende. 

Självförverkligande drivkrafter 
Drivkraften i karriären påverkas av målet. Möjligheter i karriär påverkas av de möjligheter 

och begränsningar som individen uppfattar. Kompetensutveckling ses som ett verktyg att 

uppfylla sina mål. Det som uppfattas leda till ett självförverkligande förändras över tid 
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beroende på ålder och livssituation. Kategorin delas in i tre stycken underkategorier; 

kompetensutveckling, karriärmål och karriärmöjligheter. 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling sker både genom utbildning och genom interaktion med andra 

människor, att bygga erfarenhet är att kompetensutvecklas. Utbildning kan ske mot högre 

grad eller som fördjupning inom ett område. Genom att verka i olika befattningar med olika 

grad av ansvar så sker en ständig kompetensutveckling. 

Karriärmål 

Målen handlar om att på något sätt uppnå ett självförverkligande. Karriärmål är både relativt 

kortsiktiga i form av att uppnå en viss grad eller genomföra en utbildning exempelvis 

officersutbildningen. De är också mer långsiktiga som att bli ett namn, en profil i ett område 

som andra söker stöd hos, att bli ihågkommen för sina insatser på arbetet. På lång sikt är 

oftast inte graden målet utan det som har presterats under karriären. Målen kan förändras över 

tiden beroende på vilken livssituation individen befinner sig i. Karriärmål styrs av individens 

syn på karriär. Det som skapar dessa mål är bland annat inspiration från omgivningen, viljan 

att utmana sig själv och genom detta få en bekräftelse som i sin tur leder till tillfredsställelse. 

Karriärmöjligheter 

Möjligheten till karriär är stor inom Försvarsmakten som är en stor organisation med många 

typer av arbeten och svårighetsgrad. Karriären kan ske både genom att stiga i grader eller 

genom en fördjupad kompetens, olika individer har olika syn på vad som är en karriär för 

dem. De intervjuade upplever en stor möjlighet att göra karriär oavsett vilken karriärsyn 

denne har. Positiv särbehandling finns som en del i karriärmöjlighet, det kan både främja och 

hämma karriären. Särbehandlingen främjar karriären där det uppstår en konkurrenssituation 

mellan en manlig- och kvinnlig officer där minoriteten premieras vid likvärdig kompetens. 

Karriären kan hämmas då individerna inte vill premieras på grund av minoritetsskäl. Trots att 

likvärdig kompetens är ett kriterie för positiv särbehandling kan individen uppleva ett behov 

av att försvara sin kompetens, främst mot sig själv men även mot omgivningen. 

Livsharmonisering 
Det inneboende förhållandet mellan familje- och arbetslivssituationen måste hanteras för att 

möjliggöra livsharmonisering. Privatlivet och arbetet påverkar individens sinnesstämning som 

i sin tur påverkar vilka val som görs. Om arbetssituationen inte är tillfreds söker sig individen 

bort från denna. Om det råder harmoni i privatlivet möjliggör det förändringar i arbetslivet 

exempelvis karriärutveckling i form av kompetensutveckling eller nya mer utmanande 

tjänster. Om familjesituationen kräver ett ökat engagemang anpassar individen rådande 

arbetssituation genom att till exempel byta till ett enklare arbete där ökad närhet till familjen 

möjliggörs vilket i sig påverkar den personliga sinnesstämningen positivt. Kategorin indelas i 

tre stycken underkategorier; Familjesituation, Arbetssituation och Personlig sinnesstämning. 

Familjesituation 

Familjepåverkan är de förhållanden individen har utanför arbetet. För många innebär det att 

en familj bildas med en livskamrat. Beroende på vilket skede familjen är i får det olika stor 

påverkan. En familj med små barn eller att någon har en allvarlig sjukdom påverkar i regel 

mer än en familj med utflugna barn och där alla är friska. Stödet från familjen och 

acceptansen från livskamraten påverkar individens vilja och möjlighet att göra karriär vilket 

ofta innebär ökad bortavaro från familjen. Inom familjen kan en konkurrenssituation uppstå 

mellan den egna och livskamratens karriärer, vem ska vara hemma och vårda barn? Vems 

arbete är viktigast och får störst konsekvenser då denne är borta från jobbet? 
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Arbetssituation 

Arbetsplatsen med arbetslaget och chefen i spetsen påverkar arbetssituationen. En arbetsplats 

där individen känner tillhörighet skapar en vilja att gå till arbetet. Ett arbetslag som ger 

vägledande stöd, tillsammans löser problem, där individen känner att denne bidrar med sin 

kompetens skapar en stimulans. Individen trivs när denne är omgiven av likasinnade och 

professionella medarbetare. Omväxlande och lagom utmanande arbetsuppgifter skapar en 

stimulans i vardagen. I relationen med chefen är det viktigt att ett förtroende byggs upp. 

Chefen kan stödja, vägleda och möjliggöra karriär. Är relationen sämre med chefen kan det 

innebära en bromsad karriär eller att ny arbetsplats eftersöks. Var arbetsplatsen ligger 

geografiskt påverkar individen positivt eller negativt. Frekventa resor eller veckopendling 

uppfattas ibland som negativt av vissa medan andra blir stimulerande av det. En föreställning 

om hur ett nytt arbete i framtiden inverkar på individens arbetssituation skapar också en vilja 

eller ovilja att göra karriär. 

Personlig sinnesstämning 

Förklarar hur individen känner sig i sitt familjeliv och på arbetsplatsen, mellan dessa finns en 

dynamik där individen kan ha en eller flera känslor på ena platsen men ej på den andra. En 

känsla av trygghet, där arbetslivet kan beskrivas som en stabil arbetsplats med en tydlig 

arbetsbeskrivning. Individen vet vad som förväntas av denne i sin arbetsroll. På arbetsplatsen 

finns ett visst mått av bekvämlighet där individens erfarenhet och kompetens möjliggör en 

minimal ansträngning med bibehållet resultat, bekväma och stabila arbetstider inverkar också 

på bekvämlighet vilket kan inverka positivt på familjelivet. Bekvämlighet inom arbetet kan 

skapa en känsla av monotoni vilket gör att ett behov av omväxling kan uppstå. Nöjdhet kan 

uppstå både inom familjelivet och på arbetsplatsen och påverkar viljan att lämna eller stanna 

kvar i den situation han/hon är i nu och benägenheten att ta nästa steg i karriären. Om 

individen är nöjd på arbetsplatsen kan större kraft läggas på familjelivet för att skapa balans 

mellan dessa. 

Resultat teoretisk kodning 
Vid den teoretiska kodningen har vi identifierat följande teoretiska koder utifrån Glasers 

kodfamiljer. Då resultatet kretsar runt kärnkategorin och de fyra kategorierna har den 

teoretiska kodningen utgått från dessa.  

   

Beslutsfullbordande inträffar när de tre kategorierna självförtroendeuppbyggnad, 

självförverkligande drivkrafter och livsharmonisering når en total massa för att väga över för 

ett beslut. Beslutsfullbordande ingår därför i familjen degree (Glaser, 1978, pp. 73-82).  

  

De tre kategorierna; självförtroendeuppbyggnad, självförverkligande drivkrafter och 

livsharmonisering påverkar slutgiltigt bestämmande och därmed ingår samtliga kategorier i 

familjen the six C’s och underkategorin causes och consequences (Glaser, 1978, pp. 73-82).  

 

De tre kategorierna; självförtroendeuppbyggnad, självförverkligande drivkrafter och 

livsharmonisering påverkar varandra inför det slutgiltiga bestämmandet. Exempelvis kan 

livsharmoniseringen påverka både självförverkligande drivkrafter och 

självförtroendesuppbyggnaden positivt då harmoni råder, vilket möjliggör att nya utmaningar 

antas och självförverkligande kan uppnås. Den kan även påverkas negativt då harmoni inte 

råder, då det begränsar de andra två kategorierna. Ett annat exempel är om de 

självförverkligande drivkrafterna är starka hos individen och nya utmaningar antas kan det 

påverka livsharmoniseringen negativt. Då kategorierna interagerar med varandra och det inte 

går att säga vilket som börjar eller slutar ingår dessa kategorier i familjen interactive (Glaser, 

1978, pp. 73-82).  
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4 Referensram 
I kapitlet beskrivs hur litteraturstudierna genomfördes och avslutas med en redovisning av 

teorier inom uppsatsens område. 

Litteraturstudier 
Efter genomförd dataanalys påbörjades litteraturstudierna. Syftet med dessa var tudelat, dels 

att förstå vad vi hade funnit och dels att kunna underbygga resonemang inför kommande 

diskussion. Utifrån resultatkapitlets kategorier och underkategorier påbörjades inläsning av 

tidigare studier, då främst uppsatser men även avhandlingar och artiklar. Sökningen efter 

litteratur gjordes utifrån områden som var relevanta för arbetet. Exempel på sökord som 

användes var; motivation, karriär, beslutsfattning, mentorskap och coachning. När litteratur 

som var relevant för vårt arbete identifierades, gjordes ett urval av referenser. Vissa forskare 

förekom oftare än andra i studierna vilket har för oss varit vägledande i urvalsprocessen för 

att hitta de tongivande inom respektive område. Vår strävan har hela tiden varit att få en bred 

referensram då studiens resultat spänner över flera teoretiska områden. Då flera teoriområden 

berörs presenteras i regel referensen överskådligt för att skapa en överblick. Nedanstående 

referenser har hjälpt oss att förstå resultatet och underbyggt diskussionen med relevanta 

referenser. 

Ett dualistiskt perspektiv på karriär 
Kan vi välja och konstruera vår framtid? Gemene man ser det nog gärna på det viset, att 

människan har en egen vilja och handlar utifrån denna. Dock finns det samtidigt regler hur 

man bör, ska och förmodligen kommer att handla. Dessa strukturer i samhället kan styra oss 

som individer och kan både främja och hämma oss i form av till exempel oönskade 

maktstrukturer men vi kan också påverka dessa genom våra handlingar. Denna dualism inom 

samhället där vi både blir styrda men också kan förändra genom handlande är något som 

diskuteras inom socialvetenskapen (Hill Cedergran, 2007). Nedan redovisas två olika 

teoretiska perspektiv på individens handlingar och den yttre påverkan på individen. 

