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Sammanfattning 
 
Denna studie handlar om hur en organisationsförändring kan påverka individens situation. Vi 
har studerat Försvarsmakten och dess förändring från ett värnpliktsförsvar till ett yrkesförsvar 
med anställda soldater och sjömän. Syftet med uppsatsen är att undersöka om 
organisationsförändringen har inneburit några förändringar för individen rörande motivation, 
lärande och organisationskultur. Vi vill inte generalisera vårt resultat till hela Försvarsmakten 
eller göra en jämförelse mellan Försvarsmaktens olika vapenslag, utan vi har istället valt att 
studera individer på en lägre nivå inom Flottan. Vi har använt oss av motivation, lärande och 
organisationskultur som ett teoretiskt ramverk för studien. För att ta reda på detta har vi 
använt oss av intervjuer där vi har intervjuat sju individer som har upplevt båda systemen på 
nära håll antingen som värnpliktiga, för att sedan ta anställning, men också officerare som 
arbetat i båda systemen. 

Vi har i vårt resultat funnit att det har skett vissa förändringar inom alla dessa områden där 
den främsta skillnaden är sjömännens motivation till arbete och en förändring i sjömännens 
lärande. Denna förändring har inneburit förändringar i arbetssätt och rutiner för anställda 
inom Försvarsmakten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Försvarsmakten, lärande, motivation, organisationskultur, 
organisationsförändring. 
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1 Inledning 
 

 
                 När man väl är fullärd, då är det ju dags för muck1 

 
Den svenska Försvarsmakten har de senaste åren, ur ett historiskt perspektiv, genomgått en 
enorm strukturell förändring. Från att ha baserats på plikt och tvång skall försvaret av landet 
nu ske på en frivillig basis av soldater och sjömän som inte har tvingats till tjänstgöring. Detta 
har också inneburit stora förändringar för de människor som arbetar och verkar i 
Försvarsmakten.  
 

Pedagogikens främsta syfte är att undersöka, analysera och utvärdera de 
betingelser och de processer som syftar till förändringar av beteenden hos 
individen.2 
 

Den organisationsförändring som Försvarsmakten har genomgått, har gett oss en unik 
möjlighet att studera om och hur denna förändring har påverkat individen. Vi kommer med 
denna uppsats att undersöka detta genom att genomföra intervjuer med de som har upplevt 
både ett värnpliktssystem men också den nya tidens yrkesförsvar. 

I denna uppsats kommer vi att analysera hur denna process har förändrat situationen för 
individen i Försvarsmakten, just detta är vår pedagogiska relevans samt pedagogikens syfte, 
en studie av något som syftar till förändringar för individen. 

2 Tidigare forskning 
 

En större del av forskningen om Försvarsmakten kommer från Försvarshögskolan där många 
studerande skriver sina examensuppsatser i samband med examen. Det finns en uppsjö av 
olika uppsatser som behandlar motivation i förhållande till anställning. En stor del av 
forskningen är direkt kopplad till organisationen och det speciella ledarskap som brukas i 
Försvarsmakten, samt hur det påverkar individens eller gruppens motivation. Denna studie 
riktar in sig på att undersöka om individer inom Försvarsmakten har förändrat sitt sätt att lära 
och motiveras samt om organisationsförändringen inneburit en kulturförändring. Med 
utgångspunkt i motivation, lärande och kultur har vi sökt bland tidigare forskning. I Siv Rehns 
avhandling Det oavsiktliga lärandet – försvarets räddningsplanka?3 studerar hon lärande 
under värnpliktstiden och för en diskussion kring hur lärandet i Försvarsmakten går till från 
förr till nutid. Rehn kommer bland annat fram till att lärandet sker genom att den värnpliktiga 
                                                 
1   Intervju, R3,  
2 Leif Lindberg, & Britt-Marie Berge, (red.), Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik, 
(Studentlitteratur, Lund, 1988), 172. 
3 Rehn, Siv, ”Det oavsiktliga lärandet - försvarets räddningsplanka?” Luleå: Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, 1999. 



 2 

frikopplar sitt medvetande och lär sig genom så kallad drill (upprepning), vilket inte ger ett 
reflekterande lärande.  Rehns studie gjordes genom intervjuer men även med en 
litteraturstudie av Försvarsmaktens utbildningsmaterial. 

Försvarsmakten har ofta studerats ur ett statsvetenskapligt perspektiv, och då i synnerhet från 
perspektivet att studera de politiska styrförsök som har skett. Det finns dock få studier som 
har studerat Försvarsmaktens inre mekanismer, en av de få exempel är Karl Ydèns avhandling 
”Kriget” och karriärsystemet4 som behandlar ämnet om förhållandet mellan Försvarsmakten, 
som den väldigt speciella organisationen den är, med ett syfte att utöva våld, och vilka 
strukturer detta skapar inom organisationen.  

En rapport om Försvarsmaktens organisationskultur utkom 1997, där forskaren Peter 
Magnusson gör en studie av hur individer kan bidra till en organisationskultur. Magnusson 
har studerat de tre olika vapenslagen inom Försvarsmakten och hur organisationen har använt 
sig av individens kompetens. Magnusson kom i sin studie fram till att kulturen skiljer sig 
starkt mellan de tre grenarna. Magnusson fann dock flera organisationsgemensamma 
kännetecken där kollektivism, maktdistans och lojalitet yttrade sig i hög grad. Han kom också 
fram till att Försvarsmakten som organisation kännetecknas av en stor del regelklimat 
kombinerat med en helhetskontroll. 5 

Den holländske forskaren Max Visser har gjort en studie av lärande och hur det sker under 
disciplin och hierarkier. Visser har studerat den tyska armén invasion av Polen 1939 och 
jämfört den med hur lärande organisationer fungerar. Han har använt sig av de fyra aspekter 
som en organisation måste innefatta för att betecknas som en lärande organisation, 
organisationslärande, ett lärande klimat, lärande i arbetet och en lärande struktur. Dessa fyra 
har Visser jämfört med den tyska armén och om denna skulle kunna klassas som en lärande 
organisation. Visser har med sin studie fört ihop två stycken centrala begrepp, hierarki och 
lärande vilket får ses som en central del i den studie vi har genomfört. Visser fann att det går 
att kombinera en lärande organisation med hierarkier och disciplin så länge organisationens 
medlemmar och ledare följer organisationens mål och är utbildare för sin uppgift.6  

 

 

 

 

 

                                                 

4 Ydén, Karl, "Kriget" och karriärsystemet, Göteborg : Göteborgs universitet, 2008. 
5 Magnusson, Peter, ”Organisationskulturer i försvarsmakten”, Stockholm: Försvarshögskolan, 
Ledarskapsinstitutionen, 1998. 
6 Max Visser, ”Learning under conditions of hierarchy and discipline: the case of the German Army, 1939–
1940” Learning Inquiry, v2 n2 (2008): 127-137 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 
 

Denna uppsats skall undersöka följderna av Försvarsmaktens organisationsförändring. Vi vill 
undersöka om omställningen inneburit några förändringar för organisationskultur samt om det 
har inneburit några förändringar för individer gällande motivation och lärande. I studien vill 
vi studera dessa eventuella förändringar för individer på lägre nivå inom ett specifikt förband.  

3.2 Frågeställningar 
 

1. På vilket sätt har arbetsuppgifter och ansvar för den före detta värnpliktiga men 
nuvarande yrkessoldaten förändrats? 
 

2. Har organisationsförändringen inneburit en kulturförändring som påverkat individens 
situation? 
 

3. På vilket sätt har motivationen till att utföra sysslor förändrats för den före detta 
värnpliktiga men nuvarande yrkessoldat? 
 

4. Har omställningen inneburit ett förändrat sätt att lära för individen?  

4 Avgränsning 
 

Vi har med denna uppsats valt att studera ett specifikt vapenslag i den svenska 
Försvarsmakten, närmare bestämt Flottan. Vi tror att detta skapar förutsättningar för en 
intressantare studie. Vi anser risken som överhängande för att studien endast skulle bli en 
jämförelse mellan de olika vapenslagen, om vi hade valt att studera flera. De olika 
vapenslagen har också en vitt skild verksamhet vilket kan skapa en problematik med att dra 
slutsatser av resultatet. Eftersom vi valt att bara studera Flottan så blir vårt resultat inte 
generaliserbart för hela Försvarsmakten.  En viktig aspekt som vi vill uppnå med vår uppsats 
är den röda tråden genom hela arbetet, vilket vi tror oss uppnå genom att studera en specifik 
inriktning. 
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5 Försvarsmakten 
 

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med närmare 50 000 medarbetare och 
frivilliga.7 Försvarsmaktens huvudsyfte är att hävda svenskt territorium, skydda och stödja 
samhället vid kris, genomföra internationella insatser samt ha en förmåga till väpnad strid.  

5.1 Historia 
 

Det svenska militärväsendet uppkom i samband med nationalstatens framväxt i mitten på 
1500-talet. Det bestod inledningsvis av kavalleriet och fotfolk som hade som uppgift att 
försvara Sverige i händelse av krig. I början på 1600-talet växte en tydligare organisation 
fram med en administrativ och taktiskt stab som i stort varit den samma ända fram till 1900-
talet.8 
I slutet av 1800-talet genomfördes mönstring av värnpliktiga i form av att en läkare gjorde en 
så kallad sundhetsbedömning som var en ”flyktig besiktning i leden” 9. År 1901 fick ordet 
mönstring sin nuvarande betydelse i samband med att den allmänna värnplikten infördes. Den 
allmänna värnplikten innefattade alla män med svenskt medborgarskap i myndighetsålder. 
Mönstring är ett samlingsnamn för de fysiologiska och psykologiska testmoment som de 
sökande får genomföra och som sedan ligger till grund för en eventuell inskrivning. Vid 
inskrivningen matchas den sökandes testresultat mot de befintliga tjänsterna som finns och 
den sökande blir tilldelad en tjänst.  

