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Abstrakt  

Sedan Försvarsmakten för ett antal år sedan började bemanna sina örlogsfartyg med 

tidsbegränsat anställda gruppbefäl och sjömän har personalomsättningen i denna 

kategori varit oväntat hög. I denna uppsats undersöks drivkrafterna att stanna kvar i sin 

anställning hos teknisk personal med en förhållandevis lång anställningstid inom 

personalkategorin. Undersökningen använde semistrukturerade intervjuer som 

analyserades genom meningskodning och meningskoncentrering. Analysen visade att de 

intervjuade gruppbefälen och sjömännen upplevde att de var en del av ett bra arbetslag 

med bra närmsta befäl. Positivt var också möjlighet till utveckling och att få ta ansvar. 

Samtidigt var de kritiska till anställningsformen och menade att det borde införas någon 

typ av incitament för att uppmuntra längre anställningstider. Dessutom upplevde de 

intervjuade att förbandet de var anställda av ansåg att det var mer önskvärt att de 

vidareutbildade sig genom en officersutbildning än att fortsätta som gruppbefäl eller 

sjömän. 

 

Nyckelord: 
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arbetstillfredsställelse. 
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Abstract  

Since the Swedish Armed Forces a few years back started employing sailors serving on 

their naval ships on time limited contracts, the employee turnover in this group has 

been unexpectedly high. This study investigated what factors motivated a group of navy 

technical sailors with relatively long service times to remain employed. The study was 

based on semi structured interviews, which were analysed through the use of content 

analysis. The analysis showed that the subjects experienced that they were part of a 

good team while also emphasizing that there were possibilities for professional 

development. They also expressed concerns regarding the time limited form of 

employment and argued that some form of incentive should be implemented to 

encourage longer service times. Finally, the subjects felt that the unit that they were 

employed by considered it more desirable if they were to study to become officers or 

non-commissioned officers rather than remain sailors for a longer period of time. 
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Definitiöner öch fö rkörtningar 

Flottan – Vapenslag inom Marinen, bestående av fartygsförband och 

underhållsresurser. 

Grundläggande militär utbildning, (GMU) – Benämning på den utbildning som ersatte 

värnpliktsutbildningens grundläggande soldatutbildning. 

Gruppchefer, soldater och sjömän (GSS) – Militär personal som antingen tjänstgör 

kontinuerligt med tidsbegränsad anställning eller tidvis vid behov (deltidsarbete). I 

denna uppsats syftar gruppchefer, soldater och sjömän på kontinuerligt tjänstgörande 

personal om inte annat anges. 

Marinen – Försvarsgren inom Försvarsmakten, inkluderande vapenslagen Flottan och 

Amfibiekåren. 

Officer – Militär personal som genomgått akademisk officersutbildning vid 

Försvarshögskolan. Benämns även taktisk officer. 

Reservofficer – Officer eller specialistofficer som är anställd av Försvarsmakten och 

tjänstgör i perioder men har sin huvudsakliga sysselsättning någon annanstans. 

Specialistofficer – Officer som är specialiserad inom en viss yrkesinriktning. Utbildning 

av specialistofficerare sker på Försvarsmaktens egna skolor. Samtliga tekniska 

officersutbildningar inom Marinen är specialistofficersutbildningar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter att Sveriges riksdag biföll propositionen Modern personalförsörjning för ett 

användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens personal (Försvarsdepartementet, 

2010) avskaffades i praktiken det värnpliktsbaserade personalförsörjningssystemet 

som tillämpats i över 100 år. I den tidigare bifallna proposition Ett användbart försvar 

(Försvarsdepartementet, 2009) pekar regeringen ut det dittills rådande systemet som 

begränsande för fartygsförbandens tillgänglighet, med hänvisning till att en stor del av 

fartygens gångtid måste användas till att utbilda de värnpliktiga besättningarna. Istället 

skulle urval till grundläggande militär utbildning ske på frivillig grund och personal i 

kategorierna gruppchefer, soldater och sjömän skulle anställas och inte, som tidigare, 

utbildas och krigsplaceras som värnpliktiga (Försvarsdepartementet, 2010). 

Totalförsvarets forskningsinstitut hade i en sammanställning räknat ut att en 

genomsnittlig anställningstid på minst fyra och ett halvt år krävdes för att nå balans 

mellan utbildningskostnader och tjänstgöringstid (Nordlund & Jonsson, 2010). 

Samtidigt ansågs det av en rad skäl olämpligt att tillsvidareanställa gruppchefer, 

soldater och sjömän. En statlig utredning föreslog därför att sjömän skulle anställas 

tidsbegränsat med en anställningstid på mellan sex och åtta år (Utredningen om 

Försvarsmaktens framtida personalförsörjning, 2010). Redan på utredningsstadiet stod 

det klart att det skulle bli svårt att få anställda gruppchefer, soldater och sjömän att 

stanna kvar i sin tidsbegränsade anställning så länge som man ansåg vara nödvändigt 

(Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning, 2010), men efter 

riksdagsbeslut blev värnplikten vilande och det nya, frivilliga, 

personalförsörjningssystemet infördes. I det nya systemet skulle anställningsavtal för 

gruppchefer, soldater eller sjömän tidsbegränsas till mellan två och åtta år och den 

maximala totala anställningstiden vara tolv år. I de prognoser som gjordes av 

Totalförsvarets forskningsinstitut förutsattes årliga förtidsavgångar under 

anställningstiden på 5 % öch man presenterade ett ”wörst case” där man antög att 10 % 

årligen slutade i förtid (Nordlund & Jonsson, 2010).  
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Problem med för stora förtidsavgångar inom personalkategorin blev snabbt uppenbara. 

I Försvarsmaktens årsredovisning för år 2013 uppges att 19 % av de anställda 

gruppcheferna, soldaterna och sjömännen avslutade sin anställning på egen begäran 

under 2012.  I årsredovisningen betonas det att de höga siffrorna inte är önskvärda och 

myndigheten uppger att de korta anställningstiderna hänger ihop med problem med 

värden som grundläggande trivsel, en meningsfull vardag och framtidsutsikter 

(Försvarsmakten, 2014a). Även utanför Försvarsmakten uppmärksammades problemen 

och Riksrevisionen angav i sin rapport Försvaret – en utmaning för staten. Granskningar 

inom försvarsområdet 2010 - 2014 (2014) att avgångarna överstigit planeringen och att 

detta bidrog till en osäkerhet i hur Försvarsmakten skulle lyckas bemanna sina förband. 

Regeringen tog också problemen på allvar och utredningen om Försvarsmaktens 

militära personalförsörjning fick bland annat i uppdrag att kartlägga i vilken 

utsträckning gruppbefäl, soldater och sjömän kommer att fullfölja sina anställningar. 

När utredningen i november 2014 publicerade sitt betänkande Försvarsmakten i 

samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern 

folkförankring av försvaret (2014) angavs det att de vanligaste direkta orsakerna till att 

avsluta sin anställning i förtid var att påbörja att annat arbete eller att börja studera. Att 

arbetsuppgifterna inte motsvarat förväntningarna lyftes också fram som en viktig orsak. 

Utredningens betänkande tog också upp att många gruppchefer, soldater och sjömän 

upplevde en osäkerhet inför vad som ska hända när anställningstiden är slut, vilket i sin 

tur kan få dem att acceptera ett erbjudande om en annan, tryggare, anställning. 

 

Efter ytterligare en utredning (2015 års personalförsörjningsutredning, 2016) drogs 

slutsatsen att det inte går att säkerställa Försvarsmaktens personalförsörjning helt på 

frivillig väg. Efter regeringsbeslut rekryteras och utbildas därför soldater och sjömän 

åter under plikt (Försvarsdepartementet, 2017). Syftet med den ändrade inriktningen är 

enligt regeringsbeslutet att säkerställa att Försvarsmaktens förband är bemannade. Den 

återaktiverade värnplikten gäller dock främst grundutbildning och krigsplacering av 

utbildad personal. Personalkategorin gruppchefer, soldater och sjömän finns således 

kvar och har fortsatt problem med hög personalomsättning. 2015 års 

personalförsörjningsutredning (2016) uppgav att det bör införas incitamentssystem 

som uppmuntrar gruppchefer, soldater och sjömän att stanna längre i sina anställningar.  
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Några större konkreta åtgärder för att få gruppchefer, soldater och sjömän att stanna 

längre i sina anställningar har emellertid inte gjorts och avgångstalen är fortsatt höga. 