 

Sociologen A. Giddens har med struktureringsteorin sökt att beskriva hur individen påverkas 

av samhället. Giddens perspektiv är i huvudsak voluntaristiskt och sätter tilltro till att 

individen har kapaciteten att välja och på så sätt skapar förändring i den existerande 

strukturen (Loyal, 2003). Det är en teori som baseras på att individen har en förmåga att 

kunna se och anpassa sina handlingar (Ahlberg, 2008). Dessa handlingar i sin tur får 

konsekvenser, både som individen kan förutse men även de som ej kan förutses. Giddens 

menar att vi lever i en tid av globalisering (Giddens, 2010). I denna tid lever individerna och 

skapar sin självidentitet genom ständiga reflexiva handlingar och val. Denna självidentitet 

skapas genom de val individen gör utifrån livsstil och den kontext individen befinner sig i och 

dessa val i sin tur rekonstruerar den sociala omvärlden (Ahlberg, 2008). Traditioner styrde 

individen i stor utsträckning förr i tiden, exempelvis var giftermålet närmst ett livstillstånd 

jämfört med idag i västvärlden med tydliga ramar om hur exempelvis kvinna och man ska 

förhålla sig till varandra. I och med att traditionen minskar och skiftar karaktär tvingas vi att 

leva på ett mer reflekterande vis. Denna frihet och självbestämmanderätt kan ersätta de luckor 

som har skapats i traditionerna men skapar samtidigt ett samhälle där individerna tvingas till 

ideliga beslut både i vardagen och på andra områden. Individen bestämmer alltså själv hur 

framtiden ska utformas, var man vill bosätta sig och vilka relationer som väljs. I motsats till 

ett samhälle baserat på traditioner där boplats och relationer mer var på förhand givna 

(Giddens, 2010). Detta menar Giddens att tvivlet om sin roll är ett utmärkande drag hos 

individer i globaliseringen. Det finns inga självklara svar på de moraliska frågor som 
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individen bär med sig. Till detta kopplas känslan av en meningslöshet som ständigt finns 

bakom livsplaneringen (Ahlberg, 2008).  

 

Den franska sociologen Bourdieu vill skapa mening och förklara förhållandet mellan de 

sociala strukturerna (samhället, organisationer etc.) och individers handlingar, vad de gör och 

varför de gör det (Webb, et al., 2002). Bourdieu benämner de strukturella instanser som 

påverkar individen för ”kulturella fält”, dessa fält består dels av institutioner och regler men 

även av de interaktioner som sker mellan institutioner, regler och praxis. Den påverkan och 

inflytelse en individ har inom ett kulturellt fält beror på vilken rangordning och kulturellt 

kapital denne har. Genom begreppen reproduktion och transformation förklarar Bourdieu hur 

konkurrensen om kulturellt kapital förhåller sig. En individ justerar sina förväntningar om 

ökat kulturellt kapital med hänsyn till de begränsningar de har i form av utbildning, kontakter, 

position i samhället etc. Det innebär att individer med lågt kulturellt kapital tenderar att ha 

låga förväntningar om att öka sitt kapital samt är mindre ambitiösa. Bourdieu uttrycker det 

som att det subjektiva hoppet om vinst justeras utefter den objektiva sannolikheten för vinst. 

Detta medför att det sker en reproduktion av det kulturella kapitalet. För att bryta detta 

mönster behövs en transformation vilket innebär att man satsar för att öka det kulturella 

kapitalet. Det kan ske exempelvis att en individ från en arbetarfamilj skickas på en högre 

akademisk utbildning. Detta anser dock Bourdieu är dömt att misslyckas på grund av det 

”Habitus” som individen har som på förhand kommer att göra att individen inte ser sig som en 

akademiker och förväntar sig därmed ett misslyckande eller är ointresserad. Habitus kan 

förklaras med det som överbryggar mellan strukturen (samhället, kulturen etc.) och individen, 

mellan det objektiva och det subjektiva. Hur individen ser på världen, dess övertygelser och 

värderingar konstrueras av Habitus. Habitus i sin tur påverkas av det kulturella arv som 

individen får redan vid uppväxten. Habitus verkar vid tillfällen då handlingar ska ske. Det är 

vid en händelse då en eller flera förutsättningar möter ett problem eller valmöjlighet som 

individen påverkas av Habitus (Webb, et al., 2002). Bourdieu kan tolkas som deterministisk i 

sin syn, individen föds in i en kultur och ärver en position samt värderingar och det i sin tur 

påverkar och förutbestämmer individens framtid. 

Teorier om karriär 
Mirvis & Hall beskriver i Psychological success and the boundaryless career att teorier och 

forskning om karriär tog fart efter andra världkriget. Forskningen och dess teorier fokuserade 

på hur människor arbetar sig uppåt i organisationer, att karriären var ett livsverk inom ett och 

samma företag. Vidare beksriver Mirvis & Hall tre karriärtyper; den traditionella-, den 

gränslösa- och den skiftande karriären (Mirvis & Hall, 1994), vilkas innebörd sammanfattas 

nedan. Vi har valt att förhålla oss till dessa tre karriärtyper för att beskriva och förstå de 

kvinnliga officerarnas karriärer.  

 

Den traditionella synen på karriär var ett livslångt värv inom samma organisation och hur man 

klättrar inom denna. Mirvis & Hall beskriver att denna uppfattning om karriär uppstod under 

efterkrigstiden vilket tilltalade många som hade dels den stora depressionen och dels kriget 

färskt i minnet (Mirvis & Hall, 1994). Den traditionella karriären definieras som en vertikal 

framgång, en klättring i organisationens struktur och belöningar i form av pengar eller annan 

ersättning (McDonald, et al., 2005). Klassiskt synsätt för medarbetare är att definiera karriär 

som hur man utvecklas tidigt och mitt i sin karriär för att sedan plana ut eller hoppa av 

(Mirvis & Hall, 1994). 

 

I dagens samhälle är det vanligt att en karriär är mer gränslös jämfört tidigare. Den 

traditionella uppfattningen om en livslång karriär inom samma företag tillhör inte 
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normalbilden längre. Den gränslösa karriären, vilken ställer större krav på individen att vara 

flexibel och själv forma sin egen utveckling och karriär. Även om samma arbetsgivare 

bibehålls hela tiden på den moderna arbetsmarknaden är det troligt att man inom 

organisationen även roterar arbetsuppgifter och har en mer rörlig karriär jämfört med den 

traditionella karriären. En individs karriärsutveckling omfattar perioder av omskolning, 

karriärvägen rör sig snarare i sidled än uppåt (Mirvis & Hall, 1994). Till skillnad från den 

traditionella karriären där framgången är den vertikala stegringen i hierarkin, använder sig 

den gränslösa karriären begreppet psykologisk framgång. Den psykologiska framgången är 

unik för individen. Exempel på den psykologiska framgången kan vara känslan av att 

åstadkomma något, stolthet eller familjelycka (McDonald, et al., 2005). Det handlar om att 

uppnå mål som är meningsfulla för individen snarare än mål uppsatta av omgivningen. Om 

man jämför mot en traditionell definition av karriär så förknippas detta med en yrkeskarriär 

eller profession. I den moderna karriären ses detta mer dynamiskt där yrkeskarriär samspelar 

med privatlivet för att medarbetaren ska uppnå psykologisk framgång (Mirvis & Hall, 1994).  

 

Den skiftande karriären definieras mer som en process med toppar och dalar, tidig eller sen 

utveckling i karriären och rörlighet mellan arbetsområden. Den är heller inte strikt knuten till 

en organisation eller lön. Denna modell tar även hänsyn till privatlivet där arbete och fritid 

överlappar varandra och beroende på tidpunkt ges olika tyngdpunkt. Exempelvis kan 

medarbetaren fokusera på att vara hemma med barnen under deras uppväxt för att senare i 

karriären fokusera mer på arbetet. Definitionen av jobb, fritid och karriär är något som har 

ändrats under årens lopp. Den klassiska idén om en livslång karriär inom samma organisation 

är något som inte riktigt stämmer längre (Mirvis & Hall, 1994).  

 

En sammanslagen variant på skiftande och gränslös karriär där även genus omhändertas 

benämns Kaleidoscope career model  (Mainiero & Gibson, 2018). Författarna framhäver i 

modellen begreppen äkthet, balans och utmaning som faktorer för karriär. Dessa faktorer har 

olika betydelse för kvinnor och män, beroende på vilket skede karriären de befinner sig i 

prioriterar kvinnor och män olika. Begreppet äkthet definieras som hur en individs behov är 

att uppföra sig och handla i relation till sitt inre jag, att individen behöver vara lojal mot sig 

själv och sina värderingar. Balans hänvisar till individens önskan att ha balans mellan sitt 

yrkesliv och privatliv. Begreppet utmaning hänvisar till individens önskan att göra framsteg i 

sin karriär, delta i motiverande arbete och utvecklas på arbetsplatsen. Beroende på var man är 

i karriären väljer individen vilken av dessa tre begrepp eller parametrar som har tyngdpunkt 

just vid det tillfället. Mainiero & Gibson fann att balans var viktigare för kvinnorna jämfört 

med männen. Betydelsen av äkthet ökade för kvinnorna allt eftersom karriären fortgick 

medans den minska de för männen. Utmaning var jämförbar mellan könen och minskade i 

betydelse över tid (Mainiero & Gibson, 2018). 

Teorier om beslutsfattande 
Kahneman beskriver i boken ”Thinking fast and slow” att människan har två typer av 

beslutsfattande vilket han beskriver som två system (Kahneman, 2013). System 1 som är 

impulsivt beslutar på känsla med lite eller ingen ansträngning och system 2 som är medvetet 

och gör analyserade beslut. Kahnemans teori diskuteras av Redekopp som menar att system 1 

tar beslut hundratals gånger under en dag med liten ansträngning.  Att gå, hälsa på någon eller 

svara i telefon är exempel på uppgifter som system 1 hanterar på i princip ett automatiskt sätt. 

Men flera av system 1:s uppgifter kan övertas av system 2 om uppmärksamheten påtvingas. 

Exempelvis om hälsningen ersätts med en kram eller om bilkörningen kräver speciell 

uppmärksamhet i en trafikerad korsning. System 1 använder heuristik som ger enkla eller 

ofullständiga svar men som är tillräckliga för situationen och har troligtvis utvecklats inom 
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ramen för människans överlevnadsinstinkter. Redekopp hävdar att överlevnad i dagens 

samhälle handlar mer om väl övervägda beslut och därför borde system 2 användas i större 

utsträckning. Men trots att system 2 är det system som hanterar rationella och väl övervägda 

beslut i karriären så är det system 1 som hanterar mycket av det dagliga jobbet där alla 

mikrobeslut ackumuleras och formar individens karriär (Redekopp, 2016). Vidare i boken 

beskrivs prospektteorin där Kahneman påvisar att människan värderar utfallet av en negativ 

konsekvens eller risk som allvarligare än en positiv konsekvens eller vinst. Detta benämner 

Kahneman som förlustaversion (Kahneman, 2013). I fallet om karriär och livssituation blir 

referenspunkten den situation som individen befinner sig i vid beslutstillfället. Utifrån denna 

referenspunkt värderar individen sin vinst respektive förlust.   