 
Nedan följer de vi anser vara viktiga beslut och händelser som ligger till grund för dagens 
Försvarsmakt:  

• År 1812, den första värnpliktslagen inrättas och kom att bli kallad den allmänna 
beväringsinrättningen. Den bestod av tolv dagars tjänstgöringstid.10 

• År 1892 utökades tjänstgöringstiden med 78 dagar och blev nu sammanlagt 90 dagar 
lång.11 

• År 1901, tjänstgöringstiden förlängs för de värnpliktiga till mellan 240 till 365 dagar 
beroende på tjänst och befattning. 

• År 1914, med kriget som hotade i bakgrunden togs beslut om en ny härordning där 
samtliga värnpliktigas utbildningstid utökades till 365 dagar. 

                                                 

7 Försvarsmakten, Om Försvarsmakten, 2012, http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-
forsvarsmakten/Arbetsplatsen/forsvarsmakten-i-siffror/, (Hämtad 2012-12-07) 
8 Försvarsmakten. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/försvarsmakten (Hämtad 2012-12-05) 

9 Rehn, 27. 
10 Ibid, 54. 
11 Ibid, 54. 
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• År 1919, efterkrigstiden kantades av ökade utgifter och provisoriskt nedsätts 
utbildningstiden för värnpliktiga till 165 dagar med följd av krigstidens prisstegring. 

• År 1939 bryter andra världskriget ut. 

• År 1941 tas beslut om att förlänga värnpliktsutbildningen till tolv månader. 

• År 1948 minskas värnpliktigas tjänstgöringstid till nio månader.12 

• År 1972 förkortas alla värnpliktigas utbildning med cirka tre månader vilket resulterar 
i att utbildningstiden blev sju och en halv månad för samtliga.13  

• Åren mellan 1980 till 1990 kantas av nedskärningar och nedläggningar, en reducering 
av försvarsbudgeten samt förändring av värnpliktigas utbildningstid. Värnpliktiga 
delas nu in i olika kategorier och tjänstgöringstiden kom att varierar beroende på 
vilken kategori man tillhörde.14 

• År 1989. Kvinnor får för första gången söka samtliga befattningar i Försvarsmakten.15 

• År 2007. Mönstringsförfarandet moderniseras och ett förurval sker genom ett 
webbaserat självskattningstest. Självskattningstestet är obligatoriskt för alla 17-åriga 
män med svenskt medborgarskap. För kvinnor är det fortsatt frivilligt att söka.16 

• År 2010. Allmän värnplikt avskaffas och 109 års värnpliktshistoria är till ända. I 
samband med detta ändras lagen om totalförsvarsplikten som innebär att alla 18-åriga 
män och kvinnor är skyldiga att lämna personliga uppgifter till Försvarsmakten via ett 
webbaserat frågeformulär som kan komma att ligga till grund om en eventuell 
värnplikt återinförs. Vid ett eventuellt återinförande av värnplikten kommer kvinnor 
att verka under samma plikt som männen. Personalförsörjningen till Försvarsmakten 
skall numera bygga på frivillighet istället för plikt. För alla män och kvinnor som har 
fyllt 18 år finns möjlighet att söka till Grundläggande militär utbildning (GMU).17 

5.2 Organisationsuppbyggnad  
 
Försvarsmakten är en myndighet som leds av riksdag och regering. Sverker Göransson är 
Överbefälhavare tillika myndighetschef. Generaldirektören är ställföreträdande 
myndighetschef.  Försvarsmaktens ledning utgörs av högkvarteret som består av en 
produktionsledning, en insatsledning och den militära underlättelse- och säkerhetstjänsten 
(MUST). 

                                                 
12 Försvarsmakten. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/försvarsmakten (Hämtad 2012-12-05) 
13 Rehn, 57. 
14 Ibid, 58. 
15 Försvarsmakten. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/försvarsmakten (Hämtad 2012-12-05) 
16 Ibid. 
17Rekryteringsenheten, Pliktens historia, 2012, http://www.rekryteringsmyndigheten.se/den-nya-plikten/pliktens-
historia/ (Hämtad 2012-12-05) 
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Insatsledningen har till uppgift att året runt, dygnet runt, övervaka det svenska territoriet samt 
att leda nationella och internationella förband. Produktionsledningen leder Försvarsmaktens 
olika skolor, centrum och krigsförband samt inköp och beställningar via Försvarets 
materialverk.18  

Produktionsledningen reglerar och styr de tre försvarsgrenarna, Marinen, Flygvapnet och 
Armén vilka kan sägas utgör stommen. Produktionsledningen styr även Hemvärnet och 
Försvarsmakten logistik.19 

  
Figur 1, Försvarsmakten organisation 201220 

Marinen delas in i två grenar, Flottan och Amfibie som kan ses i Figur 1. Flottan har två 
huvudbaser där den ena är förlagd i Karlskrona och den andra på Berga örlogsbas. Amfibie 
delar huvudbas med Flottan på Berga Örlogsbas. Utöver huvudbaserna finns mindre baser 
längs med västkusten. 

5.3 Könsfördelning 
 

I Försvarsmaktens årsredovisning för 2011 redovisas Försvarsmaktens dess personalvolym. 
Den sista december 2011 går det att utläsa i personalberättelsen att Försvarsmakten hade 28 
567 anställda soldater, officerare och civila. Utav dessa var 12,6 procent kvinnor.21 Utifrån 
detta kan man konstatera att Försvarsmakten är en mansdominerad arbetsplats.  

                                                 
18 Försvarsmakten. Försvarsmakten i fickformat, 2011 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/fm_i_fickformat_2011_web.pdf, (Hämtad 
2012-12-05) 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Försvarsmakten. Personalberättelse 2011, 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202011/
Bilaga2.pdf (Hämtad 2012-12-05) 



 7 

5.4 Grundläggande militär utbildning 
 

Den Grundläggande militära utbildningen är tre månader lång och går att genomföra på flera 
platser i landet.22 

GMU:s målsättning är att rekryten efter genomgången utbildning kan 
försvara sig själv, bevaka eller försvara terräng, plats, anläggning eller 
verksamhet, handla på ett sådant sätt att gällande lagar och andra 
bestämmelser efterlevs och lösa sina uppgifter utifrån en förståelse för dessa 
i ett större sammanhang.23 

 
Efter genomförd GMU och förutsatt att individen är godkänd kan soldaten eller sjömannen 
erbjudas vidare anställning ute på förband som soldat eller sjöman. Individen kan även få 
tjänstgöringsavtal med nationella skyddsstyrkan (Hemvärnet), alternativt fortsätta sin 
utbildning med tre månader med en föreberedande officersutbildning som heter 
Kompletterande militär utbildning, (KMU) för att sedan få behörighet till att söka till yrkes- 
eller specialistofficer.24 

 

 
Figur 2, GMU - Grundläggande Militär Utbildning25 

 

                                                 
22 Försvarsmakten, Grundläggande militär utbildning, 2012, http://www.forsvarsmakten.se/Jobba/Bli-
soldatsjoman/Grundlaggande-militar-utbildning/ (Hämtad 2012-12-05) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Försvarsmakten. Försvarsmakten i fickformat, 2011 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/fm_i_fickformat_2011_web.pdf, (Hämtad 
2012-12-05) 



 8 

6 Teoretiska utgångspunkter 
 

6.1 Motivation  
 
Begreppet motivation härstammar från det latinska ordet “movere” som betyder röra. Det kan 
beskrivas som ett begrepp som handlar om hur en människa får sina drivkrafter för att handla. 
Det är därmed en av de mest grundläggande psykologiska frågeställningarna, vad är orsaken 
till mänskligt beteende?26 

6.1.1 Motivationsteorier 
 
Det brukar ske en vanlig uppdelning inom motivationspsykologin i form av fyra olika 
motivationsteorier, behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier samt arbetskaraktäristiska 
modeller, vilken inriktar in sig på motivation inom arbete. Dessa teorier förklarar med hjälp 
av en uppsättning av flera olika grundläggande mänskliga behov, varför människor handlar på 
ett visst sätt. Utvecklingen har i detta fält gått från att förklara motivation som en stark 
biologisk följd, till att gå mot motivation som grundar sig i social tillhörighet, intellektuell 
utveckling och den individuella jag-upplevelsen.27 En teori som ofta nämns i 
motivationsteoretiska sammanhang är den amerikanska forskaren David McClelland 
behovsteori. McClelland hävdar i denna teori att det finns tre centrala mänskliga behov i 
arbetslivet: prestationsbehov, kontaktbehov och maktbehov. En person med ett starkt 
prestationsbehov är dragen till situationer när denna persons förmåga att lösa uppgifter på ett 
självständigt sätt testas. Människor med ett stort kontaktbehov är beroende av ett umgänge 
med andra människor. Maktbehovet innebär att människor med ett stort behov av makt vill få 
gehör för sina idéer och styra över sin egen situation i arbetslivet.28 

 
Den kanske mest kända behovsteorin är Abraham Maslows behovstrappa. Denna teori är 
baserad på att alla människor behöver uppnå vissa grundläggande behov. När dessa 
grundläggande behov är uppfyllda kan andra behov som finns längre upp i trappan uppfyllas. 
Det första behovet är det fysiologiska behovet som ligger längst ner i trappan. Här är det 
endast de mest grundläggande behoven som syre, vatten och mat som skall tillfredställas. 
Trygghetsbehovet är nästa nivå i trappan, vilket handlar om att tillfredställa en minimumnivå 
av fysiologiska behov. Detta kan exempelvis handla om att finna en trygg omgivning. Om 
detta behov skall flyttas till arbetslivet, skulle det kunna vara vetskapen om att få behålla 
jobbet som utgör denna trygghet. Det tredje trappsteget är det sociala behovet, detta är det 
högsta steget av det Maslow kallar för bristmotiven. Med detta menar Maslow att detta behov 
endast kan uppfyllas om de två första behoven är uppfyllda på en grundläggande nivå. Först 
när detta är uppfyllt kan människan uppfylla sina sociala behov.  
                                                 