Enligt Försvarsmaktens årsredovisning för 2017 har årligen mellan 14 och 17 % av de 

anställda i kategorin avslutat sin anställning på egen begäran under perioden 2013 till 

2017 (Försvarsmakten, 2018). Försvarsmakten samlar in kunskap om de som väljer att 

avsluta sin anställning genom avgångsenkäter som analyserats av både Försvarsmakten 

och utomstående aktörer (Schröder, 2018). Mindre fokus har dock lagts på den grupp 

som faktiskt har stannat kvar i sin anställning som gruppchef, soldat eller sjöman en 

längre tid. Några studier av sjömän specifikt har inte kunnat identifieras. 

 

1.2 Problemformulering 

Personalomsättningen inom kategorin kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater 

och sjömän är betydligt högre än vad man förutsåg då anställningsformen infördes. Det 

saknas kunskap om vilka drivkrafter de sjömän som arbetat en längre tid på 

Försvarsmaktens fartyg har för att fortsätta sin tidsbegränsade anställning och hur de 

ser på sin anställning. 

 

1.3 Syfte & Mål 

Syftet med studien är att kartlägga hur sjömän som har arbetat en längre tid på 

Försvarsmaktens fartyg upplever sitt arbete och sin anställning. Målet med studien är 

att hjälpa Försvarsmakten som arbetsgivare genom att kunna kartlägga faktorer som får 

sjömän att stanna i sin anställning en längre tid. För att uppnå detta ska studien besvara 

frågan:  

 

Vilka drivkrafter har sjömän med en längre anställningstid att fortsätta sina 

anställningar i Försvarsmakten och hur ser de på sin anställning i Försvarsmakten? 
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2 Tidigare förskning 

2.1 Teorier om arbetsmotivation 

Under denna rubrik sammanfattas ett antal teorier om arbetsmotivation som kan vara 

relevanta för studien. Teorierna har i ett första skede använts som stöd för att ta fram en 

intervjuguide för forskningsintervjuer. Teorierna utnyttjas också vid analysen av det 

empiriska materialet. 

I boken Psykosocial arbetsmiljö och hälsa (2013) sammanställer Weman-Josefsson och 

Berggren ett antal vedertagna teorier om arbetsmotivation. Enligt dem har de 

förekommande teorierna olika utgångspunkt och kan delas upp i behovsteorier och 

målsättnings- och processteorier. Bland behovsteorierna beskriver författarna teorin om 

behovshierarki, formulerad av Maslow 1943, som den mest citerade teorin om vilka 

behov vi motiveras att tillfredsställa. Enligt teorin om behovshierarki har alla människor 

fyra typer av behov, nämligen: 

- trygghets- och säkerhetsbehov (näring, vätska, skydd), 

- sociala behov eller samhörighetsbehov, 

- självbekräftelsebehov, 

- utvecklingsbehov eller behov av självförverkligande. 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013) 

Teorin bygger på att dessa behov är gemensamma för alla människor och sinsemellan 

hierarkiskt ordnade. Den menar att vi i första hand vill tillfredsställa våra grundläggande 

trygghets- och säkerhetsbehov innan vi försöker tillfredsställa högre behov. Enligt teorin 

är dessa två ”lägre” behöv sådana att de driver vårt beteende. Det innebär att om vi 

upplever en brist på föda, kommer det att driva oss att skaffa mat, upplever vi en brist 

på samhörighet kommer det att driva oss till att tillfredsställa våra sociala behov. 

Författarna skriver vidare att drivkrafterna för att tillfredsställa de högre behoven enligt 

Maslow ser annorlunda ut eftersom ”belöningen” för att tillfredsställa dessa behöv ser 

annorlunda ut. Har vi brist på mat blir vi hungriga, varför detta behov i princip tvingar 
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oss att agera, medan de högre behoven har andra drivkrafter. Vår motivation att 

tillfredsställa dem är snarare av karaktären ”ett hägrande mål i horisonten”, med ett 

löfte om en högre tillfredställelse då målet uppnås. I en arbetsrelaterad kontext kan 

Maslows teori enligt författarna förstås som att det är önskvärt att organisera arbetet på 

ett sådant sätt att medarbetarna får möjlighet att utvecklas både professionellt och 

socialt. Det innebär enligt författarna att man måste skapa möjlighet för den enskilda 

medarbetaren att interagera med andra, planera arbetet samt ge denne möjlighet att 

förutse och lösa problem. 

Maslows teori kan dock ifrågasättas i och med att den är vagt hållen och inte tar hänsyn 

till individuella preferenser. Därför tar författarna även upp en teori om 

arbetstillfredsställelse, formulerad av Herzberg 1959. I en stor amerikansk 

intervjustudie undersökte han och hans forskarkollegor vad som gjorde människor 

nöjda respektive missnöjda med sina jobb. Resultatet kan ses som en sorts utveckling av 

Maslows idéer om behov. I studien kom man fram till att de faktorer som gav hög 

arbetstillfredsställelse inte var samma faktorer som gav låg arbetstillfredsställelse 

varför tvåfaktorsteorin skapades (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). I teorin 

konkretiserades upptäckten av forskarna och de olika faktorerna delades in i 

hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer. Forskarna menade att hygienfaktorerna 

var nödvändiga att tillfredsställa för att undvika missnöje med arbetet, medan väl 

tillfredsställda motivationsfaktorer kan leda till högre nivåer av motivation och 

tillfredställelse. Enligt forskarna är typiska hygienfaktorer arbetsförhållanden, 

förhållande till chef, lön, status, trygghet, förhållande till kollegor och arbetsgivarens 

policy för exempelvis semester. Typiska motivationsfaktorer är utmanande 

arbetsuppgifter, att få uppskattning för det man åstadkommit, arbetets innehåll, 

möjlighet att få göra något meningsfullt, karriärmöjligheter och ansvar. Den uppdelning i 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer som studien föreslår får den logiska följden att 

olika kombinationer av dessa två blir möjliga. Enligt forskarna kan inte bättre 

tillfredställelse av hygienfaktorer leda till motivation och tillfredsställelse i arbetet. Det 

går alltså inte, enligt förskarna, att ”köpa” sig till mötiverad persönal genöm att enbart 

exempelvis höja lönerna eller erbjuda flexiblare schema. 

Utöver Maslows och Herzbergs teorier tar författarna till Psykosocial arbetsmiljö och 

hälsa också upp en rad andra behovsteorier. Gemensamt för de beskrivna 
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behovsteorierna är att de lägger stort fokus på människans behov av att utvecklas och 

känna ansvar. Enligt författarna ger behovsteorierna dock inte svar på hur människor 

beter sig för att tillgodose de behov som behovsteorierna radar upp. För att få en inblick 

i hur det sker menar författarna att man behöver vända sig till Process- och 

målsättningsteorierna. 

Process- och målsättningsteorierna beskrivs av Weman-Josefsson och Berggren (2013) 

som en uppsättning teorier. Dessa betraktar den arbetande människan som en rationell 

beslutsfattare. Mål i arbetet väljs enligt detta synsätt utifrån hur de värderas och hur 

sannolikt vi tror att det är att de kan uppnås. Hur sannolikt det är att vi företar oss och 

slutför en viss aktivitet i arbetet beror på ett antal faktorer:  

- hur vi värderar målet, 

- hur realistiskt vi tror att det är att vi kan nå målet, 

- vilka aktiviteter vi måste utföra för att nå målet, 

- hur stark vår beteendekontroll är, 

- vilken avstämning och feedback vi får under resans gång.  