 

Self-efficacy är ett begrepp skapat av socialpsykologen Albert Bandura. Individens self-

efficacy är inte bara en föreställning om framtida handlingar. Det är en uppsättning av 

faktorer som beskriver deras tankemönster och vilka känslomässiga reaktioner de uppvisar i 

krävande situationer. Enligt Bandura har personer en tendens att ta sig an uppgifter de vet att 

de klarar av och undviker uppgifter som bedömt överstiger deras förmåga. De bedömningar 

om sin self-efficacy som har bäst effekt är de som överstiger till en liten grad över vad en 

individ kan åstadkomma vid ett visst tillfälle. Sådana uppskattningar om self-efficacy leder 

till att individen tar sig an realistiska men ändå utmanande uppgifter. Self-efficacy påverkar 

individens val av uppgift samt hur mycket kraft och energi som läggs på uppgiften. En individ 

som har en hög self-efficacy är mer energisk och ihärdig i sina ansträngningar för att nå målet 

(Bandura, 1986). 

 

Individer som uppfattar sig själva som en person med hög self-efficacy tar sig an uppgifter 

som fångar deras intresse och engagemang. De intensifierar sina ansträngningar när de inte 

når upp till sina mål och ser nederlag på vägen som tillfälliga. En sådan självsäkerhet i sin 

strävan medför att individen högst troligt kommer att nå ett fullbordande av målet. En individ 

som ser sig som en person med hög self-efficacy handlar, tänker och känner annorlunda 

jämfört med de som uppfattar sig själva ha låg self-efficacy. De formar sin egen framtid 

snarare är att bara förutse den (Bandura, 1986). 

Teorier om motivation 
För att förstå det som motiverar och driver de kvinnliga officerarna i karriären har vi tagit stöd 

av Herzbergs motivationsfaktorer.  

 

Herzberg studerade i slutet av 1950-talet vad som motiverade individer i jobbet och kom fram 

till att det är två typer av faktorer som påverkar individerna, hygien- och 

motivationsfaktorerna. Hygienfaktorerna har inget med individens arbete att göra utan det 

som omger arbetet. Det kan till exempel handla om; företagspolicy och administration, om 

relationer till chefer och medarbetare och trygghet i form säkerhet på arbetsplatsen. Herzberg 

menar att dessa faktorer inte påverkar individens motivation utan endast trivseln. Brister i 

faktorerna kan bidra till vantrivsel. Vid en jämförelse med Maslows behovstrappa är 

hygienfaktorerna applicerbara på det tre första stegen. Motivationsfaktorerna däremot är helt 

knutna till individernas arbete och kan jämföras med Maslows behov av självkänsla och 

självförverkligande. Herzberg redovisar sexton faktorer och fem av dessa utmärktes som mer 

betydande än övriga; prestation, erkännande, arbetsuppgiften, ansvar och befordran.  

Dessa faktorer bidrar till ökad motivation. Motivationen skapas när individernas behov 

tillfredsställs. Att ha stimulerande arbetsuppgifter, att lyckas, få uppskattning, att få möjlighet 

till utveckling. Dessa motiverande faktorer ger belöningar vilket i sig skapar motivation. 
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Lön kan enligt Hertzberg både vara en hygien- och en motiverande faktor. Lönen kan dels 

tillfredsställa grundläggande behov men även bidra till självförverkligande. Exempelvis kan 

lönen ses som ersättning för det utförda arbetet eller som en belöning för ett väl utfört arbete 

genom provision eller bonusar (Herzberg, et al., 1993). 

Familjesituationen och arbetet 
I denna uppsats likställer vi begreppet familjesituation med den situation individen har i 

privatlivet. Begreppet innefattar allt från ensamstående utan barn till boendes med partner och 

barn. Även relationer med vänner, föräldrar och släktingar ingår i begreppet. Alla dessa olika 

konstellationer kan påverka relationen mellan familjelivet och arbetslivet. Nedan kommer vi 

beskriva ett antal områden där familjesituationen och arbetssituationen påverkar varandra. 

 

Grunden i ett arbete är att arbetstagaren ställer sig till arbetsgivarens förfogande och utför en 

arbetsuppgift en viss tid vilket båda parter är överens om, för detta får den anställde lön 

utbetalad. Det finns anställningsformer där arbetstiden inte är reglerad utan endast 

arbetsuppgiften är avtalad. Det förutsätter att arbetstagaren arbetar så mycket som krävs och 

avdelar den tid som behövs för att arbetsuppgiften ska utföras. I vissa fall väljer arbetstagaren 

att arbeta utöver det som är avtalat på grund av ambition, plikt eller skuldkänsla. Dessa så 

kallade gränslösa arbeten, oavsett om de är avtalade eller inte, skapar en oklar skiljelinje 

mellan arbetssituationen och familjesituationen. De kan beskrivas enligt följande: 

”Gränsen mellan arbetsliv och individens övriga liv luckras upp när de formella regleringarna 

för arbetstid, arbetsplats och arbetets organisation förvinner.[…] Denna arbetets invasion kan 

leda till att man; arbetar för mycket, ständigt står tillgänglig och beredd, har svårt att lämna 

arbetet utan tar med sig detta in i samvaron med familjen. Tid för arbete och övrigt liv 

”packas samman” när verksamheterna planeras för att tiden skall kunna utnyttjas och livet 

organiseras i en integrerad helhet (Allvin, et al., 1999)”.  

 

Denna gräns mellan familjesituationen och arbetssituationen är individuell och beroende hur 

man trivs med och kan hantera friare arbetsformer så får det olika konsekvenser. Vissa 

arbetstagare trivs med styrda arbetsformer där man arbetar på sin arbetstid och sedan släpper 

tankarna på jobbet och går hem medan andra väljer att arbeta med friare ramar och tar i 

gengäld med sig arbetet hem i större utsträckning. Dagens teknik gör det möjligt att ständigt 

vara uppkopplad och tillgänglig mot arbetet, det medför att ”det blir en fråga för egna 

samvetet huruvida man ska stänga av denna kanal från arbetsplatsen in i familjelivet” (Allvin, 

et al., 1999, p. 9).  

  

Hushållsarbete är en annan faktor som påverkar spänningen mellan familjesituationen och 

arbetssituationen. Mängden hushållsarbete är jämnt fördelad när kvinnor och män är 

ensamstående eller sambo utan barn. I förhållanden utan barn fördelas arbetet hemma mer 

traditionellt där kvinnan förvisso gör mer hushållsarbete men mannen väger upp genom att 

utföra underhållsarbete och en jämvikt uppstår. När det tillkommer barn i familjen ökar 

hushållsarbetet väsentligt för kvinnor jämfört med män. Ett återkommande resultat i tidigare 

forskning är att män anpassar sig till den nya livssituationen genom omfördela tid från 

underhållsarbete till hushållsarbete vilket gör att totala arbetsinsatsen ökar men ej markant. 

Kvinnorna kan ej göra denna omfördelning utan anpassar sin arbetstid för att möta det ökade 

kravet på hushålls och omsorgsarbete. Arbetsbelastningen riskerar bli för hög för mammor 

som liksom partnern arbetar heltid samtidigt som det ökade hushållsarbetet ska lösas. Studier 

visar att det finns ett sammanhang mellan lågt psykiskt välbefinnande och hög 

arbetsbelastning i hushållet och på arbetet. De visar även att det är sannolikt att det stora 
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ansvaret för hushållet bidrar till en hög sjukfrånvaro bland de som är mödrar, speciellt med 

flera barn (Boye, 2014). 

 

De spänningar som uppstår mellan familjelivet och arbetslivet på grund av hushållsarbete kan 

minskas genom att antingen arbetsgivaren tillhandahåller förmåner som underlättar eller att 

staten subventionerar till exempel hushållsnära tjänster. Från 2007 har det varit möjligt att få 

köp av nära hushållstjänster subventionerat genom RUT-avdraget. Detta är positivt ur 

jämställdhetssynpunkt då det avlastar för de kvinnor som väljer att arbeta heltid och 

kombinera familj med karriär. Det är ej heller helt oproblematiskt då just de arbeten som ska 

avlasta kvinnorna utförs av andra kvinnor och därmed befäster könsrollen i serviceyrken. Ofta 

sker detta genom en arbetsfördelning mellan rika och fattiga länder i så kallade 

omsorgskedjor där kvinnor utgör kittet i detta system (Björnberg, 2016). 

Stödjande vägledning 
I Försvarsmaktens styrdokument återkommer coachning och mentorering som begrepp. Dessa 

begrepp visar sig även i empirin. Oavsett vilket begrepp som har använts är det alltid en 

person som stödjer och/eller vägleder en annan. I vårt resultat har vi använt stödjande 

vägledning som begrepp. Den stödjande vägledningen är en sammanslagning av begreppen; 

coachning och mentorering. Nedan kommer dessa begrepp beskrivas utifrån tidigare 

forskning och teorier i syfte att förstå dess innebörd och ge en förklaring till empirin.  

 

Arhén beskriver att ordet mentor härstammar från den grekiska mytologin. Odysseus gav 

Mentor uppgiften att fostra och ta hand om Telemachos som var Odysseus son. Mentor fick 

detta förtroende då Odysseus litade på honom samt att denne hade de rätta erfarenheterna och 

kunskaperna. Det var ett förtroendeuppdrag. En mentor idag tar sig an uppdragen för att se sin 

adept utvecklas, genom att dela med sig av sina klokheter och kunskaper. Arhén definierar 

mentorn som en klok person som har genom åren har tillförskansat sig en gedigen 

livserfarenhet. Vidare har denne ett gott omdöme och har inga behov av att framhäva sig 

själv. Att se yngre förmågor utvecklas är belöningen för mentorn. Vidare så beskriver Arhén 

att en mentors viktigaste förmågor är att vara en god lyssnare som kan dela med sig av egna 

erfarenheter, både positiva och negativa, samt att ställa vägledande eller rådgivande frågor. 

Målet med dessa frågor är att tvinga adepten till reflektion och själv komma fram till svaren. 

Kombinationen av mentorns erfarenhet och karaktär är det som bidrar till adeptens personliga 

utveckling, både som chef och människa. Det viktiga är att mentorn inte agerar åt adepten 

utan är en mogen samtalspartner som varsamt vägleder (Arhén, 2007). Gjerde beskriver att 

mentorn är en erfaren person som vidarebefordrar kunskap till adepten. Mentor väljs eller 

tilldelas (måste då godkännas av adepten). Relationen ligger generellt sett utanför 

linjeansvaret(Gjerde, 2004). Mentorskap syftar till att under en längre tid främja adeptens 

personliga utveckling. Värdet av mentorskapet fyller två funktioner dels en psykosocial 

funktion och dels en karriärstärkande funktion. Den psykosociala funktionen innefattar 

rådgivning och uppmuntran medan den karriärstärkande funktionen omfattar; utmanande 

uppdrag, nätverksbyggande och synlighet (Gjerde, 2004). Arhén beskriver mentorskapet som: 

”Eftersom mentorskapet är en metod för att överföra erfarenheter och kunskaper bör 

mentorns livsvisdom matcha adeptens behov […] mentorn ska bidra till att öka adeptens 

självförtroende genom att vara rådgivare, vän och förebild.” (Arhén, 2007, p. 22)  

 

Gjerde beskriver att ordet coach härstammar från engelskan och betyder vagn eller turistbuss. 