26 Geir Kaufmann, & Kaufmann, Astrid, Psykologi i organisation och ledning, (Studentlitteratur, Lund, 2005), 
51. 
27 Kaufmann, Kaufmann, 52f. 
28 Kaufmann, Kaufmann, 52f. 
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Ett sätt för företag att kunna skapa en miljö för detta är att bidra med möjligheter för ett bra 
samarbete på arbetsplatsen. Nästa nivå kännetecknar Maslow som olika i växtmotiv, här 
fokuserar individen på personlig utveckling, en önskan om att vinna prestige och framgång i 
livet är exempel på denna nivå. Den sista nivån eller trappsteget, är självförverkligande, detta 
innebär att människan kan frigöra sin kapacitet, om företag eller organisationer lyckas 
möjliggöra detta kan de skapa starkt motiverade krafter för arbetstagarna.29 Maslows 
behovstrappa har fått både positiv och negativ kritik, men en slutsats som de flesta har dragit 
är att Maslows uppdelning mellan växtmotiv och bristmotiv tycks stämma. En negativ kritik 
som ofta förs fram mot Maslows tes är dock att hans tankar om att människan alltid går ett 
steg i taget, inte alltid stämmer. Det finns många exempel som kan visa att människor istället 
hoppar över ett eller flera steg då de anser att till exempel status- och prestigebehov är 
viktigare.30  

6.1.2 X och Y-teori 
 
Vi fann Douglas McGregors teori om X och Y intressant och ville undersöka om 
organisationsförändringen hade inneburit att ett mer Y-tänkande sett att se på människan hade 
kommit till Försvarsmakten. 

Den amerikanske managementforskaren McGregor presenterade på 1960-talet sin teori om 
motivation. Han kallade denna teori för X och Y-teorin. Teorin grundas i att det finns två 
olika sätt att på se människan i en arbetssituation. Den blev snabbt populär och har sen dess 
använts utbrett i bland annat organisationslära och organisationsutveckling. McGregor 
hävdade att varje beslut som togs på en ledande position i organisationer var baserat på en syn 
på människan. McGregor menade att det fanns två huvudsakliga sätt att skilja på det.31 

Det första sättet är teori X där man har en syn på människan att hon vill undvika arbete och 
undvika det i största möjliga mån. Detta leder till att människor måste styras och kontrolleras i 
sitt arbete. Om människan inte utför sitt arbete så är det enda sättet att förändra detta beteende 
genom att straffa människan. Inte ens ett löfte om belöning om ett arbete utförs kan vara nog 
för att få en människa att arbeta utan människan måste kontrolleras, hotas och övertygas till 
att utföra arbete som gagnar organisationen.32  

McGregor gör tre antaganden som han anser att teori X har: 

1. Människan har ett naturligt motstånd mot arbete, och kommer att undvika arbete om 
det är möjligt. 

2. På grund av denna mänskliga egenskap, måste människor tvingas, kontrolleras eller 
hotas för att de ska utföra arbetet på ett adekvat sätt. 

                                                 
29 Abraham H Maslow, Motivation and personality, (New York: Harper & Row, 1987), 15ff. 
30 Kaufmann, Kaufmann, 57. 
31 Douglas McGregor, The human side of enterprise, (New York: McGraw-Hill, 1960), 33. 
32 Ibid, 34ff. 
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3. Den genomsnittliga människan föredrar att bli styrd, undvika ansvar, har relativt lite 
ambition och vill helst av allt ha säkerhet.33 

I teori Y så råder det motsatta förhållandet, han påstår att människan inte ogillar arbete utan 
att det istället är en naturlig del av människans natur. Om arbetet har fördelaktiga inslag, som 
ofta kan kontrolleras av arbetsgivaren, så kommer arbetet utföras på en frivillig basis av 
människan. Där teori X hävdar att kontroll och bestraffning är det enda sättet att få människan 
att följa organisationens mål, så innebär teori Y att det finns fler sätt att få människan att följa 
organisationens mål. Om det finns anledningar för människan att följa organisationens mål så 
kommer människan skapa sina egna mål och möjligheter för att föra organisationen framåt. 
Det finns också sätt att sammanföra organisationens mål med människans mål. Även i detta 
fall så gör McGregor antaganden som han ansåg teorin hade: 

1. Att utföra ett arbete mentalt eller fysiskt är lika naturligt som att leka eller vila. Den 
genomsnittliga människan ogillar inte arbete. Beroende på kontrollerbara faktorer kan 
arbete vara en källa till tillfredställelse och kommer frivilligt att utföras. 

2. Extern kontroll och hot om straff är inte de enda sätten som finns för att skapa 
möjligheter för att föra organisationen framåt. Människan kommer att bedriva 
självkontroll och styrning för att följa de mål som finns. 

3. Lojaliteten till målen är en funktion som är kopplad till att människan klarar av dessa. 
Människans ego kan kopplas till organisationens mål. 

4. Den genomsnittliga människan lär under bra förhållanden och kommer själv att söka 
ansvar. Att undvika ansvar är ett fall av erfarenhet, inte mänskliga karaktärsdrag 

5. Kapaciteten att utöva en relativt hög nivå av kreativitet för att lösa organisatoriska 
problem finns på ett brett plan i populationen. 

6. Under dagens förhållanden i det moderna industriella samhället utnyttjas endast en 
liten del av den genomsnittliga människans intellektuella kapacitet.34 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
33 McGregor, 38. 
34 Ibid, 47ff. 
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6.2 Organisation och organisationskultur  
 

Innan vi går in på organisationsteorier och organisationskultur så måste vi definiera ordet 
organisation och vilka olika innebörder det kan ha. 

6.2.1 Definition av organisation 
 
Ordet organisation har olika innebörd beroende på vilket sammanhang det presenteras i. Ofta 
görs det en skillnad mellan privat och offentlig sektor där privat betecknas som företag och 
offentliga myndigheter betecknas som organisationer.35 Det finns dock ingen klar definition 
kring vad som är, respektive inte är, en organisation. Emellertid anser vissa att för att kallas 
en organisation så måste den uppvisa inslag av bland annat formalitet.36 Formaliteten kan vara 
allt ifrån att organisationen har skrivna regler, instruktioner, planer till att ha juridiskt 
bindande avtal, så som kontrakt-, anställnings- och tariffavtal. Vidare så skall den uppvisa en 
komplexitet som kräver en administrativ koordinering. Många forskare har satt mål som den 
ytterst väsentliga egenskapen för att vara en organisation. Det ska vara stabila och 
strukturerade målsystem som innebär att alla aktiviteter är ordnade under speciella 
målformer.37  
Med detta som bakgrund kan man generellt säga att organisationer finns överallt bland oss. 
Det kan vara allt i från offentliga myndigheter, multinationella företag, ideella föreningar, till 
fotbollslaget man tränar med på helgerna.  

Ett bra sammanfattande citat för organisationer sades av Amitai Etzioni: 

 
We are born in organizations, educated by organization, and most of us 
spend much of our lives working in an organization. 38.  
 
 

Utifrån detta är Försvarsmakten en organisation, vi kommer längre fram i studien benämna 
Försvarsmakten enligt dess namn eller som organisation.  

 

6.2.2 Byråkrati 
 
När vi nu har definierat begreppet organisation vill vi gå in på en kort förklaring av 
organisationsformen byråkrati som på många sätt kan beskrivas som den organisationsform 
som Försvarsmakten är uppbyggd av.  

                                                 
35 Jørgen Frode Bakka, & Fivelsdal, Egil, Organisationsteori: struktur, kultur, processer, (Malmö: Liber, 2006), 
11. 
36 Ibid, 15. 
37 Ibid, 16. 
38 Ulla Eriksson-Zetterquist, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander, Organisation och organisering, (Malmö: 
Liber, 2006), 9. 
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Byråkratiteorin 
 
Ordet byråkrati betyder kontorsstyre, med andra ord att det styrs från kontoret uppifrån och 
ned. Upphovsmannen till den byråkratiska skolan är Max Weber. Weber intresserade sig för 
organisationer och kom fram till att alla större civilisationer utvecklade byråkratiska 
organisationsformer med en stark hierarki. Byråkratin lägger fokus på maktutövning genom 
regler. Weber väljer att skilja mellan makt och auktoritet där makt är tvingande lydnad och 
auktoritet är en frivillig åtlydnad av individen. Ordet byråkrati förknippas oftast med ord som 
stelbenthet, pedantiska beslutsystem, krångel och regler som måste följas.39 
Weber studerade olika organisationer och deras förändringar. Den främsta grunden till 
Webers teori kring Byråkrati kom ifrån hans studier av den tyska stadsapparaten. Weber 
upptäckte att en byråkrati sakta växte fram och blev överlägset tekniskt i förhållande till andra 
organisationsformer. Den tyska stadsapparaten visade på en exakthet som var kontinuerlig, 
förutsägbar och konfliktbefriad.  