Enligt författarna beskrivs detta tema på olika sätt i olika teorier, men gemensamt för 

dem är att de betonar vikten av konkreta delmål för en hög upplevd 

arbetstillfredsställelse och, i förlängningen, hög produktivitet. Enligt teorierna kan vi 

som människor motiveras av uppgiften att exempelvis renovera en maskin. Eftersom 

detta kan vara en väldigt stor uppgift som sträcker sig över lång tid behöver vi sätta upp 

konkreta delmål för att känna tillfredställelse och fortsätta att sträva mot det större 

målet. Teorierna tar också upp vikten av feedback och uppmuntran från betydelsefulla 

förebilder. Enligt författarna leder positivt återkoppling om vad vi åstadkommit i arbetet 

till att vi sätter och högre och högre mål för våra prestationer. 

Hult & Snöberg (2014), som undersökt civila sjömäns benägenhet att stanna i sin 

anställning i samband med utflaggningar, anser att man kan ifrågasätta om 

arbetsmotivation som begrepp är tillräckligt brett när man undersöker frågor som rör 

personalomsättning. Enligt dem bör arbetsmotivation ses som en underliggande faktor 

snarare än det huvudsakliga område man fokuserar på när man forskar på vad som får 

människor att stanna hos en arbetsgivare. Då denna studie genomförs med en induktiv 

metod är den dock öppen för att det kan finnas fler förklaringsmodeller och drivkrafter 
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än de som tas upp i teorierna om arbetsmotivation. Teorierna är värdefulla för studien 

eftersom de kan fungera som ett stöd i att ta fram en intervjuguide som täcker in de 

ämnen som anses leda till hög tillfredsställelse eller stort missnöje. Dessutom tar 

tvåfaktorsteorin upp skillnaden mellan faktorer som får personal att känna missnöje 

respektive tillfredställelse, vilket i någon mån adresserar problemet som Hult & Snöberg 

tar upp.. 

 

2.2 Forskning om gruppbefäl, soldater & sjömän 

Den forskning som har kunnat identifieras om drivkrafter för att tjänstgöra som 

gruppbefäl, soldat eller sjöman är framtagen av Totalförsvarets forskningsinstitut. 

Forskningen har gjorts både före införandet av ett personalförsörjningssystem baserat 

på frivillighet och under tiden det frivilliga personalförsörjningssystemet har använts. 

Totalförsvarets forskningsinstitut är en i huvudsak uppdragsfinansierad myndighet. 

Beställare av de rapporter som refereras till i detta arbete är Försvarsmakten respektive 

Försvarsdepartementet. Det innebär att de frågor som respektive rapport försöker ge 

svar på i grund och botten formulerats av den beställande myndigheten och inte 

forskarna själva. 

 

Inför införandet av det frivilliga personalförsörjningssystemet publicerades rapporten 

Frivilliga soldater istället för plikt – internationella erfarenheter och ekonomiska 

konsekvenser (Nordlund & Jonsson, 2010). Rapporten utgår från internationella 

erfarenheter från jämförbara länder och sätter dessa i en svensk kontext. Man drar i 

rapporten slutsatsen att det är en framgångsfaktor om lönenivån för personal 

motsvarande gruppbefäl, soldater och sjömän ligger något högre än för jämförbara civila 

grupper, både för att lyckas rekrytera och för att lyckas behålla personal. Rapporten slår 

tydligt fast att det genomgående i jämförbara länder är mycket svårt att hålla vissa typer 

av befattningar bemannade. Som exempel på sådana befattningar tar man upp teknisk 

och medicinsk personal. Nordlund och Jonsson menar att problem med att behålla 

personal på dessa befattningar är inbyggt i designen av tjänsten: man rekryterar 

personal med löfte om (civilt gångbar) utbildning. Efter utbildning och viss tjänstgöring 

är personalen i fråga attraktiv på den civila arbetsmarknaden och lönerna trissas upp på 
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ett sätt som försvarsmakter har svårt att matcha. Man konstaterar därför att det verkar 

nödvändigt att införa någon typ av inlåsningseffekter eller incitament, antingen positiva 

eller negativa, om man ska klara de låga avgångar som man antagit i den svenska 

modellen. 

 

Några sådana incitament har inte införts och avgångarna inom personalkategorin blev 

som bekant redan från starten mycket höga (Försvarsmakten, 2014a). På uppdrag av 

Försvarsmakten togs därför rapporten Hur ska försvarsmakten behålla sina gruppbefäl, 

soldater och sjömän? (Ivarsson & Hedvall, 2013) fram. I den undersöker författarna 

drivkrafter att fullfölja tidsbegränsad anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman. 

Man har också gjort en internationell jämförelse där man undersökt systemen i USA och 

Kanada. Enligt författarna kan de personer som är aktuella att rekrytera till tjänster som 

gruppbefäl, soldat eller sjömän delas in i personlighetstyperna spänningssökare, 

samhällsengagerade, ambitiösa och oengagerade. Spänningssökarna, som man menar 

utgör cirka 70 % av de som söker sig till Försvarsmakten, drivs av värden som spänning, 

utmaning, action och äventyr. De samhällsengagerade, som är den grupp som enligt 

författarna passar bäst in i Försvarsmaktens verksamhet, har drivkrafter som att hjälpa, 

bidra, göra skillnad, och utmaningar. Personlighetstyperna de ambitiösa och de 

oengagerade försöker Försvarsmakten enligt författarna inte aktivt att rekrytera. De 

ambitiösa, därför att de som kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten inte kan 

uppfylla sina krav på karriär och de oengagerade, eftersom de ändå till viss del blir 

anställda.  

 

I rapporten identifierar Ivarsson och Hedvall (2013) ett antal faktorer som är viktiga för 

att personal ska fortsätta sin tjänstgöring. De två viktigaste var att göra något spännande 

och att göra något meningsfullt, där spänning var det viktigaste argumentet för 

spänningssökarna och att göra något meningsfullt var viktigast för de 

samhällsengagerade. Mer konkret upplevdes det som meningsfullt att få en bra 

utbildning, skaffa meriter och att göra utlandstjänst. Andra viktiga faktorer var 

arbetskamraterna, trivseln, fysisk träning och den huvuduppgift de är en del av. Man 

identifierade också ett antal faktorer som påverkar gruppbefäl, soldater och sjömän att 

avsluta sin anställning i förtid. Dessa var främst dålig lön, dåliga utvecklingsmöjligheter 

och att man ville studera, men också missnöje med ledarskap eller arbetsuppgifter. 
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De personlighetstyper som Ivarsson och Hedvall (2013) tar upp återkommer också i 

Försvarsmaktens interna strategiska dokument Positionering av Försvarsmakten som 

arbetsgivare – slutrapport (Försvarsmakten, 2014b). I rapporten konstaterar 

Försvarsmakten att man behöver inrikta sina rekryteringsansträngningar på andra än 

spänningssökarna. För rekrytering till kontinuerlig tjänstgöring tas särskilt 

samhällsengagerade som personlighetstyp upp. Man konstaterar också att unga idag har 

högt ställda krav på ledarskap och att lojalitet till arbetsgivaren baseras på vilken 

personlig utveckling man erbjuds. Det räcker inte att ha en anställning utan man måste 

ha det bra som medarbetare och ha bra kollegor, samtidigt som man upplever att man 

utför ett arbete som är meningsfullt. 

 

Strukturella utmaningar inom det militära försvarets materiel- och personalförsörjning 

(Olsson, Bäckström, Johansson et al., 2018) är den senast utgivna forskningsrapport som 

studerats. Rapporten är relevant då författarna menar att Försvarsmaktens behov av att 

positionera sig positivt som en potentiell arbetsgivare inte minskar i och med återgång 

till ett (delvis) pliktbaserat personalförsörjningssystem. Detta eftersom de personer som 

grundutbildas under plikt i förlängningen kommer att utgöra rekryteringsunderlaget för 

Försvarsmaktens militära personalbehov. Såväl yrkes- och reservofficerare som tidvis 

och kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän som hemvärnsmän 

kommer att rekryteras från gruppen. Dessutom ska de svara mot krigsorganisationens 

behov av totalförsvarspliktig militär personal. Man konstaterar även att det fortsatt är 

svårt att behålla kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i sin tjänst. 