Coach började användas under 1500-talet och är en metafor som beskriver något som fraktar 

människor till en önskad plats. Senare började coach används inom idrotten, där coachen 

skulle frakta idrottaren från en lägre nivå till en högre nivå. Gjerdes definition av coaching är: 
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”Coaching är ett avgränsat angreppssätt där syftet är att utveckla människor på det 

yrkesmässiga och det personliga planet. Relationen är en till en (eller några få). […] 

angreppssättet på utmaningar är inriktat på lösningar och möjligheter – inte diagnos och 

råd. Coachen och utövaren riktar sin uppmärksamhet mot nutid och framtid” (Gjerde, 2004, 

p. 22) Arhén beskriver att det som kännetecknar en coach är att denne arbetar med en metod 

och teknik vars mål är att hjälpa den coachade att hitta sina inre krafter och genom det 

förbättra individens prestation. Det är genom tekniken som coachen hjälper den coachade att; 

finna svar och lösningar, frigöra sina inre krafter och att öka självinsikten (Arhén, 2007). 

 

Det finns många definitioner på mentorskap och coachning Gjerde och Arhén är två exempel 

på detta. Idmark-Andersson har gjort en studie på mentorskap vars syfte är att bringa klarhet i 

begreppet mentorskap och dess närliggande begrepp. Hon sammanfattar likheter och 

skillnader mellan mentorskap och coachning på följande vis: 

 

”I ett mentorskap finns en ömsesidighet och en lojalitet där det sker ett utbyte mellan mentor 

och adept som för bådas del består av bekräftelse, status, kunskap, erfarenhet och 

information. Skillnaden i status mellan de båda blir i bästa fall obefintlig då båda genom 

relationens reflekterande karaktär kommer att utvecklas både personligt och yrkesmässigt 

genom att båda reflekterar över sina kunskaper och erfarenheter.[…] Mellan coach och 

coachad är utbytet annorlunda där coachen är mer av experten som genom råd och 

anvisningar delger den coachade kunskap och information som denne sedan omsätter i 

handling för att nå uppsatta mål. Genom expertrollen finns en statusskillnad som påverkar 

relationen till att bli en mindre ömsesidig och jämbördig relation än mentorskapsrelationen. 

På samma sätt som med coachning kan man beskriva fadderskapet där det är ett ensidigt 

givande av råd, vägledning eller i vissa fall pengar från faddern.” (Idmark-Andersson, 2005). 

Genom denna genomgång har vi visat att det finns flera definitioner på begreppen mentorskap 

och coachning. Vi väljer att samman föra dessa två i vårt begrepp stödjande vägledning för att 

på så sätt inte fastna i en diskussion om vad som är mentorskap och coachning. Det viktiga att 

få fram är att den stödjande vägledningen behövs, det är mindre viktigt att reda ut hur den ter 

sig. 
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5 Analys och diskussion 
Kapitlet innehåller en analys av resultatet där tolkning och jämförelser sker med stöd av 

teorier samt tidigare forskning. Studiens frågeställning besvaras av kategorierna och syftet 

med studien besvaras av kärnkategorin Beslutsfullbordande. Citaten nedan är helt anonyma, 

vi har inte heller givit fiktiva namn eller numrerat respondenter med hänsyn till det få antal 

respondenter som intervjuats då mönster framträder och tar bort anonymiteten. 

Beslutsfullbordande 
”Således är målet för forskning som använder GT, att upptäcka kärnvariabeln eftersom den 

klarar ut huvudangelägenheten för deltagarna.” (Glaser, 2010, p. 131). Under individers 

yrkesliv uppstår det situationer där individen måste fatta beslut om sin fortsatta karriär. När 

steget ska tas från innevarande arbetssituation till en ny uppstår svårigheten med att komma 

till ett beslut vilket vi har identifierat som respondenternas huvudproblem. För att ta ett beslut 

behöver de tre kategorierna självförtroendeuppbyggnad, självförverkligande drivkrafter och 

livsharmonisering nå en total massa för att väga över för ett beslut. Denna massa benämner vi 

kritisk karriärmassa. När den kritiska karriärmassan är tillräckligt uppfylld möjliggörs ett 

beslut om fortsatt karriär. Detta innebär att kategorierna i kritisk karriärmassa tillsammans har 

en tyngd som möjliggör ett slutgiltigt bestämmande som verkställer. Ett beslutsfullbordande 

har skett.  

 

 
 

Figur 5. Hur kritisk karriärmassa påverkar det slutgiltiga bestämmandet. 

 

”Redan i högstadiet hade jag bestämt mig att det var officer jag skulle bli” 

 

”Men jag tror att det som drev mig, det var nog det att jag hade bestämt mig. Och det fanns 

liksom inget annat. Utan det var någonting som bara ska genomföras.” 

 

Citaten ovan tolkar vi som att individerna har tillräcklig tyngd i den kritiska karriärmassan. 

Det finns ett gott självförtroende, en livssituation som harmoniserar och individen har en stark 

ambition och vilja. Det behöver ej infinna sig en inbördes balans mellan de kategorier 

ingåendes i kritisk karriärmassa utan mer en harmoni där de samklingar där den ena kan väga 

avsevärt tyngre än de andra. Ett nytt steg i karriären handlar om förväntningar och farhågor 
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om hur den nya situationen ska te sig. Det kan handla om hur individen tror sig hantera den 

nya arbetssituationen och de krav som den medför och samtidigt hantera familjesituationen 

som kan förändras genom karriärvalet. Om kritisk karriärmassa ej är uppfylld så kan det 

hanteras genom att förstärka en eller flera av kategorierna i kritisk karriärmassa. Höja 

självförtroendet genom vägledande samtal eller skapa förutsättningar för att minska 

spänningen mellan arbetsliv och privatliv kan vara det som får vågen att tippa över.  

Den andra delen i modellen är slutgiltigt bestämmande. Beslutet sker på olika sätt och på 

olika grunder. 

 

”Jag vill att det ska bygga på fakta. Sen är det klart att i stunder och sånt där fattar man ju 

beslut utifrån känsla så är det ju. ” 

 

Respondenterna har under intervjuerna berättat att de vid ett flertal tillfällen har tagit beslut 

gällande deras karriär där de ibland gör rationella avvägningar och ser långsiktigt men ibland 

helt handlar på känsla. Ovanstående citat stärks av Kahnemans teori om beslutsfattande med 

en impulsiv del och en analyserande del (Kahneman, 2013). Med vägledning aktiveras system 

2 att se perspektiv och ta genomtänkta beslut på lång sikt för att skapa en strategi men när 

beslutet ska tas hävdar vi att beslutet är behjälpligt av att system 1 tillåts vara beslutande för 

att ta risken och att beslutet verkligen ska tas. En respondent beskriver en situation då hon tog 

ett beslut om sin karriär på stående fot där hon valde mellan två tjänster vilket är ett exempel 

på ett nyttjande av system 1: 

 

”jag hade fem sekunders betänketid på och valde en av tjänsterna. Det tyckte jag liksom det 

låter intressant, det finns säkert roliga saker i utlandsstyrkan att göra med det.”  

 

En annan respondent beskriver en annan beslutssituation där hon var otillfredsställd med 

rådande situation och reflekterade och övervägde noggrant innan beslut om förändring togs. 

När väl övertygelsen hade infunnit sig blev verkställandet enkelt i praktiken. 

 

”Så då fråga jag bara, kan man byta? Och det gick ju bra.”  

 

Nedan ett exempel där Livsharmonisering råder men de Självförverkligande drivkrafterna 

väger för lätt för att fatta ett beslut om karriär. En respondent uttrycker varför nästa skolsteg 

inte var aktuellt att genomföras på grund av att individen var nöjd i den situationen som var. 

 

”Sen hade jag alla förutsättningar. Min man är inte officer, han jobbar 7-16 så vi hade inte 

de konflikterna så att säga utan det skulle ha fungerat med marktjänsten alldeles utmärkt. Det 

fanns inget där som hindrade mig att det inte skulle kunna gå i lås, jag var nöjd.” 

 

Genom att chefen i medarbetarsamtalet tillsammans med individen sätter upp mål och strategi 

för den fortsatta karriären, ges förutsättningar för övervägda beslut. När väl beslutet ska tas 

menar vi att det positiva utfallet gynnas av om chefen presenterar ett konkret förslag där 

individen får bestämma sig på kort varsel. Beslutsfullbordande är lösningen på de 

intervjuades huvudproblem, att komma till ett beslut om fortsatt karriär. Individernas 

beslutsfullbordande kan påverkas genom att stärka den kritiska karriärmassan och ge konkreta 

karriärsförslag. 

 

Sammantaget tolkar vi att samtliga respondenter anser att de har alla möjligheter att forma sin 

framtid. Respondenterna resonerar utifrån sina valmöjligheter och begränsningar de har. I 

många fall anpassar sig individerna utifrån sin kontext. I respondenternas resonemang 
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framkommer även tveksamheter som kommer med dessa val och beslut. Att se det ur Giddens 

(2010) voluntaristiska perspektiv stämmer alltså väl med det respondenterna återger.  

Självförtroendeuppbyggnad 
Ett gott självförtroende hjälper individen att hantera osäkerheter som kan uppstå i och med en 

ny tjänst. Stödjande vägledning har valts som begrepp och innefattar i vår tolkning begreppen 

mentorskap och coachning som båda innebär samtal för att underlätta utveckling. Att stödja, 

utveckla och motivera medarbetare. Rollen innebär att hjälpa individen att formulera och sätta 

upp mål antingen på förhand eller under processens gång. En inre tro på sig själv som säger 

det här klarar jag av, jag kan hantera denna nya situation och de förväntningar som ställs på 

mig. En respondent uttrycker följande som beskriver hur osäkerheten inför det nya hanteras: 

 

”För jag har ju ett annat sätt att leda på så det kommer att bli svinbra.” 

 

En brist på självförtroende har motsatt effekt. Individen har de faktiska förutsättningarna men 

tror sig själv inte kunna hantera den nya situationen. Detta kan avhjälpas med ett tidigt stöd i 

form av stödjande vägledning som hjälper individen med att få bekräftat sin egna kompetens 

och därigenom få ett starkare självförtroende. 

 

”Och det tror jag är ett bra grepp att faktiskt coacha någon, vi ser dig som det här. Och det 

är kanske det som jag har saknat lite att någon faktiskt tror på vad det är jag kan. För jag 

hade ju som sagt aldrig vågat tänka tanken på att sitta där jag sitter nu. Om ingen hade sagt 

till mig att man tror att jag skulle kunna klara det. Lite jante över det hela att, jag hade aldrig 

trott att, inte kan väl jag.” 