 
Från sina studier så formulerade Weber tio principer som anställda i en byråkrati har: 

• Lyder under formella, sakliga ämbetsplikt 
• En fastställd hierarki 
• Har utpekade kompetensområden 
• Är fast anställda 
• Har formella kvalifikationer 
• Har fast lön i pengar 
• Har en huvudsaklig uppgift 
• Har fastställd och synlig befordringsgång 
• De äger inte förvaltningsmedlen 
• Upprätthållande av enhetlig arbetsdisciplin och kontroll 

 
Weber visar på en ny form av rationalitet där orättvisor och dysfunktioner elimineras i så stor 
utsträckning som möjligt. Med byråkratin försvinner vrede och känsloengagemang från 
organisationen och ersätts av styrning, regler, rutiner och tydlig ordergång.  
Weber skriver om idealtyp som byråkrati. Det vill säga en organisation som är opartisk. Där 
var anställd har sin plats och sitt beslutsutrymme. Individen har ingen egen vinning i de 
ekonomiska beslut som den tar då administration och ägande är separerat.  Mycket kritik har 
riktats mot byråkrati, bland annat mot den så kallade inlärda oförmågan. I och med att 
individen har sitt specifika och avgränsade handlings- och beslutsutrymme så ser man bara till 
det.40  
 

                                                 
39 Bakka, Fivelsdal, 23f. 
40 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, 67f. 
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Försvarsmakten är ett bra exempel på en byråkratisk organisation som är starkt hierarkiskt 
strukturerad, med tydlig ordergång och där disciplin och kontroll är en av de centralaste 
delarna.  
 

6.2.3 Organisationskultur 
 
Som en del av syftet med vår studie vill vi försöka förstå organisationskulturen i det militära 
samt att se om det har skett någon kulturförändring. Vi börjar därför med att förklara brett 
organisationskultur för att sedan förklara Försvarsmaktens organisationskultur. 
 
Organisationskultur är likt organisationer även det ett relativt vitt begrepp. Vissa forskare 
anser att det handlar om gemensamma föreställningar och trossatser, andra forskare menar att 
det är värderingar, normer, känsla och anda som betonas. Det finns också en uppfattning om 
att informellt handlande, det vill säga hur saker och ting görs, är organisationskultur.41  
Mats Alvesson beskriver i sin bok Organisationskultur och ledning att han ser 
organisationskultur som ett “överordnat begrepp för ett tankesätt som intresserar sig särskilt 
för kulturella och symboliska företeelser”42. Vidare menar Alvesson även att 
organisationskultur är viktigt för människan. Det är genom myter, ritualer och berättelser som 
man tillsammans i gruppen tolkar händelser och idéer och genom dessa formas gruppen. 

Organisationskultur är “ett system som förser oss med de gemensamma regler som styr de 
kognitiva och känslomässiga aspekterna på medlemskapet i en organisation, och de medel 
varvid de formas och kommer till intryck.”43. Kulturen finns mellan individerna och det är 
individerna i sammanslutningen som skapar kulturen, den skapas inte ensam i sig själv. 
Alvesson och Sveningsson skriver i sin bok Changing Organizational Culture att kultur är 
holistiskt och relaterar till fenomen som inte kan reduceras till ensamma individer utan att 
kultur är något som förekommer i större grupper av inneboende medlemmar. Kulturen är 
alltid förknippad med historien och det är den som ligger till grund till den tradition och den 
sed som förekommer idag. Det är människorna i organisationen som har skapat och som 
bevarar kulturen och det är synnerligen svårt att ändra en redan etablerad kultur.  Det kan 
även vara svårt att se vad som är kulturspecifikt för en organisation men oftast förknippas 
kultur med ritualer, regler och symboler.44 
 
Regler behöver inte nödvändigtvis vara en del av kulturen vid den första anblicken, men 
dissekeras regeln så kan en underbyggande kultur framstå. Ett exempel skulle kunna vara i det 
militära, där en erkänd regel är att man alltid hälsar uppåt. Med detta menas att man som 
underställd initierar en honnör mot de som har högre grad och den med högre grad svarar med 
honnör. Detta är en enkel regel som alltid har tillämpats i det militära. Vid den första 
                                                 
41 Mats Alvesson, Organisationskultur och ledning, (Malmö: Liber, 2009), 10. 
42 Ibid, 11ff. 
43 Ibid, 12. 
44 Mats Alvesson & Sveningsson, Stefan, Changing organizational culture: cultural change work in progress, 
(London: Routledge, 2008), 36. 
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anblicken kanske man inte reflekterar över regeln, men den kan spegla kulturen. Regeln kan 
vara ett sätt att vidmakthålla stuktur och se till att alla vet sin plats i hierarkin. Det kan vara en 
hyllning eller ett erkännande åt de som har högre kompetens och därmed upplevas 
nedtryckande för individen med lägre grad. Det kan även vara så att regler finns, men att man 
inom organisationen väljer att inte följa dem. Med andra ord kan regler spegla kulturen och på 
samma sätt kan regler negligeras om de inte passar in i kulturen. 
 
Även symboler utgör en stor del av kulturen. Symboler är det som används och hålls uppe av 
kollektivet, det är alltså inte de privata symbolerna man bär med sig och som kan vara en 
symbol för individen, utan det måste vara något för kollektivet.45 När organisationskulturer 
studeras så riktas dessa oftast mot specifika fenomen i organisationens symboler och regler 
och utifrån det kan en kartläggning av kulturen göras.46 Kultur är en viktig del i 
organisationen och ligger till grund för gruppmedlemmarna. Kulturen ger medlemmarna i 
organisationen gemensamma föreställningar och det ger en klarhet i vilken riktning och vilket 
syfte som organisationen har. Medlemmarnas gemensamma föreställning får dem att blicka 
mot samma mål. Dock kan organisationskulturen även förblinda medlemmarna och hämma 
deras oberoende tänkande. Medlemmarna accepterar idéer, tankar, mål, regler och de olika 
ramar som kulturen innebär för verksamheten.47 De underkastar sig de existerande formerna, 
värderingarna och de sociala mönstren och accepterar dessa. Detta leder till att medlemmarna 
inte ifrågasätter de gällande förhållandena då de i deras värld uppfattas som det mest 
naturliga, neutrala och legitima. De stora fördelarna med en god organisationskultur är att alla 
individer arbetar med liknande värderingar och tillsammans får organisationen att röra sig i 
samma riktning.48 Det behöver inte nödvändigtvis vara genom chefernas eller kollegornas 
underkastelse till kulturen utan kan även vara de: 

 
/…/ organisationsmässiga arrangemang - som till exempel hierarkiska 
symboler eller noggranna ritualer. Man kan också uppfatta det som att 
kulturen är bärare av idéer och värderingar som sociala eliter lika väl som 
vanliga anställda - tar för givna och underkastar sig49  

 
 

6.2.4 Försvarsmaktens organisationskultur 
 
Försvarsmakten har sedan en lång tid tillbaka varit en central institution i svensk historia. 
Med sin början på 1500-talet har Försvarsmakten en närmare 500 år lång historia, som i 
mångt och mycket lever kvar och är fullt integrerad i dess kultur än idag.  
 
 

                                                 
45 Alvesson, 13. 
46 Ibid, 14. 
47 Ibid, 165. 
48 Ibid, 206. 
49 Ibid, 164. 
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Med Försvarsmakten och dess historia i ryggen så har en relativt speciell kultur utvecklats 
som inte förkommer i särskilt många andra organisationer i Sverige. Nedan kommer vi att 
föra en diskussion kring de olika kulturella uttrycken, med fokus på Flottan, utifrån språk, 
symboler, gester, riter och ceremonier.50 
 
Språk 
 
Försvarsmakten är en organisation som har ett säreget språk. Detta består av allt ifrån 
vedertagna förkortningar till specifika termer, så som till exempel ”Giv Akt!”, ”Manöver!” 
och ”Lämna av!”, vilka är väl vedertagna inom organisationen. 
 
Symboler 
 
Symboler kan yttra sig bland annat i form av regementssköldar som är specifika för respektive 
regemente. De kan även yttra sig i klädsel, för vilka man i Försvarsmakten har ett fastställt 
uniformsreglemente för respektive försvarsgren som reglerar all klädsel som en sjöman eller 
officer kan hämta ut.51 Uniformsreglementet reglerar inte bara hur kläderna bärs, utan även 
när och i vilka sammanhang, samt vid vilka specifika klockslag. Reglementet är uppdelat i 
totalt nio delar vilket sammanlagt blir 592 helsidor med text och bild.   
 
Gester 
 
En av de vanligaste gesterna som är förknippade med Försvarsmakten är honnören. Honnör 
görs bland annat mot den svenska flaggan vid hissande, halande samt vid debarkering och 
embarkering av örlogsfartyg. För att ge en bild av hur styrt gester kan vara så förklaras nedan 
hur en honnör genomförs enligt Försvarsmaktens Ceremonireglemente.  
 
 

Den högra handen förs snabbt rakt upp till huvudbonaden. Fingrarna hålls 
raka men inte stela intill varandra med lillfingersidan vänd framåt. 
Pekfingertoppen stöds lätt mot huvudbonadens (skärmens) högra del, så att 
handen inte skymmer ögat. Handen ska vara lätt vinklad framåt, så att 
handflatan inte kan ses framifrån. Handleden hålls rak. Armbågen riktad 
snett framåt och något lägre än axeln. Efter hälsning förs handen snabbt och 
närmaste vägen till utgångsläget.52 

 
 
 
                                                 
50 Ydén, 25f. 
51 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Uniformsbestämmelser 2009. 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/uniformer/1_Grunder.pdf (Hämtad: 2012-12-17) 
52 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Ceremonireglemente 2010, 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Ceremonibest%C3%A4mmelser/HKV%202010-12-
21%2009%20831.69672%20bilaga%201%20CerIFM.pdf (Hämtad: 2012-12-12) 
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Riter och ceremonier 
 
Försvarsmakten är en organisation full av olika riter och ceremonier som regleras i det 336-
sidiga Ceremonireglementet. I detta beskrivs alla uppställningar som kan tänkas genomföras i 
både skrift och bild. Vidare regleras även fanor och flaggor i dess utförande. Utöver detta så 
finns det även informella riter samt traditioner som brukas i Flottan. 
 