Enligt rapporten avslutade omkring 1000, av totalt drygt 5000, sina anställningar under 

2017. Utöver att personal i kategorin avslutar sin anställning i förtid menar författarna 

att en stor utmaning för att hålla nere personalomsättningen är att rekryteringen till 

specialistofficersutbildning väntas ligga på höga nivåer under en lång tid. Denna 

rekrytering sker till stor del från redan anställda gruppbefäl, soldater och sjömän.  
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3 Metöd 

3.1 Val av metod 

För att besvara studiens frågeställning behövdes en metod som kunde undersöka 

personliga drivkrafter hos en mindre grupp sjömän som arbetat en längre tid på 

Försvarsmaktens fartyg. Därför valdes en kvalitativ metod, som enligt Trost (2010) är 

lämplig i undersökningar som ämnar tränga in på djupet i de undersökta personernas 

tankevärld. Studiens frågeställning är av en typ som inte enkelt låter sig kvantifieras och 

det var okänt varför vissa gruppbefäl och sjömän valt att stanna länge i sin anställning. 

Eftersom gruppen som skulle undersökas förväntades vara relativt liten bedömdes det 

som särskilt lämpligt att samla in data i kvalitativa intervjuer med låg 

struktureringsgrad, vilket Patel och Davidsson (2011) föreslår för undersökningar där 

man vill skapa sig en bild av de intervjuade personernas livsvärld. 

 

Studiens mål var att kartlägga varför en mindre grupp arbetstagare valt att stanna i en 

tidsbegränsad anställning. Det fanns på förhand ingen tydligt definierad kunskap om 

vilka drivkrafter denna grupp hade för att stanna kvar i sin tjänst, eftersom studien 

utgår från en specifik del av Försvarsmaktens gruppbefäl, soldater och sjömän men 

också för att anställningsformen som sådan är ny. Däremot fanns det kunskap om vad 

som får människor i allmänhet att bli kvar i sitt arbete och Totalförsvarets 

forskningsinstitut hade publicerat ett antal rapporter om gruppbefäl, soldater och 

sjömän i allmänhet. Därför blev det naturligt att genomföra studien med ett induktivt 

synsätt, där studien snarare än att pröva ett antal påståenden mot ett empiriskt material 

sökte svaret på frågorna i det empiriska materialet. Enligt Patel och Davidsson (2011) är 

kvalitativa intervjuer särskilt lämpliga som datainsamlingsmetod vid undersökningar 

med induktiv metod, vilket stödde valet av denna metod. Således genomfördes studien 

som en kvalitativ intervjustudie med induktivt synsätt. 
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3.2 Datainsamling & urval 

För att kunna besvara studiens frågor, var det angeläget att de informanter som skulle 

komma ifråga stämde överens med det som skulle undersökas. Därför definierades det 

att informanterna skulle: 

- vara sjömän eller gruppbefäl, 

- vara mönstrade i en fartygsbesättning, 

- arbeta inom teknisk tjänst, 

- ha varit anställda i minst fyra år, 

- ha sökt sig till Försvarsmakten på frivillig väg. 

Efter att dessa kriterier sattes upp konstaterades det att de organisationsenheter inom 

Försvarsmakten som kunde komma i fråga för studien var Första amfibiebataljon 

(Berga), Första ubåtsflottiljen (Karlskrona), Tredje sjöstridsflottiljen (Karlskrona) samt 

Fjärde Sjöstridsflottiljen (Berga). På grund av de begränsade resurser som fanns för att 

genomföra studien ansågs det inte aktuellt att vända sig till förbanden på Berga. Därför 

kontaktades personalavdelningarna på förbanden i Karlskrona. Av dessa visade Första 

ubåtsflottiljen intresse för att förmedla kontakt med möjliga informanter.  

 

På Första ubåtsflottiljen fanns det fem personer som stämde överens med de kriterier 

som satts upp för deltagande i studien. I och med detta fanns det en oro att antalet 

möjliga informanter skulle bli för få, men enligt Bryman (2011) går det att uppnå 

teoretisk mättnad redan vid små urvalsstorlekar, i synnerhet när gruppen som 

undersöks är relativt homogen. De sjömän och gruppbefäl vid Första ubåtsflottiljen som 

stämde in på urvalskriterierna var män i åldern 25 - 30 år. De hade varit anställda 

mellan fem och åtta år. 

 

De möjliga informanterna kontaktades genom att studiens kontakt på förbandets 

personalavdelning vidarebefordrade brevet Information om intervjustudie (Bilaga A), 

med en kort beskrivning studien, till de möjliga informanterna. Av de fem möjliga 

informanterna svarade fyra och samtliga var intresserade av att delta. Eftersom 

informanterna var få gjordes inget ytterligare urval bland de fyra svarande. De fyra 

hade, utöver urvalskriterierna, gemensamt att de ingick i ett arbetslag där de var en av 
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ett fåtal gruppbefäl eller sjömän. I formell mening uppgav informanterna också att deras 

arbetsbeskrivning inte skiljde sig nämnvärt från den för någon med kortare erfarenhet 

av samma tjänst. 

 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras med en rad olika struktureringsnivåer. Enligt 

Denscombe (2009) passar semistrukturerade intervjuer till induktiva undersökningar 

där man ändå vill vara säker på att få med vissa områden. Detta format valdes eftersom 

genomgången av tidigare forskning som gjorts visade att det fanns ett antal sådana 

områden. Det låg också i studiens natur att låta informanterna utveckla sina svar så 

mycket som möjligt. Med stöd av de råd Trost (2010) ger för intervjuguider i sin bok 

Kvalitativa intervjuer togs en intervjuguide fram (Bilaga B). Guiden användes som ett 

stöd under intervjuerna för att säkerställa att de områden som på förhand identifierats 

som intressanta verkligen gicks igenom och användes alltså varken som ett ordagrant 

manus eller för att styra frågornas ordningsföljd i intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes i Karlskrona och spelades in med diktafon. Utöver studiens 

författare och respektive respondent deltog också en assistent under intervjuerna. 

Denne hade som uppgift att lyssna och kontrollera att alla områden i intervjuguiden togs 

upp. På så vis kunde huvudintervjuaren vara fullt fokuserad på samtalet vilket, givet att 

den som genomfört studien inte är van att genomföra forskningsintervjuer, kan ge en 

bättre och mer avslappnad intervjusituation (Trost, 2010). De fyra intervjuerna 

resulterade i inspelningar på mellan 35 och 50 minuter. 

 

3.3 Bearbetning & analys 

För att underlätta analysen av det insamlade materialet transkriberades intervjuerna, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det normala förfarandet för kvalitativa 

intervjustudier. Transkribering medför dock enligt dem att forskaren ställs inför ett 

antal val, eftersom den innebär en översättning från talspråk till skriftspråk för vilken 

det inte finns några klara regler. Under transkriberingen återgavs det inspelade 

materialet så ordagrant som möjlig. Längre pauser, skratt och liknande markerades. Det 

är detta, utskrivna, material som legat till grund för analysen. 
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Vid analys av intervjuer ställs den som genomför studien inför frågan om hur analysen 

ska gå till och vad man vill få ut av den. Det finns flera inriktningar inom intervjuanalys, 

till exempel språkligt inriktade analysmetoder som narrativ analys, diskursanalys och 

språklig analys. Andra analysmetoder, vilka uppfattades som mer relevanta för denna 

studie, utgår från meningen med ett uttalande snarare än språkbruket, exempel på 

sådana metoder är meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  Analysen av det utskrivna materialet genomfördes med hjälp av 

meningskodning, där informanternas meningsbärande uttalanden meningskodades, 

varpå dessa koder koncentrerades för att kunna jämföra de olika uttalandena med 

varandra. Genom denna analytiska metod kunde ett resultat i form av tematiska 

områden identifieras. Påfallande under analysprocessen var hur antalet nya koder som 

tillkom minskade för varje intervju som kodades. I den sist kodade intervjun tillkom 

endast tre av totalt tjugonio koder. Det tyder enligt Bryman (2011) på att teoretisk 

mättnad uppnåtts, trots ett litet antal informanter. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden & metodkritik 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det en rad etiska frågor som bör besvaras innan 

en intervjustudie genomförs. De huvudsakliga etiska övervägandena görs i förhållande 

till informanterna, som i intervjusituationen förväntas agera självutlämnande och ärligt. 