 

I all välmening är vägledningen ofta helt ur individens perspektiv där denne får framlägga sin 

vilja. Detta kan vara enligt vår mening kontraproduktivt om man vill fånga upp individer som 

är skickliga men behöver stärkas i självförtroendet. 

 

”Jag har alltid fått prata. Jag har alltid själv fått lägga fram vad jag vill. Istället för att få 

höra ”vad jag tycker att du ska bli” eller ”vad jag råder dig till att bli” utan man får, men 

det är ju kanske oftast, det är väl så, vad vill du göra? Vad är din karriär? Vad är ditt nästa 

steg?” 

 

Risken med att lämna beslutet åt individen helt och hållet, innebär ur ett arbetsgivarperspektiv 

att kompetens kan gå förlorad vilken skulle kunna göra nytta högre upp i organisationen. 

 

”Så hade frågan från chefen inte kommit så hade det aldrig skett? Nej,nej det hade det inte 

gjort. Nej hade inte han frågat så hade jag aldrig sökt.” 

 

Det vägledande stödet är en avvägning mellan att se det helt ur individens perspektiv och 

arbetsledning där chefen bestämmer vad individen ska göra. Respondenterna beskriver att en 

chef som delger möjligheter och hur denne ser på deras kompetens både kan öka 

självförtroendet och minska osäkerheten. Inom Försvarsmakten används medarbetarsamtal 

som ett verktyg för att skapa mål på sikt samt hur utvecklingen ska ske på vägen dit. Vår 

erfarenhet är att planen i medarbetarsamtalet har en tendens att utebli eller förändras på grund 

av personalförändringar vilket medför frekventa rotationer mellan arbetsuppgifter. Det är 

dock ett viktigt verktyg i ledet att skapa en trygghet för individen. Beroende på individen tas 

alltså beslutet beroende på sin skattning av egen förmåga. En hög grad av självförtroende 

borde leda till att individen tar beslut som innebär mer risker men ger möjlighet till större 
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belöning och utmaningar. Likaså om individen har låg tilltro till sig själv så stannar man 

hellre kvar i den innevarande arbetsrollen eller söker en ny där individen vet att denne 

hanterar det. Under ett samtal mellan en respondent och hennes chef uttrycks en vilja från 

chefen att respondenten skulle anta en ny utmaning i form av en mer ansvarsfull 

chefsbefattning samt att chefen uttryckte en stor tilltro till att respondenten skulle lösa ut 

befattningen. Detta resulterade i att självinsikten hos respondenten klarnade och hon började 

se möjligheterna. 

 

”-Det är ju klart att du ska bli chef! Och på något vis så började den tanken faktiskt slå rot 

nånstans, jamen jag kanske kan det, eller varför skulle jag inte kunna det? Att någonstans att 

tanken mognade. Att det faktiskt skulle kunna gå. Att till och med lilla jag skulle kunna bli 

det.” 

 

”Men sen har jag ju lärt mig allteftersom att kliva in i nya roller där man har andra 

förväntningar. Alltså att gå från att vara nånting till att helt plötsligt då är jag chef för den 

här enheten utan att  jag ens känner personalen där eller vet vad jag ska göra. Det klivet har 

jag lärt mig att det behöver jag inte vara orolig för där kommer jag så fort jag känner vilka 

förväntningar som ställs på mig så kommer jag att transformeras  och leva upp till dem, 

någonting händer för det har jag märkt vid många tillfällen och det är en otrolig trygghet.” 

 

Chefens stödjande vägledning i kombination med respondentens tilltro till sig själv gjorde att 

utmaningen antogs. Chefens roll visar på den stödjande vägledningens betydelse men även 

hur individens tro på sig själv påverkar inställningen till den nya utmaningen vilket Bandura 

beskriver med begreppet self-efficacy (Bandura, 1986). 

 

”Alltså bygga individerna tidigt, alltså bygga upp dem för att få ett självförtroende. Jamen 

det är inte så himla farligt. Jag tänkte lite så, jag har försökt ta med mig detta. Då lade jag ju 

ganska medvetet på till exempel på N.N, för att hon skulle utsätta sig för vissa saker. Och det 

gick ju jättebra. Men hon fick ju vara. Hon kanske var den första som provade en gång, det 

kanske var hon, för att då var det ju fel för alla, då blev det fel för alla. Liksom. Jamen alltså 

förstår du vad jag menar? Att man tidigt börjar bygga. Det hade jag nog, det hade man ju 

nog sett i mitt fall.” 

 

Arbetsgivaren har stor påverkan på individens självförtroende på arbetet. Genom att ge 

utmanande arbetsuppgifter, stärka och ge medarbetaren rätt kompetens, bekräftelse och ansvar 

bidrar till självförtroendeuppbyggnad. Detta i sin tur bidrar till att individen tar beslut om 

fortsatt karriär. 

Självförverkligandedrivkrafter 
Försvarsmakten som organisation möjliggör det som benämns som en traditionell karriär, 

gränslös karriär och en skiftande karriär (Mirvis & Hall, 1994). Respondenternas karriärer 

innehåller en blandning av de tre karriärtyperna och skiftar över tid. Den traditionella 

karriären definieras som en vertikal framgång, en klättring i organisationens struktur. I början 

av karriären följer samtliga respondenter den traditionella vägen. En respondent säger 

följande:  

 

”jag har ju haft en normal gång om man säger så. Jag blev utnämnd fänrik, jobbade två år 

och gick Karlberg. Jobbade ett år och åkte iväg på en mission, kom tillbaka och läste till 

kapten” 
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Mirvis & Hall beskriver även den skiftande karriären, en process med toppar och dalar, tidig 

eller sen utveckling i karriären och rörlighet mellan arbetsområden (Mirvis & Hall, 1994). 

Den skiftande karriären kompletterar den traditionella karriären i Försvarsmakten.  

Respondenterna stiger vertikalt antingen genom grad, ansvarsnivå eller i en kombination. Det 

finns en rörlighet mellan arbetsområden. Respondenternas synsätt passar mer in på den 

skiftande karriären trots att Försvarsmakten är en hierarkisk organisation.    

 

”Jag hade ju två inriktningar. Inledningsvis var jag ju inriktad på ledning/samband och gick 

ju i princip alla lednings sambandskurser som fanns. Och jag fick liksom erövra området och 

sen tyckte jag att det kan inte var så roligt. Jag ville hitta på något annat och sen nischa jag 

över mig till ISB (indikering, sanering, brand)” 

 

En respondent beskriver att möjligheterna att röra sig mellan arbetsområden inom 

Försvarsmakten är stora: 

 

”Men det som har ändrats är väl att man har fått en bättre insikt i vilka möjligheter som 

finns. Att det inte är en rak linje utan man kan flytta sig man kan liksom man kan byta mellan 

kompanier man kan byta mellan arbetsuppgifter. Man kan byta mellan olika befattningar 

inom regementet som är ganska stort. Och det visste jag nog inte så jag visste nog inte då 

vilket smörgåsbord man egentligen har framför sig. Man behöver inte vara kvar i gröna 

kläder ens än gång utan man kan gå över och bli civil i Försvarsmakten. Men där 

kompetensen fortfarande är viktig från det man har gjort tidigare liksom. Det har väl ändrats 

möjligheter, synen på möjligheterna har ändrats.” 

 

Den skiftande karriären tar även hänsyn till privatlivet där arbete och fritid överlappar 

varandra och beroende på tidpunkt ges olika tyngdpunkt. Exempelvis kan medarbetaren 

fokusera på att vara hemma med barnen under uppväxten för att senare i karriären fokusera 

mer på arbetet (Mirvis & Hall, 1994). En respondent beskriver att prioriteringen förändrades 

när familjen utökades, vilket innebar att karriären gick från den traditionella synen till den 

skiftande karriären. Respondenten skiftade arbetsområde och kompetensutvecklade sig inom 

det. Efter småbarnsåren skiftades fokus igen till den traditionella karriär synen vilket innebar 

en stegring i organisationsstrukturen.  

 

”Jag har ju alltid haft befordringsomdöme och betyg och så för att läsa till major men  nio 

månader efter att jag blivit kapten fick jag min första dotter, nej jag ville nog inte ligga och 

pendla .. har det här.. dålig samvete för att vara borta från barna, dåligt samvete för att jag 

inte läser ordentligt och sen”   

 

”Sen helt plötsligt blev jag erbjuden tjänsten och då tänkte jag, vi kör så får vi se vad det 

blir” 

 

Positiv särbehandling särskiljer kvinnor och män. Respondenterna vi har intervjuat har inte 

upplevt att de har blivit positivt särbehandlade och vill ej förknippas med detta. Att verktyget 

finns skapar ett behov för respondenterna att försvara sin kompetens och visa att de är på sin 

position på grund av egna meriter. 

 

”Eller jag skulle vilja bli, jamen ÖB. Då blir jag det till slut. För det är liksom ett namn, en 

lite lampa som tänds, och så. Och det vill man ju ska bli på rätt sätt. Så då tror jag att man 

är, i alla fall jag blir väldigt försiktig med vad det är för signaler jag sänder. Jag vill inte bli 

något som ingen tycker att jag är byxad för att bli.” 
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Det respondenten uttrycker är en avvägning mellan att dels ge uttryck för viljan till karriär 

samtidigt som hon vill att sin kompetens ska ligga till grund för att legitimera karriärsteget. 

Respondenterna beskriver vad som motiverar och driver dem framåt i deras karriärer. Dessa 

drivkrafter kan förklaras av Hertzbergs motivationsfaktorer som exemplifieras i citaten nedan. 

Att stiga i graderna är inget självändamål för de kvinnliga officerarna vad avser det egna 

självförverkligandet. Drivkraften är snarare att ha en kompetens som efterfrågas och genom 

det få en bekräftelse och vara av betydelse har större inverkan hos individerna. Flera av 

respondenterna trycker på vikten att vara ett ”namn” betyder mer än att inneha en viss grad.    

 

”När jag känner att mitt namn skulle innebära kunskap eller erfarenhet. Det är för mig mer 

karriär och lite mer styrka än att jag skulle gå runt och va major eller läsa till 

överstelöjtnant.” 

 

”Det har inte med vilken grad jag har utan det har och göra med vilken bärighet mitt namn 

har” 

 

Ovanstående två citat är exempel på Herzbergs motivationsfaktor erkännande (Herzberg, et 

al., 1993). För att uppnå ovanstående är möjligheterna till personlig utveckling avgörande. 

Främst består den personliga utvecklingen av kompetensutveckling. Respondenterna bygger 

sin kompetens dels genom utbildning men även genom att verka i olika befattningar och 

genom det bygga upp sin kompetens. Även om grad i sig innebär en form av kompetens som 

tillförskansas genom militära skolsteg så är den inte lika stark som att vara en respekterad 

person oavsett grad. Drivkrafterna och självförverkligande handlar om att uppnå någon form 

av status, inte genom grad utan snarare genom kompetens.  