6.3 Lärande loopar 
 

En del av studiens syfte är att studera om individens lärande har förändrats i samband med 
organisationsförändringen. Nedan förs en teoretisk genomgång av lärande loopar som vi har 
valt som en av våra teoretiska grunder.  
 
Lärande loopar har ett långt pedagogiskt ursprung. Basen i teorin är att det sker ett 
erfarenhetsbaserat lärande i stegen: jag är med om någonting, jag reflekterar över detta, jag 
skapar begrepp och generaliserar, jag prövar dessa begrepp, och i med det nya prövandet 
börjar en ny cirkel. Teorier om lärande loopar eller feedbackmekanismer kan härledas till 
forskare som John Dewey, Kurt Lewin och Jean Piaget vars forskning har skapat en grund för 
mycket av den senare forskningen som bedrivits kring lärande loopar. Dewey menade med sin 
dialektiska process att tänkandet och lärandet har utvecklats för att de fyller en viktig funktion 
för människan. Utan mänsklighetens förmåga att utveckla och lära, skulle inte människan 
överleva. Basen i detta tänkande kan beskrivas som ett samspel mellan individen och det 
sociala sammanhang som människan verkar i. Individen lär sig genom att utveckla ett samspel 
mellan sig själv och sin omvärld.  
 
Den tyske forskaren Kurt Lewin var en av de mest framstående gestaltpsykologerna och han 
menade att det viktigaste var att studera hur en erfarenhet är organiserad inte de olika delarna 
i erfarenheten. Den tredje och sista forskaren som betytt mycket för lärande loopar var 
fransmannen Jean Piaget. Han kom i kontakt med Deweys tankar om pragmatism och kom 
själv att välja denna inriktning för sin forskning. Piaget menade att individen lär sig genom att 
utveckla sina egna kognitiva strukturer, detta använder individen sedan för att ta in och förstå 
sin verklighet.53 Den första teoribildning som framförde loop-begreppet är från Ross Ashby 
och Gregory Bateson. I deras forskning behandlas begreppet lärande loopar, vilket Ashby 
kallar för förmågan till adaptivt beteende. Detta innebär att en organisms omgivning påverkas 
av andra organismer, och utifrån detta så påverkas de olika variablerna i systemet.54  

                                                 
53 Otto Granberg, & Ohlsson, Jon, Från lärandets loopar till lärande organisationer, (Lund: Studentlitteratur, 
2009), 17ff. 
54 Ibid, 26f. 
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6.3.1 Single- och double-loop lärande 
 
Single- och double-loop har främst använts på en organisatorisk nivå, vi valde dock att 
använda oss av teorin då vi tror att det går att göra flera intressanta kopplingar. Ett exempel på 
vad single-loop innebär för en individ i en arbetssituation skulle kunna vara en person som 
följer ett schema dag ut och dag in utan att fråga sig varför schemat ska följas. Om då denna 
person ska nyttja double-loop lärande så ifrågasätter personen motiven bakom schemat. 
Istället för att individen till exempel tvättar en sak varje dag så lär sig individen att om den 
täcker över saken så är den skyddad och den dagliga tvätten uteblir.  

Chris Argyris och Donald Schön är de två som främst har utvecklat theory-in-use och single- 
och double-loop learning. De har framförallt studerat sambandet mellan organisationer och 
individerna som ingår i dessa. Argyris menar att det inte går att beskriva organisationer med 
de traditionella metoder som tidigare har funnits. För att beskriva dessa behövs enligt Argyris 
olika begrepp som förklarar en organisation som ett integrerat system som ständigt påverkas 
av sin omgivning av sina mångdimensionella delar.55 

Theoris-in-use går ut på att en människas mål, antaganden, normer och värderingar påverkar 
personens beteende. Detta kan skilja sig stort från ett mer auktoritärt sätt att handla till mer 
medbestämmande och engagemang. Normer och grundläggande värderingar samverkar för att 
skapa ett beteende hos en person. Argyris och Schön använder sig av två huvudsakliga 
modeller för hur det handlandet kan ske. Model ett innebär att människans beteende strävar 
efter att nå uppsatta mål och det är viktigare att vinna än att förlora, viktiga värden är 
rationalitet och att öka positiva känslor. Inom model två så skall handlande baseras på 
välgrundad information, och vara ett fritt val för människan, handlande ska baseras på interna 
överenskommelser och åtaganden.56,57  Utifrån detta har teorierna om single- och double-loop 
utvecklats. 

Teorin om single- och double-loop är i grunden en sammanslagning mellan theories-in-use 
och espoused theories vilket är normer som styr handlandet. Ett single-loop lärande löser 
aktuella problem men det ger inget mer grundläggande svar på varför ett problem har 
uppstått.  

 

 
Figur 3 Single-loop lärande 
                                                 
55 Chris Argyris, On organizational learning, (Oxford: Blackwell, 1999), 39ff. 
56 ibid, 60. 
57 Ibid, 81f 
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Argyris beskriver Single-loop lärande som ”appropriate for the routine, repetive issue – it 
helps get the everyday job done.”58, alltså något som används för att klara av rutinmässiga 
uppgifter, det hjälper därmed det dagliga arbete som skall utföras av både individen och 
organisationen.59 

Double-loop lärande är å andra sidan något som behövs i en organisation för komplexa och 
mer speciella uppgifter. Det är något som kan skapa en framtid för organisationen. Argyris 
beskriver det som att ”Double-loop learning is more relevant for the complex, non-
programmable issues – it assures that there will be another day in the future of the 
organization.”60.För att skapa en lösning på ett problem så måste de styrande värderingarna 
ändras, vilket innebär att en ny theory-in-use används. Detta är enligt Argyris och Schön 
double-loop lärande.  

 

 
Figur 4 Single-loop lärande och double-loop lärande 

 

7 Metod 
 

Genom detta metodavsnitt förklarar vi vår arbetsgång som vi har använt oss av för att komma 
till målet. Valet av metod sker genom att vi först granskat vårt syfte för att sedan välja den 
bäst lämpade metoden för att kunna besvara det.61 

7.1 Val av metod 
 

I kvalitativa studier ser man till kvalitén istället för kvantiteten. Med kvalitativa studier önskar 
man få en ökad förståelse genom att studera människan eller subjektet. Detta kan göras dels 

                                                 
58 Argyris, 69. 
59 Ibid, 68ff. 
60 Argyris, 69. 
61 Steinar Kvale, & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund,: Studentlitteratur, 2009), 
121. 
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genom intervjuer men även genom textanalyser och observationer. Med kvalitativa studier är 
syftet som skrivet ovan att få en djupare eller bredare förståelse för ett fenomen, det är inte till 
för att kvantifiera till antalet individers val etcetera. Om man vill beräkna en förekomst eller 
en åsikt lämpar sig kvantitativa studier betydligt bättre. Här är siffror den centrala delen i 
resultatet och kommer att ligga till stor grund i analysen. Vid kvantitativ metod används 
framförallt enkäter, statistik och telefonintervjuer som främsta underlag.62  

Utifrån vårt syfte ansåg vi kvalitativ metod som bästa lämpad för att få svar på vår 
frågeställning då vi är intresserade av innehållet av deras svar och inte förekomsten av svar.63  
De stora fördelarna med kvalitativ metod är att man är mer fokuserad på nyanserna i det man 
studerar, man får ett djup och större förståelse för det studerade om man jämför med 
kvantitativ metod. I kvantitativ metod abstraherar man mätbara variabler från den konkreta 
verkligheten i hopp om att hitta samband eller likheter som går att generalisera.64 Antalet 
personer som man väljer att intervjua i kvalitativa intervjuer beror på vilket syfte man har 
samt om det är ett lättillgängligt svar man är på jakt efter.65 I Kvale och Brinkmanns bok 
”Den kvalitativa forskningsintervjun” svarar de “Intervjua så många personer som behövs för 
att ta reda på vad du behöver veta.”66. Det kan vara en svår balans att välja rätt antal att 
intervjua. Väljer man för få, finns risken att man förlorar djupet, och väljer man för många, är 
risken att det blir för brett och svårt att göra en ingående tolkning av intervjuarna.67 Kvale och 
Brinkmann skriver att man får välja antalet respondenter med hänsyn till den tid och resurs 
som finns att tillgå genom lagen om avtagande avkastning. Lagen om avtagande avkastning 
beskrivs som en punkt som när man passerar den så ger inte fler intervjupersoner mer 
kunskap.68  

Med detta som bakgrund hade vi som mål att intervjua 10-12 individer, men valde att inte 
hugga det i sten. Inför våra intervjuer utformade vi en intervjuguide som bestod av ett antal 
semistrukturerade frågor. En intervjuguide kan beskrivas som ett manus som forskaren och 
respondenten kan hålla sig till under intervjun vilket kan underlätta att man håller sig till 
ämnet samt att man inte svävar iväg allt för mycket.69 Vi valde att ha semistrukturerade frågor 
som består av både öppna och mindre öppna frågor, då detta ger utrymme för svarspersonen 
att svara mer fritt och det finns chans att svarspersonen svävar in på djupet i både det vi är 
intresserade av, men även områden som vi kanske inte reflekterat över tidigare. Vi började 
intervjuerna med att berätta lite om oss själva följt av att intervjupersonen fick berättar om sig 
själv. Anledningen till detta var för att vi ville få en lättsam början med syfte att mjuka upp 
svarspersonen samt att inge förtroende. Vi höll oss inte strikt till frågornas strukturering utan 
tog dem i den följd som vi ansåg passade samtalets nivå. Vi såg till att svarspersonen fick 

                                                 
62 Kvale, Brinkmann, 114. 
63 Ibid, 13. 
64 Jan Trost, & Hultåker, Oscar, Enkätboken, (Lund: Studentlitteratur, 2007), 24. 
65 Kvale, Brinkmann, 129. 
66 Ibid, 129. 
67 Ibid, 129. 
68 Ibid, 130. 
69 Ibid, 139. 
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stort utrymme för att kunna svara på våra frågor och hade långa pauser av tystnad då det 
ibland kan komma ytterligare en utläggning från svarspersonen som vi inte hade kunnat få om 
vi direkt hade ställt en ny fråga.  