Det är därför viktigt att inhämta informerat samtycke, det vill säga att informanterna har 

fått information om forskningens syfte och samtyckt till denna. Därför formulerades 

sådan information i det brev som informanterna fick när de tillfrågades om de ville delta 

i studien (Bilaga A). På så vis kunde de i lugn och ro ta ställning till sitt eventuella 

deltagande. För att undvika framtida konflikter föreslår Kvale & Brinkmann (2014) att 

forskaren bör dokumentera samtycket skriftligt, vilket gjordes i och med att 

informanterna fick underteckna att de samtyckte till deltagande enligt den skriftliga 

informationen. Eftersom det i just denna studie endast finns ett fåtal möjliga 

informanter blev anönymisering extra viktigt. Beskrivningar i stil med ”mötörtekniker 

söm varit anställd vid tredje sjöstridsflöttiljen under fyra år” kunde skenbart framstå 

som anonymiserade men kanske i verkligheten endast stämde in på endast en 
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arbetstagare. Därför har extra hänsyn till anonymisering tagits vid presentation av det 

analyserade materialet och ingen närmare presentation av informanterna har gjorts i 

denna uppsats. Ett annat etiskt problem som Trost tar upp i Kvalitativa intervjuer (2010) 

är publicering av talspråk i en rapport rakt av och menar att det skulle kunna uppfattas 

som kränkande av deltagarna i studien. Därför har jag enligt Trosts förslag, då citat från 

det empiriska materialet återges i resultatdelen av denna uppsats, valt att inte återge 

vissa talspråkliga element söm harklingar öch betydelselösa mellanörd samt ”översatt” 

uttalandena till skriftspråk i den mån det ansetts befogat. 

 

Det finns en rad problem kopplade till den kvalitativa intervjun, och analysen av den, 

som forskningsmetod. Intervjubaserade studier genomförs enligt Denscombe (2009) i 

regel med ett mindre antal informanter än många andra typer av studier och denna 

studie var inget undantag. Det innebär enligt honom att urvalet har en stor påverkan på 

resultatets generaliserbarhet. Man bör därför vara försiktig innan man gör 

generaliseringar utifrån resultatet av denna studie. Bryman (2011) menar dock att 

generaliseringsproblemet vid kvalitativa studier till viss del beror på missförstånd. En 

kvalitativ undersökning av en population bör förvisso enligt honom inte generaliseras 

till andra populationer, men väl till teori. Enligt Bryan (2011) finns det också andra 

problem med kvalitativa studier, som att det är svårt för en utomstående att förstå exakt 

hur studien har gått till, att forskningen riskerar att färgas av forskarens egna 

uppfattningar och att det är svårt att replikera en undersökning. Kvale och Brinkmann 

(2014) tar upp liknande problem med den kvalitativa forskningsintervjun, men 

försvarar den ändå som forskningsmetod. De menar att det till exempel inte är ett 

problem i sig att tolkningen av det empiriska materialet i någon mån blir subjektiv, så 

länge denna subjektivitet inte är skev utan utgår från ett teoretiskt perspektiv som 

tydligt redovisas. Analysmetoden som använts innebär att analysen fokuserar på det 

som sagts. Det kan därför inte uteslutas att perspektiv som är relevanta för 

frågeställningen inte har framkommit i denna studie. Den valda metoden har alltså ett 

antal möjliga brister, som kanske framförallt består av möjligheten för den som 

genomför studien att vilseleda. Därför blev de främsta verktygen för att hantera 

metodproblemen att tydligt redogöra för de val som gjorts och redovisa vilka teoretiska 

perspektiv den relaterar en tolkning till. 





17 
 

4 Resultat & analys 

Vid meningskodningen av det empiriska materialet framkom totalt 29 olika 

meningskoder. Av dessa var 19 gemensamma för samtliga intervjuer, varför 

tyngdpunkten i analysarbetet låg på dessa. Efter att innebörden i de kodade uttalanden 

meningskoncentrerats kunde de sorteras i tre olika tematiska områden. Området ”Ville 

göra lumpen – hittade ett yrke” berör införmanternas drivkrafter att söka sig till 

Försvarsmakten, att ta anställning efter grundutbildning samt vad som fått dem att 

stanna kvar efter den första tiden. ”Uppskattas & utvecklas” tar upp informanternas 

uppgivna motiv till att stanna kvar en längre tid i sin anställning. ”Vad vill 

Försvarsmakten?” redovisar informanternas bild av hur arbetsgivaren ser på sina 

gruppbefäl och sjömän. 

 

4.1 Ville göra lumpen – hittade ett yrke 

Något som framkom tidigt i alla genomförda intervjuer var att informanterna, innan de 

sökte sig till Försvarsmakten, hade haft en tydlig idé om att de skulle göra värnplikten. 

Flera av informanterna hann till och med mönstra för allmän värnplikt, men eftersom 

plikten lades vilande i samband med att de intervjuade skulle ha kommit i fråga för 

värnplikt fanns inte detta kvar som möjlighet. Informanterna uttryckte att de inte hade 

något större intresse för något visst vapenslag eller någon särskild tjänst; innan man 

sökte grundläggande militär utbildning var det viktiga att överhuvudtaget göra något 

som kunde jämföras med värnplikten. Dessutom hade flertalet av informanterna någon 

form av tidigare koppling till Försvarsmakten, antingen genom anhöriga/närstående, 

någon ungdomsorganisation eller både och. De som hade en sådan koppling uttryckte 

att det hade gjort dem mer intresserade av att göra värnplikten. En informant beskrev 

det såhär: 

- Det lät ju också som en jädra upplevelse egentligen bara att göra 

värnplikten överhuvudtaget, att se hur det är från den sidan och inte från 

ungdomssidan... det var ju det som lockade mest, bara att ha gjort det. Var jag 

gör det, det spelar ju ingen roll för det fanns mycket som var fräckt. Jag hade 
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kunnat bli... ja, kanske inte kock men från lastbilsförare i Boden till 

sjöövervakare till skytteslusk på P7 liksom, det hade inte spelat mig någon 

roll där och då. 

    (Informant 1) 

Uttalandet är typiskt för hur de flesta av informanterna resonerade. Dels hade de ingen 

bestämd uppfattning om vad de ville göra inom Försvarsmakten, dels fanns det ingen 

tydlig plan på att stanna kvar och arbeta som sjöman efter genomförd grundutbildning, 

även om de sade sig ha varit öppen för den idén. Man kan också notera att motiven att 

genomgå grundläggande militär utbildning (vilket samtliga i huvudsak benämner som 

värnplikten) tycks ha varit personliga och ha handlat om att göra något spännande, få 

arbeta med häftig teknik eller att utmanas som person. Enligt den sammanställning av 

personlighetstyper som Ivarsson och Hedvall (2013) gör skulle antagligen samtliga 

intervjuade ha klassats som spänningssökare då de sökte sig till Försvarsmakten. 

Även om det kanske var spänning och möjligheten att få arbeta med något häftigt och 

annorlunda som fick informanterna att söka sig till Försvarsmakten från första början 

var det tydligt att andra värden fick dem att trivas och stanna kvar i arbetet på 

respektive fartyg. När de resonerade kring detta lyfte de snarare fram sådant som ett 

bra arbetslag, ett bra närmaste ledarskap och möjligheten att få ta eget ansvar för sina 

arbetsuppgifter. Anmärkningsvärt var att detta inte verkar vara något som 

informanterna hade väntat sig, utan snarare något de hade upptäckt efter att de tagit 

anställning: 

- Jag hade förväntat mig att det skulle vara liksom hela handen, stå och peka 

och gapa. Men det var inte så. [..] För våran del så är det bra. Det är nog 

därför jag stannat så länge som jag har gjort. 