 

”För mig är nog mer kunskap är karriär. Att äga kunskap och det gör man ju till viss del 

genom grad så klart men inte alltid och inte nödvändigtvis. Så att kunskap är för mig 

karriär.” 

 

”Och jag hade nog slutat på regementet om jag inte hade fått utveckla mig själv och gå 

vidare i ett annat spår.” 

 

Att få bekräftelse och uppskattning påverkar individernas tro på sig själva. En förbättrad 

självkänsla gör att de vågar ta nya steg i sina karriärer. Om respondenterna har framgång i 

arbetet ökar självkänslan. När självkänslan har ökat tillräckligt mycket minskar utmaningarna 

i arbetet. Är arbetet inte tillräckligt omväxlande leder det till tristess hos individerna. Det som 

sker då är att individerna höjer sin ambition och söker efter nya utmaningar. Ambitionerna är 

ofta knutna till ett öka ansvar och inflytande. 

 

”Sen blir det ju en bekräftelse ifall det man gör leder till att man får göra något på en högre 

nivå som faktiskt då kan omfatta fler. Att ens beslut eller handlingar omfattar fler. Och det är 

väl kanske det som gör att man gör en karriär.” 

 

”Men sen är ju det klart att det är ju också att inte stå kvar som plutonchef utan att stegra sig 

i ansvarsområde eller i att utveckla sig själv.” 

 

Ovan är exempel på Herzbergs motivationsfaktorer ansvar och befordran (Herzberg, et al., 

1993). Att individernas arbetsuppgifter är meningsfulla, utmanande och intressanta skapar 

motivation. Hertzbergs motivations faktor arbetsuppgiften bekräftar ovanstående.  
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”Att få göra intressanta saker så att jag får. Någonstans att jag gör det som är meningsfullt 

för mig. Inte det något som någon annan tycker att man ska göra, att det är rätt. Att man ska 

göra karriär.” 

 

Lön kan enligt Hertzberg både vara en hygien- och en motiverande faktor. Lönen kan dels 

tillfredsställa grundläggande behov men även bidra till självförverkligande. Exempelvis kan 

lönen ses som ersättning för det utförda arbetet eller som en belöning för ett väl utfört arbete 

genom provision eller bonusar. En hög motivation skapas genom att individers inre behov 

tillfredsställs. En respondent säger: 

 

”Jag hade kunnat göra karriär, nu har vi ju det systemet här att går man uppåt på nåt sätt åt 

något håll så får man en ny grad, man får en ny lön. För mig är det nog viktigare kanske att 

känna att man får pengar för det jobbet man gör, jag är inte ute efter att göra karriär för att 

få en ny grad i vårat system utan jag är ute efter att få ett större ansvar och en större lön, det 

är karriär för mig. Men sen får man ju graderna på köpet. För många befattningar högre upp 

, de, ju mer ansvar man får  oftast så hänger det ju ihop med en grad, i alla fall i vårat 

taktiska spår.  

 

Individernas drivkrafter påverkar det slutgiltiga bestämmandet. Om individens tro på sig själv 

och den egna ambitionen är låg så leder det troligtvis inte till ett beslut om fortsatt karriär. Om 

individen har en stark självkänsla och en hög ambition så har det stor inverkan på det 

slutgiltiga bestämmandet.  

Livsharmonisering 
En vilja att ha harmoni mellan arbetsliv och familjeliv finns hos alla de intervjuade, det 

innebär att hänsyn tas till framförallt familjen. Denna hänsyn behöver alltid tas men ser olika 

ut beroende på ålder och familjesituation. Även om Livsharmoniseringen fungerar så kan 

målen och ambitionen göra att individen prioriterar familjelivet och de självförverkligande 

drivkrafterna får stå tillbaka. Detta sker i regel under småbarnsåren. Flera av de intervjuade 

uttrycker en vilja att vara närvarande som förälder även om familjesituationen rent praktiskt 

skulle möjliggöra en karriär och högre frånvaro från hemmet. En karriär kan medföra en 

kostnad för individen. Kostnaden består i ökad arbetstid, frånvaro från hemmet samt en högre 

tillgänglighet till arbetsgivaren. Detta skapar spänningar mellan arbetslivet och familjelivet 

som måste hanteras. I synnerhet om båda föräldrarna i familjen har ambitiösa mål med 

karriären. En respondent beskriver spänningen mellan arbetsliv och familjeliv i småbarnsåren 

som en fas man helt enkelt får uthärda.  

 

”Nej, gud det var bara att öka. Nu kör vi liksom. Ja, jag har jobbat heltid hela tiden liksom, 

det är bara att köra. Trots barn så var det det som var, framåt framåt”.  

 

I kontexten tolkar vi att hon menar att möta den ökade arbetsbelastningen i hemmet som barn 

innebär och samtidigt arbeta heltid i yrkeslivet. Att kvinnors arbetsbelastning i hemmet ökar 

markant med småbarn är något som har visats i tidigare forskning (Boye, 2014). Denna ökade 

spänningen mellan arbetssituationen och familjesituationen kan då båda föräldrarna arbetar 

heltid bli svår att lösa ut. 

 

”Det är ju väldigt avgörande också. Tiden borta, tiden ifrån hemmet liksom med små barn 

och få till det pusslet. Det är klart att det är avgörande. För vilken befattning man väljer att 

ta.”  
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Ovanstående är ett sätt att hantera den ökade arbetsbelastningen. Enligt studier hanterar 

många kvinnor den ökade arbetsbelastningen genom att anpassa sin arbetstid (Boye, 2014). 

Inom Försvarsmakten handlar det inte enbart om förkortning av arbetstid utan även typen av 

tjänst där man vill arbeta mer kontorsliknande arbetstider mellan 07.30 och 16.30 samt 

undvika resor och långa övningsserier då frånvaron från hemmet är stor en längre period. En 

av respondenterna hittade inte balansen mellan familjelivet och arbetslivet och arbetade helt 

enkelt för mycket tills den dag hennes chef uppmärksammade detta. Tur i oturen skedde det i 

förhållandevis rätt tid och hon har efter en frånvaro kunnat återgå till arbetet. Att det inte är 

ovanligt i och med små barn i familjen bekräftas av studier som visar att det finns ett 

sammanhang mellan lågt psykiskt välbefinnande och hög arbetsbelastning i hushållet och på 

arbetet, i synnerhet hos flerbarnsmödrar (Boye, 2014). Flera respondenter uttrycker viljan att 

vara närvarande med sina barn, en respondent berättar om hur hon ser på sin mödraroll som 

kan tolkas som åt det traditionella hållet: 

 

”Sen har ju barnen en pappa också absolut men det är jag som känner det, jag har alltid själv 

haft föräldrar i alla fall en mamma liksom nära. Pappa har ju jobbat men det är nog så jag 

känner att jag vill som mamma vara nära mina barn. Jag vill inte vara den som alltid är 

borta.” 

 

En annan respondent berättar om mötet med andra mödrar som ej arbetar inom 

Försvarsmakten i situationen då hon ska återgå till sitt arbete:  

 

”Jag värderas på ett annat sätt, från de runt omkring. Av mammorna som jag umgås med så 

värderas min roll i hemmet på ett helt annat sätt än att partnern skulle vara borta en vecka, 

det är liksom normalbild. Och där borde man ju vara stark och säga jag skiter väl i vad ni 

tycker. Men det är klart att det påverkar också. Att det är någon slags samhällelig norm att 

mamman ska vara hemma med sina barn och pappan kan gärna få åka iväg och göra 

karriär” 

 

Trots jämställdhetsidealet så verkar det finnas ett ideal om hur kvinnan skall vara i sin roll 

som mor. Dessa två ideal verkar samtidigt och ger olika bilder om hur en moder ska vara. Å 

ena sidan ett jämställt ideal där modern har lika villkor till karriär som partnern och de delar 

lika på föräldraledighet och hushållet. Å andra sidan finns ett ideal som moder att vara hemma 

och närvarande med sina barn i större utsträckning än mannen som är mer traditionellt vilket 

också stöds av tidigare forskning (Wissö, 2012). Det är ett exempel på Giddens tankar hur 

vissa traditioner och normer försvinner, i detta fall giftermålets rollfördelning, men andra 

finns kvar. Det skapar en beslutssituation för individen i hur hon ska förhålla sig till det nya 

idealet samtidigt som en upplevd tradition finns. Försvarsmakten är en arbetsplats som tidigt i 

karriären påverkar individens familjeliv med frånvaro under övningar, utlandsmissioner och 

beredskap. Detta är inte enbart negativt utan en del av motivationen att arbeta i organisationen 

och skapar starka band mellan officerare men samtidigt som det belastar familjelivet. 

 

”Vi har ju också en otrolig, jamen det finns en trygghet. Vi är en statlig myndighet men vi har 

också en sån trygghet så vi tar hand om varandra. Vi är ju om det värsta skulle ske så 

beroende av varandra” 

 

Respondenten beskriver tryggheten i anställningsformen men även hur det är att jobba 

tillsammans som officerare. Detta är inte bara en trygghet, det är en förpliktelse också i hur 

man ska vara mot varandra och vad som förväntas av individen som officer. 
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”Vi är ju maskiner, är man officer så är man ju en maskin det är ju bara att jobba på. Vi kan 

ju jobba hur många dygn som helst så det är ju”. 

 

”Det är ju jamen just de här bitarna att vi ställer krav på vårat ledarskap och vi har 

kompetensen att ställa krav på, och vi vågar utvärdera och alla de här sakerna, och det 

tillsammans med att officerare också är uttagna på nåt sätt och vis som också gör att man har 

det här drivet, man behöver sällan bromsa eller tvinga någon att öka ambition.” 

 

Att arbeta inom Försvarsmakten som officer präglas av den utbildning denne får i sina tidiga 

år i karriären. Ett mantra att alltid lösa uppgiften, bita ihop när det är kärvt och hjälpa sina 

kamrater är stöttepelare i hur man bör vara. Att leda och samarbeta även under svåra 

förhållanden är något som är viktigt för alla och man känner en lojalitet sinsemellan och att 

inte lämna någon annan i sticket. Denna grundsyn följer med de flesta officerare upp i 

karriären. Att alltid kunna lösa uppgiften, vara nåbar på telefon dygnet runt eller komma till 

jobbet på ledig tid för att lösa en arbetsuppgift. Det är en del av officerens identitet att kunna 

uthärda trötthet och hög belastning men ändå fungera som person och i sin befattning. Detta 

kan skapa en diffus gräns mellan familjelivet och arbetslivet. ”Gränsen mellan arbetsliv och 

individens övriga liv luckras upp när de formella regleringarna för arbetstid, arbetsplats och 

arbetets organisation förvinner (Allvin, et al., 1999)”. 