I och med att vi hade två yrkestyper av svarspersoner så valde vi att utforma två sorters 
intervjuguider, varav den ena var anpassade till sjömän/soldater och den andra till officerare.  
Intervjuguiderna och följebreven skickades ut till svarspersonen innan själva intervjun hölls, i 
syfte att ge svarspersonen möjlighet att reflektera kring frågorna före intervjun, vilket vi tror 
kan ge mer uttömmande svar från svarspersonen.  

 

7.2 Tematisering 
 

Tematisering genomförs genom en teoretisk beskrivning av det fenomen man studerar och 
klargöra frågorna “vad”, “varför” och “hur” om man använder sig av intervjuer som grund i 
analysen. “Vad” betyder att man skaffar sig de förkunskaper kring ämnet som man behöver 
för att kunna genomföra intervjuer. “Vad” ska förklara studiens teori och tema kring ämnet 
och ge en inblick för forskaren. Begreppet “varför” är anledningen till att man vill göra 
studien. Genom “varför” klargör man syftet och anledningen till valet. Utifrån “vad” och 
“varför” utkristalliseras “hur” som är efter att man har skaffat sig fördjupade kunskaper inom 
intervju och analysmetod bestämt sig för den bäst lämpade metoden för att kunna svara på 
syftet. Kvale och Brinkmann skriver att “De tematiska frågorna “varför?” och “vad?” måste 
besvaras innan “hur”-frågan kan ställas på ett meningsfullt sätt”70  

Inför vår undersökning hade en av oss djup kunskap inom det studerade området då denne 
tidigare arbetat i Försvarsmakten samt att denne har goda kontakter och håller sig ajoure med 
de förändringarna som sker. För att besvara “hur” har vi använt oss av Steinar Kvales sju 
stadier; 
 

• Tematisering: Formulering av hypotes utifrån “vad” och “varför”. 
• Planering: Planerat in intervjupersoner samt satt en tidsplan. 
• Intervju: Upprättat två intervjuguider för de två olika kategorier. Bedömd intervjutid 

mellan 45 - 60 minuter 
• Utskrift: Transkribering av samtliga intervjuer. 
• Analys: Tolkning av svarspersonernas svar samt kvalitativa tolkningar 
• Verifiering: Reliabilitet och validitet testas 
• Rapportering: Examensarbete lämnas in för opponering. 

 

 

 

                                                 
70 Kvale, Brinkmann, 121 
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7.3 Urval och avgränsningar 
 
När en kvalitativ studie skall genomföras är det viktigt att vara noggrann i urvalet. Inom just 
kvalitativa studier så deltar ett mindre antal personer till skillnad från kvantitativa studier där 
ett sort antal människor kan delta i den studien. Detta skapar då ett stort krav på att de 
människor som skall delta i studien är de rätta för den frågeställning och syfte som har valts. 
Uppfylls inte detta så skapar det stora validitetsproblem för studien.71  

Vi har valt att använda oss av Grounded Theory, eller grundad teori som det brukar översättas 
på svenska, är från början en teori introducerad av de amerikanska sociologerna Barney 
Glaser och Anselm Strauss. Deras teori var en motreaktion mot de mer traditionella induktiva 
och deduktiva metoderna. Om den grundade teorin används så utgår man från sina empiriska 
data som har framkommit under datainsamlandet. Det innebär alltså att det är informanternas 
egna uppfattningar som skapar en utgångspunkt för analysen av materialet.72 

 
Inför vår studie så hade vi inget bestämt antal personer vi ville intervjua. Vi ansåg till en 
början att tio till tolv intervjuer skulle vara ett bra antal för att samla in den data som var 
tillräcklig. Med tanke på vårt ämne och syfte så insåg vi att vi hade en något begränsad grupp 
som vi kunde finna respondenter i. Vi hade initialt en tanke med vår uppsats att finna 
respondenter från alla Försvarsmaktens vapenslag. Desto mer som vi diskuterade detta så fann 
vi att en sådan studie skulle bli alldeles för bred och vi tror inte att vi skulle hunnit med att 
utföra alla intervjuer som en sådan studie skulle kräva. En av oss hade mycket kontakter inom 
Flottan efter att både ha gjort lumpen och för att sedan studerat till officer i organisationen. 
Det föll sig därför naturligt för oss att koncentrera oss på att hitta respondenter inom just 
Flottan. 
Vi ville intervjua både anställda sjömän som hade gått från att vara värnpliktiga till att bli 
anställda. Detta följer vårt syfte då vi ville undersöka hur en organisationsförändring påverkar 
individen. Vi ville också intervjua officerare som hade upplevt omställningen då de båda hade 
varit befäl för värnpliktiga sjömän och senare när dessa värnpliktiga blev anställda. 
 
Vi började med att kontakta gamla kollegor som en av oss hade från sin tid i Försvarsmakten. 
Dessa kunde sen tipsa oss om fler som kunde uppfylla det krav som vi hade att de skulle ha 
upplevt båda systemen med värnpliktsförsvar och ett yrkesförsvar. De personer som vi först 
pratade med ledde oss till andra personer som hade den roll och erfarenhet som vi sökte. Det 
här sättet att göra urval är efter den så kallade “snöbollsprincipen” vilket innebär att 
informanter introducerar oss för andra informanter som kan intervjuas för studien. Det finns 
dock risker med detta, personer som introduceras kan ha alldels för likvärdiga åsikter som 
tipsaren.73 Vi tror dock att denna risk var minimerad då de som vi blev introducerade till hade 

                                                 
71 Pål Repstad, Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, (Lund: Studentlitteratur, 2007), 88. 
72 Monica Dalen, Intervju som metod, (Malmö: Gleerups utbildning, 2008), 49f. 
73 Repstad, 61. 
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olika bakgrunder inom Flottan och hade ofta inte haft någon närmare kontakt med varandra 
inom organisationen. 

Vi vill med vår uppsats undersöka hur en organisationsförändring förändrar situationen för 
individen. För att undersöka detta så ville vi intervjua både officerare och anställda sjömän 
som tidigare hade varit värnpliktiga. Vi ansåg innan vi genomförde intervjuerna att det skulle 
vara mest intressant att intervjua sjömän, och ville därför genomföra flest intervjuer med 
denna grupp. Vi ville också få en så rättvisande bild av Försvarsmakten varför vi valde att 
reservera två intervjuplatser till kvinnor. I Försvarsmaktens årsredovisning framgår det att av 
alla anställda i Försvarsmakten så är 12,6 procent av dessa kvinnor. Detta visar att det finns en 
minoritet av kvinnor i Försvarsmakten, vilket också speglas i vårt urval, där två stycken av sju 
respondenter är kvinnor. 

7.4 Genomförande 
 

Vi började vår intervjuprocess med ett informellt samtal om våra intervjuer och frågor med en 
gammal kollega till en av oss. Detta tyckte vi var mycket positivt då vi kunde “stöta och 
blöta” frågorna för att se på vilket sätt de kunde besvaras. När vi gjorde detta upptäckte vi 
svagheter på vissa frågor och kunde ändra eller ta helt bort vissa frågor. Vi jobbade sedan 
utifrån den intervjuguide vi skapade och genomförde också en pilotintervju med en person 
som har bakgrund i Försvarsmakten för att testa dels hur lång intervjun skulle bli men också 
hur vi tyckte att frågorna skulle fungera i ett “skarpt läge”. Vi ville också undersöka hur 
frågeföljden fungerande i intervjun och kunde på detta sätt undersöka det på ett enkelt sätt. 
Innan vi genomförde intervjuerna så skickade vi ut frågorna till informanterna i form av en 
intervjuguide, de fick även ett följebrev med information om vilka vi var, studiens syfte samt 
konfidentiellitet och etik gällande intervjun. Vi visste att Försvarsmakten och mer specifikt 
Flottan, ofta tar ut ledighet under vinterhalvåret då verksamheten av naturliga orsaker är som 
lägst. Detta ledde till att vi visste att vi arbetade under en tidspress för att kunna genomföra 
intervjuerna. 
 
Vårt syfte med att skicka ut ett följebrev och intervjuguide till informanterna på förhand var 
att de skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjun och få en ökad förståelse för vår 
studie och dess syfte. Vi trodde också att detta skulle göra att svaren blev mer genomtänkta 
och då vi i flera frågor bad dem om konkreta exempel från deras vardag, tror vi att deras 
möjlighet att fundera och förbereda exempel gjorde att intervjuerna blev mer djupa. Vi ville 
med våra intervjuer hålla oss i stora drag efter vår intervjuguide men vi ville också vara 
flexibla och ändra frågor, frågeföljd och liknande efter hur vi tyckte intervjuerna artade sig. 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att fånga en levande människas nyanser och 
erfarenheter av en situation. Genom denna form av intervjuer så ges möjligheten att vara 
flexibel och att ställa följdfrågor. Syftet med detta är att skapa en dialog mellan intervjuare 
och respondent som inte blir styrd och onaturlig.74 Det skiljde sig mycket mellan 
respondenterna hur de hade förberett sig inför intervjun, den första respondenten hade till 
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exempel läst igenom frågorna noga och hade skrivit ner punkter som han/hon ville framföra 
under intervjun. Vi frågade respondenterna om de hade läst igenom följebrevet och frågorna, 
och det hade samtliga gjort.  