    (Informant 2) 

Något som informanterna själva påtalade, när de utvecklade sina resonemang, var att 

det krävs helt andra värden för att få någon att trivas med sitt arbete år efter år än att 

locka någon till en utmaning som sträcker sig över en begränsad tid, som värnplikten: 

- De flesta börjar ju jobba för att det är militärt, det är coolt. Skjuta vapen och 

så. Det är den bilden de har. Sedan kommer de hit, och som någon sa så var 

det inte så coolt i slutänden. Och när det inte är coolt längre måste man ju ha 
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en bra arbetsgivare, ett schyst gäng att jobba med, en god lön, någon man 

kan snacka med och hålla sig sysselsatt så att man inte går och sparkar 

kottar. Har man inte det går det ju inte. Då är det inget kul att vara kvar. 

    (Informant 3) 

Uttalandet är typiskt för hur informanterna resonerade om varför de blivit kvar i arbetet 

som gruppbefäl eller sjöman. De hade det gemensamt att de upplevde 

sammanhållningen i sitt arbetslag som mycket god och beskrev sina närmaste befäl i 

positiva ordalag. När de beskrev andra positiva aspekter av sitt arbete tog samtliga upp 

att de upplevde att de fick ta ett stort eget ansvar för att lösa sina arbetsuppgifter. 

Sammantaget är de aspekter som sjömännen och gruppbefälen lyfte fram som 

anledningar till att de stannat kvar länge i sin anställning klassiska grundläggande 

faktorer för en god arbetsmiljö (Weman-Josefsson & Berggren, 2013) snarare än de mer 

övergripande faktorer för samhällsengagerade eller spänningssökare som Ivarsson och 

Hedvall (2013) refererar till. 

 

4.2 Uppskattas & utvecklas 

När gruppbefälen och sjömännen som intervjuats i studien beskrev vad som fick dem att 

trivas med sitt arbete, även efter en längre tid, gav de en samstämmig bild av vilka 

faktorer de upplever som positiva i sitt arbete. Först och främst värderas fortfarande de 

faktorer som gjorde anställningen attraktiv från första början, det vill säga att de var en 

del av ett bra arbetslag där de både kunde få stöd och gemenskap samt att de hade ett 

välfungerat samarbete med befälen. Men detta räckte enligt informanterna inte i ett 

längre perspektiv. Efter relativt kort tid, i förhållande till deras nuvarande 

anställningstid, beskrev informanterna att de började bottna i sina ordinarie 

arbetsuppgifter. De upplevde att det uppstod ett behov av utveckling för att fylla sina 

arbetsdagar, eftersom de efter en tid ombord klarade av de flesta återkommande 

arbetsuppgifterna relativt bekymmersfritt: 

- Jag ska smörja den här ventilen idag och jag ska smörja den en vecka senare, 

det är samma sak. Men det här gör också att jag efter ett tag har lärt mig allt 
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det här, då går det mycket fortare. Jag kan ju basen så väl i mitt jobb att det 

blir mycket tid över, och då har jag möjligheten att utvecklas. 

    (Informant 4) 

Uttalandet ovan är typiskt för hur informanterna beskrev sin arbetssituation. 

Informanternas befattningar bemannades ursprungligen av värnpliktiga som 

tjänstgjorde ombord under mycket kort tid, jämfört med de anställningstider på upp till 

tolv år som är möjliga för gruppchefer och sjömän idag. Kopplat till detta beskrev 

informanterna vikten av att få fortsätta utvecklas, utöver grundkraven för respektive 

befattning, för att fortsätta att trivas med arbetet. För de flesta verkade sådan utveckling 

ha kommit utan att några formella beslut har fattats, de hade i huvudsak tagit för sig mer 

eller fått fler uppgifter av sina närmsta befäl allteftersom de blev mer erfaren: 

- Helt plötsligt blev man ju snabbt den högste ombord, alltså den mest erfarna 

teknikern ombord blev man ju i ett trollslag. Då blev det en helt annan typ av 

ansvar som var roligt och utvecklande, att ha ny personal under sig utan att 

ha blivit officer. 

    (Informant 1) 

Informanten upplevde sig alltså ha fått ett större ansvar allteftersom han varit längre tid 

ombord, men det var egentligen inget som hade diskuterats eller delegerats utan något 

som hade fått växa fram. Att informanten i uttalandet tog upp att han fick arbeta med ny 

personal är också typiskt. Samtliga informanter beskrev hur kollegor försvann och 

ersattes av nya. De nya kollegorna behövde läras upp i arbetet och det beskrevs som en 

uppgift som till stor del föll på de sjömän som varit anställda en längre tid. Samtliga 

tillfrågade påtalade också särskilt att många av dem som slutar hade varit ombord under 

en relativt kort tid: 

- Av alla dom nya som kommit de senaste åren har hälften försvunnit efter ett 

år. Jag har räknat på det själv. Har det kommit fyra till sommaren har vi två 

kvar ett år senare. Det är en sådan omsättning, av dom nya. Sedan är det 

gamla som slutar också. 

     (Informant 4) 

Att personalomsättningen bland gruppchefer och sjömän är hög hade således inte gått 

informanterna förbi. De hade också en del egna tankar om vad som fick sjömän att sluta. 
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När det gällde de nytillkomna som slutade efter relativt kort tid ombord, var 

informanterna samstämmiga i sin uppfattning att en stor del av dem som kommer 

egentligen främst var intresserade av att göra ”lumpen” öch inte hade en särskilt klar 

bild av vad jobbet skulle innebära. När de hade gjort en tid motsvarande en värnplikt 

och kände att jobbet inte var något för dem slutar de helt enkelt, med gott samvete och 

nöjda över sin insats. Den stora personalomsättningen innebar att informanterna i 

studien hade fått en ställning som kunskaps- och erfarenhetsbärare vilket bidrog till att 

de kände sig uppskattade ombord: 

- Jag märker att både maskinisterna och motormännen kommer och frågar 

mig hur saker och ting ska göras. [..] Det är en bekräftelse på att de vet att jag 

vet vad jag sysslar med. 

    (Informant 2) 

Av informantens uttalande framgår att det faktum att andra kom och frågade om hur 

arbetsuppgifter skulle genomföras bekräftar informantens självuppfattning: att han 

hade bra koll på hur arbetet skulle utföras. Liknande inställningar var typiska för de 

intervjuade i studien. Sjömännen och gruppbefälen som hade varit i tjänst en längre tid 

upplevde själva att de hade bra kunskaper om sitt arbete och sitt fartyg och fann en inre 

tillfredställelse av att veta det. De upplevde inte ett behov av att få beröm för och 

feedback på sitt arbete av andra dagligen, så länge det var tydligt att deras respektive 

överordnade såg den insats de gjorde och att de utförde sitt arbete på ett bra sätt i det 

stora hela: 

- Jag söker bekräftelse av mig själv, jag är en sådan individ. Känner jag att jag 

har lyckats med något är jag nöjd, sedan om grannen bryr sig om det bryr jag 

mig inget om utan det är jag själv.  

[..] 

- Jag får lite bekräftelse så, kanske inte att någon säger ”vad bra du slog i just 

den spiken”, men helheten: ”du slår i spikarna bra, vi har en som kan slå i 

spikar”. 

    (Informant 4) 

Liknande resonemang om bekräftelse från chefer och arbetsledare fördes av alla de 

intervjuade gruppbefälen och sjömännen. I det dagliga arbetet såg och förstod de värdet 
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av sitt eget arbete och behövde inte få det bekräftat av andra rutinmässigt. Att den egna 

bilden av insatsen de gjorde stämde överens med verkligheten bekräftades sedan av 

chefer på ett mer övergripande plan under exempelvis medarbetarsamtal, vilket 

informanterna beskrev som fullt tillräckligt. Informanterna menade att de fick den 

bekräftelse de behövde från sig själva och genom vilket ansvar de tilläts att ta, snarare 

än genom beröm: 

- Just direkt feedback i mitt vanliga dagliga arbete värderar jag inte så högt. 

Ofta för att det är rätt lätt att se, för mig själv i alla fall. Men kanske en gång 

per år i alla fall, att någon säger ”det här året har du varit duktig”. 