 

”Och då hade jag liksom anteckningsblock vid sängen och skrev och tänkte och redde ut 

varför är det ingen annan som löser det här. Varför är det bara jag? ” 

 

Ovanstående respondent ändrade sedan inställning till arbetet efter att ha haft för hög 

arbetsbelastning. 

 

”Så då gjorde jag det varje dag. Så idag tar jag inte med mig nått hem överhuvudtaget. För 

ett år sedan gjorde jag det varje dag. ” 

 

”Denna arbetets invasion kan leda till att man: arbetar för mycket; ständigt står tillgänglig och 

beredd; har svårt att lämna arbetet, utan tar med sig in i samvaron med familjen. Tid för 

arbete och övrigt liv ”packas samman” när verksamheterna planeras för att verksamheten 

planeras för att tiden skall kunna utnyttjas och livet organiseras i en integrerad helhet. (Allvin, 

et al., 1999)” 

 

En föreställning om hur nästa karriärsteg kommer att påverka familjesituationen reflekterar 

flera respondenter över.  

 

”nu ska du till I19 (Boden) och jobba där istället eller grattis du fick Gotland. Det tycker jag 

också är faktorer som påverkar hur jag skulle se det, just för att vi binder ju upp ett liv här.”  

 

En annan respondent uttrycker det så här: 

 

”Om man tittar framåt, att under en längre period veckopendla och sådär, det känns ju 

jobbigare och gör mig mer tveksam.” 

 

”Så att det tror jag kommer finnas, det kommer att finnas någon sån brytpunkt där man får 

välja liksom att nu åker jag med det här eller så har jag stängt dörren.” 
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Det som föreställs är veckopendling, flytt med familjen och ökad tillgänglighet till 

arbetsgivaren och den osäkerheten det medför i Livsharmonin. Dessa föreställningar som 

respondenterna ger uttryck för är det som måste hanteras i och med beslutet om ett 

karriärssteg. Harmonin som varje individ utvecklar i sin Livsharmoni blir en unik lösning, 

således ger vi inga rekommendationer över vad som är optimalt utan vill endast belysa att det 

måste hanteras. Vår uppfattning är att Försvarsmakten är väldigt flexibel som arbetsplats 

framförallt när det gäller arbetstider. Vi har båda upplevt denna flexibilitet, både som 

arbetstagare och chef. Att som arbetsgivare vara medveten om livsharmoniseringen och i 

möjligaste mån minska spänningarna samt informera om kommande arbetssituation bidrar till 

att livsharmoni kan uppfyllas. Det finns även andra sätt att minska spänningar mellan 

familjelivet och arbetslivet, till och med inom arbetslivet. Google är ett exempel på företag 

som medvetet ger personalen service i form av möjlighet till barnpassning, gratis mat på 

arbetet och olika tjänster exempelvis frisör på arbetsplatsen (Strickland, 2008). Detta syfte 

tolkas som tvådelat; 1. De vill rekrytera den absoluta spetsen av kompetens, 2. De vill att de 

anställda ska ha fullt fokus på arbetet. Det görs genom att minska spänningarna som uppstår 

mellan arbetslivet och familjelivet. Det är alltså inte enbart en kostnad för organisationen att 

minska spänningarna utan skapar en rekryteringskraft och ökad effekt. Vad hade det inneburit 

om exempelvis Försvarsmakten hade erbjudit helt gratis lunch i personalmatsalen? Hur 

många spontana möten eller nätverkande skulle ske i den miljön till priset av två dagens lunch 

jämfört med att arbetsgivaren betalar två timlöner för att dessa ska mötas på ordinarie 

arbetstid? Hade skatteverket accepterat det? 

Diskussion  
Inledningsvis vill vi författare belysa ett par detaljer. I studien och dess efterföljande 

diskussion benämner vi den undersökta gruppen som kvinnor eller kvinnliga officerare, 

viktigt att poängtera är att det inte är ett grepp för att generalisera en population eller tillskriva 

aktuell grupp en eller flera egenskaper. De resultat som vi har kommit fram till gäller således 

inte alla utan stämmer in på respektive intervjuad individ i olika grad. I vår studie har vi 

generellt bemötts av entusiasm från kvinnor men skepsis av män, förmodligen för att området 

uppfattas som känsligt att beröra om man inte är kvinna. Det återspeglas även i forskningen 

där författarna med få undantag är kvinnor. Det ligger dock ett grundläggande problem i detta 

vilket är att om inte majoriteten (det vill säga vi manliga officerare) vågar diskutera ämnet 

med risk för att blotta sin okunskap eller säga fel så överlämnas ansvaret att driva en 

förändring till minoriteten, det vill säga kvinnorna själva. Hur ska en förändring kunna ske 

då? 

 

Vår studie visar att det finns ett individuellt perspektiv både i hur individen själv ser på sin 

karriär men även hur organisationen ser på individens karriär. Det individuella perspektivet 

samt att samhället i allmänhet bryter mot gamla normer och traditioner medför att individen 

tvingas till egna beslut. Den analys av kärnkategorin och den modell (fig.5) som presenteras i 

föregående kapitel kan också återfinnas i tidigare forskning. Som tidigare beskrivet är det 

enligt oss den kritiska karriärmassan som möjliggör ett beslut om karriär. Den individuella 

karriären kan återfinnas i såväl styrdokument (Försvarsmakten, 2016) som hos 

respondenterna. Det kräver ett gott självförtroende att driva sin egen karriär. Studien visar inte 

att kvinnor generellt har dålig självförtroende men det kan finnas en koppling mellan negativa 

erfarenheter tidigt i karriären och det ”yrkesmässiga” självförtroende som följer av detta. 

Individernas självförtroende och beslut om fortsatt karriär kan förklaras av teorin om self-

efficacy (Bandura, 1986). Tidigare forskning (Fagerström, 2008) där ett antal kvinnor på 

chefspositioner har intervjuats visar på hur viktigt självförtroendet är för att gå vidare i 

karriären, att verkligen ta steget, det som vi benämner som slutgiltigt bestämmande. Att 
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chefen har en viktig roll i detta konstateras också i en studie (Linghag, 2009) på 

banktjänstemän vilken beskriver hur chefen aktivt kan påverka genom att ”pusha” eller 

implementera idéer och på så sätt framkalla ett beslut. Kopplat till detta är det viktigt att tidigt 

kunna stötta individen. Enligt tidigare forskning (Schröder, 2017) inom Försvarsmakten där 

såväl officerare och soldater har intervjuats menar Schröder att ingen gör karriär helt på egen 

drivkraft och att kvinnor värderar stöd från chefen högre än män. En studie inom Norska 

försvaret (Brundtland Steder, et al., 2009) anger att kvinnor sällan söker tjänster de inte tror 

de kan få samt att de värderar sina möjligheter annorlunda jämfört med män, även om de har 

samma kvalifikationer och valmöjligheter. 

 

I Familjesituationen belyser vi betänkligheterna med att kombinera arbetssituationen med 

familjesituationen. Linghags (2009) studie belyser även familjesituationen där ett aktivt val 

sker och ett ställningstagande behöver ske för att kunna hantera den ökade påverkan från 

arbetssituationen. Kan man då anpassa alla karriärer för att uppnå det vi benämner 

Livsharmoni? Svaret på den frågan är både ja och nej. Individen kan anpassa sin egen karriär 

men vissa karriärer kan inte anpassas utifrån individen utan kostar tid med familjen. 

Huvuddelen av de som innehar graden överstelöjtnant och högre grader har sitt tjänsteställe i 

eller runt omkring Stockholm medan Försvarsmakten i övrigt är spritt i landet. Att öka 

andelen kvinnliga chefer innebär alltså att fler ska vara välvilligt inställda till att antingen 

flytta eller mest troligtvis pendla. Det är en spänning i familjesituationen som i nuläget är svår 

att minska på om inte arbetssättet inom Försvarsmakten förändras. Det blir en balansgång 

mellan vad som är arbetets krav och individens behov för att tillgodose Livsharmonisering.  

Vår studie visar att respondenterna väger in Livsharmonisering i både innevarande befattning 

och inför nästkommande. Kopplat till detta nämner Schröder (2017) att befordringsgången 

inte skiljer mellan kvinnor och män upp till majors grad. Om det finns en koppling mellan 

grad och Livsharmonisering har vi inte undersökt i denna studie. 

 

Giddens (2010) voluntaristiska idéer kan förklara hur både individen och organisationen ser 

på utveckling och beslut om karriär. Respondenterna upplever att ansvaret för framtiden 

ligger hos dem själva. Ett exempel är medarbetarsamtalet där respondenterna i stor 

utsträckning själva lägger fram förslag på sin egna framtida karriär i samråd med chefens och 

organisationens behov. Känslan att kunna skapa och forma sin egen karriär är positiv och gör 

att individerna reflekterar över hur karriären ska utvecklas i stor utsträckning. Det skapar en 

drivkraft hos respondenterna att själva ta för sig men även insikten om att ingenting är gratis, 

det gäller både om en karriär väljs där man vill stiga i graderna eller en karriär som bygger på 

djup kunskap. Jämfört med förr i tiden då de högre officersgraderna var avsedda för adeln är 

det numera individens egenskaper och arbetsinsats som avgör hur långt denne kommer i 

karriären. Denna valfrihet skapar också en tvekan och en ständig jämförelse med andra, hur 

väl de lyckas och deras val. Konkurrensen som uppstår är oftast positiv men kan också slå 

över till det negativa. Att jämföra sig med sidoordnade innebär för individerna att hela tiden 

prestera bättre för att nå sina egna mål. Detta är en motivator men innebär också hög 

arbetsbelastning vilket påverkar individen och privatlivet. Då alla har möjligheten att lyckas 

måste individerna själva överväga sina karriärsteg och motivera sina val både för sig själva 

och för sin omgivning. När en karriär väljs behöver det motiveras varför individen väljer att 

prioritera arbetet framför till exempel familjen. Likaså behöver det motiveras för 

omgivningen varför en karriär inte väljs, då kan anledningarna vara ökad livskvalité eller mer 

tid med familjen. 

 

Men samtidigt är det nog så människan vill se på sig själv och sin självständighet. Detta kan 

medföra att det som Bourdieu beskriver som Habitus, de valen som sker omedvetet baseras på 
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arv, uppfostran och erfarenhet kan uppfattas av individen som den egna viljan. Traditioner 

och normer påverkar människan förmodligen mer än vad hon är medveten om eller vill 

kännas vid. Likväl finns en stolthet i traditioner och en vilja att överföra både traditioner och 

värderingar till nästkommande generation då de uppfattas som rätt. Inom Försvarsmakten 

finns också dessa traditioner och värderingar, hur ska exempelvis en chef vara enligt de 

traditioner och normer som finns. Om individen uppfyller kompetenskravet men inte normen, 

hur påverkar det individens beslut om karriär och hur ser organisationen på att släppa fram en 

förmåga som inte stämmer överens med denna norm? Det finns självklart redan kvinnor som 

gör karriär men det är ändå uppenbart att det inte är tillräckligt många. Dessa kvinnor ska på 

samma sätt balansera mellan normer, traditioner och förändring samt i många fall bryta ny 

mark.  