Vi genomförde totalt sju intervjuer varav fem var med sjömän och de andra två var med 
officerare, de första tre intervjuerna hölls på en avskild plats i centrala Stockholm, där vi var 
garanterades att inte bli störda. De fyra andra intervjuerna genomfördes även de på en avskild 
plats i Uppsala. Vi var båda med på samtliga intervjuer, en av oss ställde de flesta av frågorna, 
men dök det upp följdfrågor som vi ansåg intressanta så ställdes dessa av oss båda. Det kan 
finnas vissa fördelar med att vara två som intervjuar, den metod vi använde oss av där en var 
huvudansvarig för att frågeschemat följs och den andra kan få chans att ställa följdfrågor och 
sonderingsfrågor. Det kan också vara en fördel att vara två stycken intervjuare då de kan 
diskutera tolkningar och uppfattningar av intervjun. Det som dock kan vara negativt är att det 
är resurskrävande att vara två stycken. Det finns också en risk för att svarspersonen känner sig 
i minoritet.75 Detta är inget vi kan förändra, men vi har haft det i åtanke under intervjuerna 
och försökt att motverka detta genom att börja med öppna frågor och skapa en mjukare och 
gemytligare situation.  

Vi hade i följebrevet förklarat hur vi skulle använda oss av inspelningarna och att 
svarspersonerna och deras svar skulle behandlas konfidentiellt. För att försäkra oss om att 
svarspersonerna hade förstått detta så förklarade vi detta återigen för att säkerställa att det inte 
blev några missförstånd. Vi förklarade också återigen för svarspersonerna att de alltid hade 
möjlighet att avbryta intervjun, eller att avstå att svara på vissa frågor. Vi ansåg detta vara 
viktigt då vi intervjuade personer som arbetade i en organisation där de potentiellt kunde 
besitta känslig information. Under samtliga intervjuer använde vi oss av två stycken 
inspelningskällor, detta för att förhindra risken att vårt inspelade material skulle gå till spillo. 
Inspelningarna förvarades på ett sätt där endast vi, och ingen obehörig kunde få tillgång till 
materialet. 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras på flera sätt så som genom mail och telefon, men det 
som får anses mest givande är en ansikte mot ansikte konversation. Då icke-verbala budskap, 
och en annan möjlighet till utbyte kan förbättra intervjun.76 Vi utförde våra intervjuer just 
ansikte mot ansikte och vi anser att de olika platser där intervjuerna skedde var fördelaktiga 
för att skapa en situation för en god intervju.  

Vi försökte i största möjliga mån lägga in pauser mellan de olika intervjuerna, dels för att 
skapa ett utrymme där vi kunde diskutera och reflektera över den intervju som hade skett. 
Detta är viktigt då det ges tillfälle att skriva ner icke-verbala reaktioner, samt egna 
reflektioner av intervjun.77 När vi genomförde vår transkribering så försökte vi i största 
möjliga mån att återge ordagrant vad som sades under intervjuerna, vi ville få med saker som 
skratt, hostningar och pauser för att på ett så noggrant sätt som möjligt återge konversationen. 
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Arbetet med att transkribera intervjuerna gav oss en möjlighet att återuppleva vad som hade 
sagts, vilket vi tror var positivt för vår analys då vi återigen fick en chans att reflektera och 
diskutera vad som hade sagts. Detta tror vi är av största vikt då intervjuerna och de resultat vi 
fick fram där är själva grunden i vårt arbete. 

 

7.5 Etiska överväganden 
 
Försvarsmakten är en organisation där anställda i viss mån hanterar och verkar i hemliga 
miljöer. För att vi inte skulle hamna i en situation där vi oavsiktligt frågade om något hemligt, 
alternativt att en svarsperson avslöjar någonting hemligt, var vi tvungna att lägga extra stort 
fokus vid detta. Innan vi påbörjade intervjuarbetet tog vi kontakt med två officerare med 
chefsbefattning i Försvarsmakten där vi berättade om syftet med vår studie och om den 
metoden vi planerade att använda oss utav. Båda av dessa såg inga “konstigheter” med detta i 
och med att nivån på våra frågor enbart berörde individerna och deras upplevelser. Både i vårt 
följebrev samt inför varje intervju har vi lagt extra tyngd vid att intervjuerna är helt frivilliga 
och att det går bra att avbryta intervjuerna när som helst eller att inte svara på specifika frågor.  

Vi har förhållit oss till Vetenskaprsrådets forskningsetiska principer vilket innefattar 
informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. I följebrevet som 
informanterna tog del av innan intervjuerna genomfördes informerade vi om vad studiens 
syfte är och om vad respondenternas svar kommer att nyttjas till, vi informerar även om 
konfidentialitetsprincipen, som innebär att vi kommer att behandla dess identitet samt 
personliga uppgifter i den mån att det inte kommer att framgå i den färdiga uppsatsen. Inför 
varje intervju har vi frågat om svarspersonen har läst och förstått innebörden av följebrev 
samt svarat på eventuella frågor kring det. Specifika händelser som skulle kunna komma att 
härledas till individen har vi valt att ta bort från transkribering och därmed inte använda i 
uppsatsen. För att skydda individen har vi valt att ta bort alla namn som figurerat under 
intervjuerna och ersatt dessa med beteckning R1-R7, övriga namn har vi tagit bort och i den 
mån det gått ersatt med tillexempel “Högre chef”, “Kollega” och “Medarbetare”.78,79  

Problematiken man kan stå inför när man genomför kvalitativ forskning är att den ska kunna 
upprepas då det är en vetenskaplig studie. Dock anser vi att våra svarspersoners identitet är 
mer värd att skydda än att underlätta för annan framtida forskning varför vi därmed strikt valt 
att följa detta krav till det yttersta.  

7.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp inom forskningen. Reliabiliteten anger om en 
studie kan anses vara tillförlitlig. Ett vanligt sätt att mäta detta är att utföra samma test vid ett 
                                                 
78 Kvale, Brinkmann, 84ff 
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annat tillfälle, detta benämns som test-retest. Andra forskare ska alltså kunna upprepa samma 
studie vid ett annat tillfälle, och som är fallet vid kvalitativa undersökningar att 
intervjupersonerna ska ge samma svar till olika intervjuare. Det som ofta kan påverka 
reliabilitet vid kvalitativa intervjuer är på vilket sätt intervjuaren ställer sina frågor, frågorna 
kan vara ledande och ställda på ett sätt som påverkar intervjupersonen att svara på ett visst 
sätt, detta påverkar reliabiliteten negativt. Det finns dock en fara att som forskare fokusera för 
mycket på reliabiliteten i sin frågeföljd, då riskerar frågorna att bli allt för stela och det 
lämnas inget utrymme till följdfrågor och ändringar som kan hjälpa syftet.80 
Validitet beskrivs som att studien mäter det den avser att mäta och riktigheten och styrkan i 
sitt uttalande. Validitetsbegreppet är ofta något som används inom kvantitativa studier, vilket 
kan göra det svårt att applicera på kvalitativa studier. En aspekt som är viktigt att ta upp är att 
den metod som använts mäter det fenomen som har valts. I fallet med vår studie, så kan 
validiteten alltså mätas utifrån hur vår metod mäter fenomenet hur en organisationsförändring 
kan påverka individen.81 

Reliabilitet och validitet kan som sagt vara svårt att mäta vid kvalitativa studier. Det finns 
mycket som kan påverka svar från en svarsperson, humör, inställning, tidsbrist och så vidare. 
Allt detta har vi tagit hänsyn till i vår analys av vårt resultat, och individuellt bedömt varje 
svarsperson utifrån dessa kriterier.  

7.7 Metod diskussion 
 

En problemformulering kan angripas på flera sätt och beroende på hur man gör detta kan 
resultatet skifta. Vi har utifrån vår problemformulering valt det sätt som vi anser passar bäst 
för att ge den mest riktiga bild av verkligheten.  Vi valde att använda oss av kvalitativa 
intervjuer för att genomföra vår studie. Det främsta målet med den kvalitativa forskningen är 
att nå insikter om fenomen som rör personer och situationer i deras sociala verklighet.82 Detta 
ser vi som en bra beskrivning på vad vi ville uppnå med vår problemformulering, och vi tror 
att den kvalitativa metoden har passat bäst för detta syfte. Den förförståelse som forskare kan 
ha inför en studie bör beaktas, det viktiga är att använda sig av den för att ytterligare förstå 
informanternas utsagor.83 En av oss har en bakgrund inom Försvarsmakten, medan den andra 
av oss saknar tidigare erfarenhet. Detta är ett tydligt exempel på två sorters olika förförståelse, 
vi tror dock att detta har varit en fördel för oss i vår studie. Vi tror att det hade varit mycket 
mer tidskrävande om båda skulle sakna erfarenhet, då det hade krävts att vi lade ner tid på att 
fråga informanterna om en rad uttryck, ritualer och så vidare som är specifika för 
Försvarsmakten och i vissa fall för Flottan.  

Det kan också finnas alternativa tillvägagångssätt för att besvara problemformuleringen, vi 
kunde ha använt oss av kvantitativ metod. Vi skulle då ha kunnat använda oss av enkäter, 

                                                 
80 Kvale, Brinkmann, 263. 
81 Ibid, 264. 
82 Dalen, 11. 
83 Ibid, 13. 
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vilket hade kunnat hjälpa oss om vi ville fråga en stor mängd respondenter. Detta var dock 
inte vårt syfte, det kan med kvantitativ metod lätt bli en jämförelse mellan olika vapenslag 
eller olika förband inom Försvarsmakten. Vi ville få en djupare bild av fenomenet och då 
anser vi att kvalitativa intervjuer var den bästa vägen att gå. 