    (Informant 1) 

Av process- och målsättningsteorierna kan man förstå att positiv återkoppling leder till 

att man sätter och högre och högre mål för sina prestationer. Detta förhållande kan i sin 

tur implicera att arbetet behöver bli mer och mer utvecklande över tid. Trots den 

övergripande positiva bilden informanterna hade av arbetet fanns det alltså farhågor: 

Kunde de fortsätta att utvecklas i den takt som de upplevde att de behövde för att trivas 

under upp till tolv år som gruppbefäl eller sjöman? De flesta hade redan upplevt att de 

har haft perioder där de stått och stampat utan att riktigt komma framåt. För att möta 

detta utvecklingsbehov menade informanterna att arbetsuppgifterna för gruppbefäl och 

sjömän behöver breddas: 

- Jag känner ju redan nu att jag har börjat förstå mycket. Nu känner jag att 

jag inte kan utvecklas på att förstå båten hur mycket som helst längre. [..] Jag 

har svårt att tänka mig att vara tolv år på ett skrov i en befattning, det hade 

nog varit svårt. 

    (Informant 4) 

Att arbetsuppgifterna behövde utvecklas allteftersom personalen blev mer och mer 

erfaren var informanterna överens om, men de var inte övertygade om att den 

utveckling de ansåg sig behöva skulle komma till stånd och de flesta var tveksamma till 

att arbeta tolv år som sjöman. Samtliga informanter var tydliga med att de höll flera 

dörrar öppna när det gällde det framtida yrkeslivet och de flesta hade sökt andra, civila, 

arbeten under tiden de varit anställda som gruppbefäl eller sjömän. När det gällde 

intresset för att fortsätta inom Försvarsmakten som taktisk officer eller specialistofficer 
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var informanterna delade. Två hade i början av sin karriär som sjömän sökt 

specialistofficersutbildningen men av olika skäl inte blivit antagna. De hade fortfarande 

en ambition om att gå vidare inom Försvarsmakten som specialistofficerare. De två 

andra informanterna uppgav att de skulle söka sig till civila yrken eller utbildningar då 

de avslutat sin anställning. 

  

4.3 Vad vill Försvarsmakten? 

Något som framkom i samtliga intervjuer var att informanterna upplevde att 

arbetsgivarens inställning till dem som varit sjömän och gruppbefäl under en, relativt 

sett, längre tid inte var odelat positiv. Trots att ingen av informanterna var i närheten av 

tolv års anställning som gruppbefäl eller sjöman upplevde alla att de blir uppmuntrade 

eller pressade att söka till en officersutbildning. Två av informanterna beskrev en 

skuldbeläggning från arbetsgivaren för att de stannat länge i sin anställning som 

gruppbefäl eller sjömän: 

- Vi har fått höra många gånger att vi är bromsklossar i systemet. Vi som är 

kvar här lite längre, för att vi är kvar och jobbar. Att jag är kvar och jobbar 

som tekniker betyder att det inte kommer någon ny tekniker som väljer att 

plugga vidare på specialistofficersutbildningen och därför blockerar jag 

systemet. Jag tycker att det är ett lite fult ord, att man är en bromskloss. 

     (Informant 3) 

Övriga informanter uppgav att de ofta blev uppmuntrade att söka officersutbildning, 

utan att de för den sakens skull blev skuldbelagda för att de arbetade som gruppbefäl 

eller sjömän. Ingen av informanterna uppgav att de blivit aktivt uppmuntrade att stanna 

en längre tid som gruppbefäl eller sjömän. Enligt informanterna prioriterade 

arbetsgivaren att rekrytera personal till officersutbildningarna framför att behålla sina 

gruppbefäl och sjömän. Det knyter i högsta grad an till det strukturella problem Olsson, 

Bäckström, Johansson et al. (2018) tar upp i och med att Försvarsmaktens egna 

gruppbefäl, soldater och sjömän utgör den huvudsakliga rekryteringsgrunden för 

officersutbildningarna. 

 



 

24 
 

En annan reflektion från informanterna, kopplat till Försvarsmaktens inställning till sina 

gruppbefäl och sjömän, var avsaknaden av incitament för att stanna var som gruppbefäl 

eller sjöman. Samtliga resonerade om olika mekanismer som skulle kunna göra det mer 

intressant att stanna i yrket en längre tid. En informant, som resonerade kring att söka 

specialistofficersutbildning, uttryckte det såhär: 

- Det ger mig ingen fördel att jag har gått de åren mot den som söker från 

gatan, utan att ha erfarenhet. Av den anledningen känner jag att jag blir lite 

åsidosatt. Fast att jag har varit trogen och jobbat länge så ger det ingenting.  

    (Informant 4) 

Samtliga övriga informanter resonerade på liknande sätt som informanten i exemplet 

ovan. Om arbetsgivaren verkligen ville att gruppbefäl och sjömän ska arbeta en längre 

tid, i synnerhet innan en officersutbildning, menade de att det krävdes antingen 

ekonomiska incitament eller att man kunde tillgodoräkna en del av utbildningen mot 

tidigare tjänstgöring. Som systemet är utformat idag, menade informanterna, ges det 

inga som helst formella fördelar till den som har en gedigen erfarenhet av yrket innan 

den läser en officersutbildning. Att anställningen som gruppbefäl eller sjöman är 

tidsbegränsad späder på denna uppfattning ytterligare. Signalen från arbetsgivaren 

uppfattade informanterna såhär: 

- Jag tror att vi förlorar väldigt mycket folk på att det finns en 

tidsbegränsning. Många söker inte in överhuvudtaget eller väljer att sluta 

efter väldigt kort tid, för egentligen säger man rakt ut att antingen läser du 

till officer eller så finns det ingen framtid här ändå. 

    (Informant 2) 

Den tidsbegränsning anställningen som gruppbefäl eller sjöman upplevdes alltså av 

informanterna som hämmande för yrkets attraktionskraft. Dessutom ansåg de att 

anställningsformen medförde problem på ett personligt plan. De flesta hade blivit 

anställda med korta anställningsavtal som staplats på varandra, vilket medfört att de 

inte haft någon långsiktig trygghet i sin arbetssituation. Flertalet av informanterna tog 

också upp lönen som en faktor som fick dem att fundera på hur arbetsgivaren värderade 

dem och deras arbetsinsats. De uttryckte sig mycket kritiskt om lönepolitiken och hur 

lönesättningen av ny personal skedde i förhållande till dem med längre anställningstid. I 
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synnerhet påtalade informanterna att ingångslönerna för sjömän höjts i flera omgångar 

efter att de påbörjat sina anställningar, utan att följdjusteringar av redan anställda 

sjömäns löner skett. Detta innebar enligt informanterna att personal med relativt lång 

erfarenhet endast hade marginellt högre lön än nyanställda. I absoluta termer utryckte 

informanterna överlag inte missnöje med sin lön, men arbetsgivarens agerande i 

lönefrågor var tydligt föremål för irritation. 
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5 Diskussiön  

I resultatkapitlet redovisas de undersökta gruppbefälens och sjömännens syn på 

arbetsuppgifter och arbetsgivare. En stor del av det som har framkommit kan knytas till 

den genomgång av tidigare forskning som gjordes före intervjustudien.  

Den bild som Försvarsmakten (2014b) har av de unga vuxna som i huvudsak kommer i 

fråga för arbeten som gruppbefäl, soldater och sjömän tycks vara relativt träffsäker när 

det gällde vilka faktorer som fick informanterna att söka sig till yrket. Men när den 

initiala spänningen med det militära yrket klingat av var det andra värden som lyftes 

fram av de tillfrågade för att beskriva att de trivdes på jobbet. De faktorer informanterna 

lyfte fram när de beskrev synen på arbetet var framför allt sådana som benämns som 

motivationsfaktorer enligt Herzbergs tvåfaktorsteori. Det är tydligt att de 

motivationsfaktorer som framfördes inte hade något med de specifika arbetsuppgifterna 

eller arbetsplatsen att göra. Informanterna framhöll vikten av att kunna jobbet, få ta 

ansvar utöver vad som förväntas i befattningen, bli tillfredsställda av att ha löst sina 

uppgifter och få erkännande från kollegor och överordnade. Det fokus på den militära 

professionens särart som lyfts fram i de av Totalförsvarets forskningsinstitut 

publicerade rapporterna är alltså inte vad som framhölls av de intervjuade gruppbefälen 

och sjömännen när beskrev varför de trivs med sitt arbete. Att tillhöra gruppen 

samhällsengagerade och därmed vara en del av en större uppgift, göra en insats eller 

hjälpa andra är, i motsats till vad Försvarsmakten verkar tro, inte heller något som 

motiverar den undersökta gruppen. Det som verkar vara mest betydelsefullt för 

informanterna är att man tillåts utvecklas och ta mer ansvar ju längre tid man är 

anställd. Drivkrafterna ligger alltså på ett personligt plan och verkar vara starkt knutna 

till kulturen i det egna arbetslaget, snarare än vilken roll arbetsplatsen har i samhället. 