 

Voluntarismen och determinismen samspelar med varandra inom Försvarsmakten med ett 

individuellt perspektiv på karriär där individen förväntas ta ansvar för sin utveckling, men 

även med rotade traditioner och normer där individens ursprung inom arbetet kan avgöra 

framtiden. Detta samspel ges uttryck i hur respondenterna gör aktiva val i karriären men 

samtidigt är det svårt att säga hur normer och tidigare erfarenheter påverkar respondenternas 

val. Organisationen gynnas av motiverade medarbetare som känner att de kan påverka sin 

karriär och arbetssituation. Dessa val kan ha sin grund i vilken befattning man hade när 

karriären startade och till viss del förutbestämma vilken karriärväg man väljer att ta i 

framtiden. För att bryta mönster och skapa en förändring behöver man påverka både 

individens egen vilja och samtidigt skapa en förändring i organisationen genom att aktivt 

placera medarbetare på specifika befattningar.  
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6 Slutsatser 
Kapitlet innehåller de viktigaste slutsatserna från studien. Vidare ges rekommendationer till 

Försvarsmakten utifrån slutsatserna och förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med studien var att beskriva och förstå vad som gör att individerna tar ett beslut om 

fortsatt karriär. Det problem som uppfattades utifrån respondenterna var att när steget ska tas 

från innevarande arbetssituation till en ny uppstår situationen med att komma till ett beslut. 

Detta problem hanteras genom kärnkategorin beslutsfullbordande. Kärnkategorin kan delas in 

i fyra kategorier; Slutgiltigt bestämmande, Självförtroendesuppbyggnad, Självförverkligande 

drivkrafter och Livsharmonisering. Dessa kategorier är det som påverkar de kvinnliga 

officerarna inför ett beslutsfattande. Den modell som presenteras i analyskapitlet visar hur 

Slutgiltigt bestämmande påverkas av de övriga kategorierna vilka gemensamt benämns kritisk 

karriärmassa. Denna massa måste uppnå en viss tyngd för att möjliggöra ett beslut om fortsatt 

karriär. Genom att ha funnit kärnkategorin så har syftet med uppsatsen besvarats. 

Frågeställningen Vad påverkar ett beslut om fortsatt karriär för kvinnliga officerare vid 

Skaraborgs regemente och Trängregementet? besvaras av kategorierna som framkommit ur 

empirin. 

I Försvarsmakten har medarbetarna ett stort ansvar för sin personliga utveckling. Det skapar 

både en stimulans hos individerna men även en tvekan då de ställs inför ett beslutfattande om 

karriär. När chefen och medarbetaren tillsammans i medarbetarsamtalet sätter upp mål och 

strategi för den fortsatta karriären, så ges förutsättningar för övervägda beslut. När väl 

beslutet ska tas är det positiva utfallet mer troligt när chefen presenterar ett konkret förslag 

där individen får bestämma sig på kort varsel. Om individen har en stark självkänsla och en 

hög ambition så har det stor inverkan på det slutgiltiga bestämmandet. Arbetsgivaren har stor 

påverkan på individens självförtroende i arbetet. Genom att ge utmanande arbetsuppgifter, rätt 

kompetens, bekräftelse och ansvar så bidrar detta till självförtroendeuppbyggnad hos 

individen. Detta självförtroende i sin tur kan leda till att individen tar ett beslut om fortsatt 

karriär. Det kan uppstå en konkurrenssituation inom familjer där båda föräldrarna har 

ambitionen att göra karriär vilket skapar problem att lösa vardagen som exempelvis hämta 

och lämna barn. När arbetsgivaren är medveten om livsharmoniseringen och i möjligaste mån 

minskar spänningarna som uppstår mellan arbetslivet och privatlivet så underlättar det beslut 

om fortsatt karriär.  

Rekommendationer 

I inledningen beskrevs Försvarsmaktens strategiska inriktning där ambitionen är att minska 

personalomsättningen samt främja personalens rörlighet. Detta skall genom systematik, med 

verktyg, regelverk och förhållningssätt, som gör det enklare för chefer att vägleda aktiva 

medarbetare, stödja detta. Utvecklingsmöjligheter är kända genom att de tydliggjorts och 

kommunicerats. Medarbetarna tar ett större ansvar för sin utveckling. Chefer verkar för ett 

aktivt medarbetarskap genom ett coachande förhållningsätt. Vidare beskrivs det i 

Försvarsmaktens årsredovisning 2018 att myndigheten har målmedvetet arbetat med 

successions- och karriärplanering för att öka andelen chefer som är kvinnor. Myndigheten har 

även valt att prioritera kvinnor för deltagande i mentorsprogram. 

 

Den särskilda vägledning för kvinnor som Försvarsmakten förespråkar upplever vi inte finns i 

praktiken, vare sig inom Skaraborgs regemente eller på Trängregementet. Ovanstående 

beskrivna mentorsprogram har inte beskrivits av respondenterna troligtvis på grund av 

programmet är till för de som är på väg till den högre nivån. En av respondenterna har 

vägledande stöd från någon som inte är deras formella chef, detta är något som respondenten 
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själv tagit initiativ till. Alla respondenterna menar dock att de vid tillfällen i deras karriär hade 

haft nytta av vägledning. En god vägledning bygger på relevanta erfarenheter och kunskaper 

från den som vägleder. Arbetsgivarens möjligheter att påverka individens självförtroende på 

arbetet genom den stödjande vägledningen är viktig för att individen skall fatta ett beslut. 

Denna vägledning ska komma så tidigt som möjligt i karriären eftersom det är då mycket av 

självförtroendet byggs upp. Vägledningen infaller normalt inom ramen för 

medarbetarsamtalet. Utifrån det som står i den strategiska inriktningen, chefers coachande 

förhållningssätt och en tydlig kommunikation avseende utvecklings möjligheter, kan det 

konstateras att det motsvarar respondenternas behov. Våra egna erfarenheter som plutonchef 

och kompanichef är att detta inte tränger ut i organisationen i tillräcklig omfattning. Detta är 

något Försvarsmakten direkt kan påverka genom chefsutbildning som utgår från den 

strategiska inriktningen. Genom en riktad utbildning i stödjande vägledning till chefer, som 

har stor påverkan på individers karriärvägar, ökar möjligheterna för Försvarsmakten att nå 

sina mål med personalförsörjningen. 

 

De inbördes spänningar som uppstår mellan familjesituationen och arbetssituationen påverkar 

individens beslut om fortsatt karriär. Genom att informera om möjliga karriärvägar och skapa 

en långsiktig plan ges individen möjlighet att hantera de spänningar som uppstår. 

Arbetsgivaren bör skapa sig en medvetenhet om spänningar som råder mellan 

familjesituationen och arbetssituationen samt om möjligt minska dessa genom att till exempel 

skapa en mer flexibel arbetssituation under vissa perioder. Att göra karriär innebär i regel att 

nivåhöjande utbildning skall genomföras utanför ordinarie tjänsteställe, vilket kan innebära att 

spänningar skapas utifrån rådande familjesituation. Ett bra exempel där dessa spänningar 

minskas är när Försvarshögskolan minimerar det obligatoriska deltagandet vid föreläsningar. I 

stället finns möjligheten att följa föreläsningar på distans vilket skapar handlingsfrihet för 

eleverna. Detta är något som Försvarsmakten bör fortsätta med och utveckla ytterligare för att 

möjliggöra att fler individer kan hantera en pendlingssituation vid tjänstgöring på annan ort 

eller studier. 

Förslag på vidare forskning 

I denna kvalitativa studie med en induktiv ansats har vi fått ett resultat som visar på vad som 

påverkar kvinnliga officerare inför ett karriärsbeslut. Modellen som beskriver vad som krävs 

för att ett beslutfullbordande. Denna förståelse för vad som påverkar och vad som krävs för ett 

beslut tror vi är viktigt för att kunna behålla och utveckla de kvinnliga officerarna i karriären. 

Studien har omfattat kvinnliga officerare i Skövde garnison fördelat på två arméförband. Ett 

naturligt steg för fortsatt forskning är att genomföra samma studie i de andra försvarsgrenarna 

i syfte att antingen få en bredare förankring av vår modell eller identifiera skillnader mellan 

försvarsgrenarna.  

 

Att göra motsvarande undersökning på manliga officerare inom Skövde Garnison är intressant 

utifrån att utforska om det föreligger skillnader mellan män och kvinnor i karriärbeslut. 

Vidare är det intressant att undersöka om det finns skillnader mellan specialistofficerare och 

taktiska officerare eller om det skiljer sig emellan försvarsgrenarna. Organisationen är 

beroende av duktiga chefer och medarbetare, en förståelse för hur hela personalstocken ser på 

beslutet kan möjliggöra färre avhopp till andra verksamheter. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

  Intervjuguide 

      
  

  Personlig bakgrund 
  

Kompleterande/följdfrågor   
   Kan du berätta lite om dig själv? 

 
Kan du utveckla..     

   Hur kom det sig att du blev officer? 
 

Kan du beskriva..     
  Bakgrund i Försvarsmakten 

  
Hur uppfattar du..      

  Hur länge har du tjänstgjort i Försvarsmakten? På vilket sätt..     

  Beskriv din väg till nuvarande tjänst? 
    

  
  Vilka faktorer har påverkat din karriär väg? 

   
  

  Nuläge 
       

  
  Kan du beskriva din nuvarande tjänst? 

    
  

  Hur är det att arbeta i Försvarsmakten?  
   

  
  Hur upplever du din arbetsbelastning? 

    
  

  Kan du beskriva ditt förhållandet mellan ditt arbetsliv och privatliv? 
 

  
  Tar du med dig jobbet hem? 

     
  

  Karriär syn 
      

  
  Vad är karriär för dig? 

     
  

  Har din syn på karriär förändrats under din tid i Försvarsmakten. 
 

  
  Personliga mål  

      
  

  Vad har du för yrkesmässiga mål? 
    

  
  Finns det faktorer som har påverkat dessa? 

   
  

  Hur upplever du dina möjligheter till karriäravancemang? 
  

  
  Mentorering/coaching 

     
  

  Har du någon mentor vid din arbetsplats? 
   

  
  Kan du beskriva er relation? 

     
  

  Vilka förväntningar tror du arbetsgivaren har på dig avseende karriär?   
  Motivation 

      
  

  Vad motiverar dig till karriär? 
    

  
  Om du hade haft möjligheten att förändra dina val under resans gång vad hade det varit?   
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Bilaga 2 Modellens framväxt 
Steg 1 

 
Steg 2 

 
Steg 3 
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Steg 4 

 
 
Steg 5 
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Steg 6 

 
Steg 7 

 
 
Steg 8 Färdig modell 

 
 