I studien framkom också förhållanden som kan beskrivas som hygienfaktorer enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori. Enligt teorin leder bristande hygienfaktorer till missnöje men 

ger inte mer tillfredställelse när de är tillgodosedda. Här är inte minst den syn som 

informanterna upplever att arbetsgivaren och dennes representanter har på gruppbefäl 

och sjömän som stannat kvar en längre tid intressant. Den bild som förmedlas till 

personalen på förbandsnivå tycks vara att gruppbefäl och sjömän är en resurs från 
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vilken officerare och specialistofficerare rekryteras, snarare än att de utgör en egen 

yrkesgrupp som är viktig för verksamheten. Att arbetsgivaren och dennes 

representanter kraftigt uppmuntrar eller pressar personalen att söka sig till en 

officersutbildning ligger i linje med den farhåga som Olsson, Bäckström, Johansson et al. 

(2018) uttrycker i rapporten Strukturella utmaningar inom det militära försvarets 

materiel- och personalförsörjning. Att personal med en anställningstid på mellan fem och 

åtta år som gruppbefäl och sjömän beskrivs som bromsklossar i systemet är märkligt i 

ljuset av att det tar närmare tio år att arbeta sig igenom de militära graderna för 

gruppbefäl och sjömän om Försvarsmaktens egna föreskrifter för befordran ska följas 

(FFS 2019:7). Det finns anledning för Första ubåtsflottiljen att reflektera över hur man 

ser på sina gruppbefäl och sjömän. Dessutom bör man undersöka om man kan finna sätt 

att öka rekryteringen till officersutbildningarna som inte driver personalomsättningen 

bland gruppbefäl och sjömän. 

 

Många av de positiva aspekterna av arbetet som de undersökta gruppbefälen och 

sjömännen lyfte fram (eget ansvar, lösa uppgifter på egen hand, ett bra och kollegialt 

samarbetsklimat kombinerat med ständig utveckling) är inte sådant som självklart 

överensstämmer med de typiska arbetsuppgifterna för gruppbefäl och sjömän. Enligt 

rapporten Hur ska Försvarsmakten behålla sina gruppbefäl, soldater och sjömän 

(Ivarsson och Hedvall, 2013) är det just brister på de områden som informanterna 

värderar högt som lyfts fram som orsak när man förklarar varför gruppbefäl, soldater 

och sjömän avslutar sina anställningar i förtid. Den bild som informanterna i denna 

studie ger är att de förhållanden som gör att de trivs med sitt arbete delvis ligger utanför 

deras egentliga befattningsbeskrivning, men väl inom ramen för vad genomgången av 

tidigare forskning visar är typiska faktorer som ger trivsel med arbetet.  

 

Ur ett rekryteringsperspektiv är det intressant att de flesta av informanterna hade 

någon sorts koppling till Försvarsmakten innan de sökte sig till grundläggande militär 

utbildning. De beskrev denna koppling som en viktig anledning till att de intresserade 

sig för yrket. Avgörande för att rekrytera dessa individer från första början har alltså 

varit en personlig kontakt snarare än den mediebaserade kommunikation som 

Försvarsmakten spenderat mycket pengar på. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 

Den grupp som undersökts i denna studie är relativt liten och begränsad till tekniker vid 

Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Därför går det inte att dra några säkra slutsatser om 

huruvida de faktorer som fått den undersökta gruppen att stanna längre i sin anställning 

beror på att de särskilt mottaglig för faktorer som finns naturligt i yrket, eller om de fått 

ovanligt bra förutsättningar att tillgodose dem i förhållande till gruppbefäl och sjömän 

som trivts sämre med sina anställningar. Därför är det förslag på vidare forskning som 

ligger närmast denna studie en undersökning som jämför synen på arbetet mellan 

personal som avslutat sin anställning och personal som stannat kvar en längre tid. Att 

denna studie var begränsad till tekniker vid Första ubåtsflottiljen gör också att den 

svårligen kan generaliseras till en större grupp. Att göra en liknande undersökning med 

en bredare ansats vore därför också intressant. Det kan inte uteslutas att det finns stora 

skillnader mellan olika delar av Marinen och mellan olika tjänstegrenar inom Marinen. 

Med bakgrund av vad som kommit fram i studien vore det också intressant att utreda 

hur incitament kan användas för att få personal att stanna kvar som gruppbefäl eller 

sjöman.  

 

Försvarsmaktens personalförsörjningssystem är återigen under stor förändring. 

Värnplikten har delvis återkommit och ett för Sverige nytt system där plikt och 

frivillighet ska kombineras har införts. Detta systemskifte öppnar upp för en rad 

intressanta forskningsfrågor, inte minst gällande rekrytering av gruppbefäl och sjömän. 

En intressant utgångspunkt för vidare forskning skulle kunna vara hur personal som 

utbildas eller utbildats under plikt ser på möjligheten att söka anställning som 

gruppbefäl eller sjöman. 
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Bilagör 

Bilaga A: Information & samtycke 

Information om intervjustudie 

Jag är en student som inom ramen för Sjöingenjörsprogrammet vid Linnéuniversitet 

genomför en intervjustudie. I studien kontaktar jag sjömän inom teknisk tjänst på 

Marinens fartyg som har sökt sig till Försvarsmakten på frivillig väg och haft en 

anställningstid på mer än fyra år. Jag som genomför studien heter Erik Carling och har 

hjälp av Christoffer Stenlund under själva intervjun. Vi är båda specialistofficerare inom 

området skeppsteknik. Till vardags arbetar vi på 1.Ubåtsflottiljen respektive 

1.Amfibieregmentet.  

 

Syftet med studien är att finna faktorer som får sjömän att trivas med sitt arbete och 

därmed stanna en längre tid i sin anställning. Studien ska också undersöka om det finns 

något gemensamt mellan de sjömän som stannat en längre tid i sin anställning. Om du 

väljer att delta i studien kommer du att intervjuas av oss under cirka 20–30 minuter. Vi 

kommer att ställa öppna frågor och hoppas att du vill dela med dig av din syn på ditt 

arbete som sjömän inom teknisk tjänst. Jag kommer att spela in intervjun och 

transkribera materialet. Någon data som kan koppla en specifik sjöman till en specifik 

intervju kommer inte att sparas och det insamlade materialet kommer inte att spridas 

eller användas för andra ändamål än denna studie. Deltagandet är frivilligt och du kan 

när som helst avbryta intervjun utan att ange någon orsak. 

 

Erik Carling 

Kalmar 2019-10-01  

 

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att delta i studien 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Namnteckning Namnförtydligande Ort & datum





 
 

 

Bilaga B: Intervjuguide 

Hur ser din boende- och familjesituation ut? 

Varför sökte du dig till GMU, Marinen och teknisk tjänst? 

Hur stämmer verkligheten överens med de förväntningar du hade innan du började? 

Hur känner du inför dina arbetsuppgifter? 

Vad får dig att känna glädje och trivas med ditt arbete? 

- Exemplifiera! 

Vad får dig att känna missnöje eller vantrivsel med ditt arbete? 

- Exemplifiera! 

Hur ser du på din tidsbegränsade anställning, vad gör du när anställningen tar slut? 

Hur ser du på att vidareutbilda dig inom Försvarsmakten? 

Vad tycker du om ditt förband som arbetsgivare? 

Vad skulle kunna påverka dig att vilja sluta som sjöman? 

Varför tror du att andra sjömän väljer att sluta, vad skiljer dig från dem? 
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