 

7.8 Källkritik 
 
Källkritik är forskarens sätt att värja sig mot lögner, felaktigheter och desinformation. Detta är 
särskilt viktigt för den samhällsvetenskaplige forskaren då denne skall undersöka vad som 
skedde i en specifik situation. Det finns inom källkritiken fyra stycken centrala begrepp som 
ofta används, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.84 Dessa begrepp har främst använts 
inom historisk forskning men kan också användas inom den samhällsvetenskapliga teorin. De 
källor vi har valt att använda oss av i vår uppsats har merparten varit från Uppsala 
Universitetsbiblioteks portal, www.ub.uu.se där vi har använt oss utav sökmotor Libris och 
ERIC för att hitta böcker, artiklar och avhandlingar. Våra sökord har bland annat varit: 
organisationsförändring, organisationskultur, motivation, lärande, förändring, 
Försvarsmakten, Armed forces, conscript och värnplikt. Vi har även letat efter källor genom 
andra uppsatser som berört liknande ämnen för att få ett så brett spektra som möjligt. Till viss 
del har vi använt oss av internetkällor och då på myndighetssidor så som Försvarsmakten, 
Regeringskansliet och Rekryteringsmyndigheten. Vi har för varje individuell källa gjort en 
bedömning utifrån de fyra ovanstående kriterierna.  

8 Resultat 
 

Nedan kommer vi att presentera det resultat vi har fått genom våra intervjuer. Vi kommer 
börja med att kort presentera respondenterna, därefter kommer vi att presentera 
respondenternas svar i olika kategorier. I resultatet kan det förkomma uttryck som kan vara 
svårt för gemene man att förstå, varför det finns en bifogad begreppsförklaring under bilagor. 

8.1 Respondenternas bakgrund 
 
R1 – Värnpliktig 
R1 var initialt inte intresserad av att göra värnplikten men blev intresserad då R1 hade ett 
äldre syskon som var aktiv inom Försvarsmakten. R1 beskriver det som att det var detta som 
väckte intresset för att göra värnplikten. R1 gjorde sin värnplikt på ett av Flottans fartyg på 
Berga örlogsbas i Haninge.  
 
 

                                                 
84 Peter Esaiasson, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Norstedts 
juridik, 2012), 278ff. 
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R2 – Värnpliktig 
R2:s intresse för att göra värnplikten väcktes genom vänners berättelser och historier. Även 
R2 gjorde sin värnplikt på Berga örlogsbas.  
 
R3 – Värnpliktig 
Initialt hade R3 inget intresse för att göra värnplikten men intresset väcktes genom en nära 
vän som hade erfarenheter från Försvarsmakten. R3 genomförde värnplikten likt alla våra 
andra svarspersoner på Berga örlogsbas.  
 
R4 – Värnpliktig 
R4 gick ett specialinriktat program på gymnasiet där inriktningen var mot uniformsyrken. 
Därigenom väcktes intresset för Försvarsmakten och värnplikten var ett självklart val. 
Värnplikten genomfördes på Berga örlogsbas på ett av Flottans fartyg. 
 
R5 – Värnpliktig 
R5 har alltid haft intresse att göra värnplikt men inte inom något specifikt vapenslag. R5 hade 
under sin skoltid fått möjlighet att delta under några sommarveckor i Försvarsmaktens 
ungdomsverksamhet där R5:s intresse väcktes. Den goda kamratandan var något som 
tilltalade R5. R5 hade ett marint intresse, varför Flottan passade bra. Värnplikten 
genomfördes på Berga örlogsbas på en av Flottans fartyg. 
 
R6 – Officer 
R6 är en av våra två respondenter som är officerare. R6 har länge haft ett stort intresse för 
Flottan och sjölivet. Genom Sjövärnskåren väcktes intresset för Flottan och att genomföra 
värnplikten. R6 hade även möjligheten att praktisera på ett av Flottans fartyg under sin 
skoltid. Efter värnplikten genomförde R6 en beredskap inom Försvarsmakten för att sedan 
påbörja officersstudier i Karlskrona på Sjöstridsskolan. Efter examen kom R6 till Berga 
örlogsbas och tjänstgör nu på ett av Flottans fartyg. 
  
R7 – Officer 
R7:s intresse väcktes genom ett syskon som hade en bakgrund inom Flottan. R7 genomförde 
värnplikten på Berga örlogsbas och efter genomförd värnplikt valde R7 att börja studera till 
officer i Karlskrona på Sjöstridsskolan. Efter examen kom R7 åter till Berga örlogsbas och 
tjänstgör för nuvarande där.  

8.1.1 Allmänna uppgifter om respondenterna 
 
R1 till R5 
Respondenterna R1 till R5 har innehaft motsvarande matrosbefattningar under deras 
värnpliktstid med sysslor så som att gänga ror (styra fartyget), stå utkik, allmänt 
däcktjänstgörande, vakt, rengöring samt diverse specialuppgifter för respektive tjänster. 
Matrosuppgifterna är liknande för dessa fem individer varför vi inte anser det relevant att 
stylta upp respektive respondents arbetsuppgifter. Respondenterna R1 till R5 har samtliga 
mönstrat på ett sådant sätt att de själv aktivt valt att mönstra. De kommer alla från den 
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årskullen där mönstring föregicks av ett webbformulär. Ingen av respondenterna har uppgett 
lön eller ersättning som något som motiverat dem att söka sig in i Försvarsmakten. 
 
 
R6 till R7 
Respondenterna R6 till R7 har likvärdig utbildningstid, likvärdig befattning och likvärdiga 
arbetsuppgift. De två officerarna som vi valt att intervjua innehar en lägre befattning ombord 
på fartygen och därmed oftast en arbetsledande roll för anställda sjömän. De har båda 
tjänstgjort under den tiden sjömännen var värnpliktiga samt efter omställningen med anställda 
sjömän.  

8.2 Från värnplikt till anställning 
 
Värnpliktiga  
 
R1 
R1 var länge inte intresserad av att göra värnplikt överhuvudtaget, utan ansåg istället att det 
“/…/ var mest ett slöseri med tid”. R1 ändrade dock uppfattning med tiden och såg 
värnplikten som en bra merit och något som kunde främja sin personliga utveckling. Dock 
säger R1 att om R1 inte hade fått placering i Flottan så skulle R1 “/…/ troligtvis försökt 
slingra sig”. På frågan om det var Flottan som var det enda möjliga alternativet så svarar R1 
entydigt “ja”.  R1:s huvudsakliga arbetsuppgifter under värnplikten var matrosgöra så som 
gänga ror stå utkik, allmänt däcktjänstgörande och rengöring. Utöver dessa uppgifter hade R1 
ansvar som rökdykare samt ”skepparnskarl” som R1 beskriver som “/…/ en som tar hand om 
allt finslip på fartyget, lite som Martin Timell som går runt och putsar på allt”.  
 
När R1 gick från värnplikt till anställning så behöll R1 samma arbetsuppgifter, “Det enda som 
skiljde var att jag fick byta tjänstenummer [administrativt hjälpmedel för struktur på fartyget] 
men arbetsuppgifterna var exakt desamma”.  
 
R2 – R3 
Efter genomförd värnplikt valde både R2 och R3 att söka anställning. De hade båda samma 
roll och arbetsuppgifter som anställda vilket var bland annat allmänt matrosgöra så som att 
gänga ror, stå utkik, allmänt däckstjänstgörande och rengöring.  
 
R4 
R4 valde att arbeta civilt på sitt gamla jobb direkt efter värnplikten. Men när möjligheten gavs 
till anställning så kände R4 att R4 ville tillbaka de många positiva värden som Flottan erbjöd, 
detta efter ungefär en månad av civilt arbete. 
 
R5 
R5 har alltid ansett att värnplikten är något som man borde göra. R5 kände att det skulle vara 
ett privilegium att få göra värnplikt, och sökte sig därför aktivt efter detta. När chansen dök 
upp om att få ta anställning så tvekade inte R5 att fortsätta inom Flottan. Dock kunde R5 inte 
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få samma tjänst som under värnplikten, utan fick en annan tjänst som innebar en annan 
tjänstetillhörighet men det var i stort sett samma sysslor.  
 
Officerare  
 
Både R6 och R7 har en likvärdig väg från värnplikt till officer. På slutet av bådas värnplikt 
uppkom möjligheten att göra tester för att läsa till officer. De genomförde dessa tester och 
blev antagna till officersutbildningen. Efter avslutad utbildning så blev både R6 och R7 
placerade på fartyg, där de fick en huvudsyssla samt en tillikauppgift att leda och fördela 
arbetsuppgifter för de värnpliktiga.  

8.3 Anställningen, motivation  
 
R1 säger att en stark motiverande faktor till att ta anställning var dels att en stor del av 
värnpliktsbesättningen skulle ta anställning.  R1 beskriver det som “/…/ en sporrande faktor 
att vi skulle bli samma gäng”. R1 sökte också officersutbildningen vilket medförde ett glapp 
mellan värnplikt och officersutbildning varför en anställning som sjöman lockade som en 
tillfällig period. Ytterligare en sporre som R1 nämner är att R1 såg det som det bästa jobbet 
R1 kunde få efter gymnasiet “/…/ och att få den lönen och vad allt det innebär, det finns inget 
annat ställe som kunde erbjuda det förutom Försvarsmakten.”. R1 trivdes väldigt bra med sina 
arbetsuppgifter samt att R1 visste att R1:s fartyg skulle ha en framstående roll vid det 
kungliga bröllopet “/…/ vilket jag såg som en chans man bara får en gång i livet”.  
Huvudanledning för R2 till att ta anställning var att R2 upplevde en stark kamratskap och 
visste att många av R2:s värnpliktskompisar också skulle ta anställning. R2 såg det också som 
ett bra alternativ “/…/ i väntan på att söka till utbildning eller vad fan man nu vill göra.”. R2 
nämner också att det var ett perfekt jobb att ta efter gymnasiet och R2 såg inga andra bättre 
alternativ.  
 
R3 resonerade på liknande sätt som R2. Trivseln ombord med sin besättning och R3:s stora 
intresse för sjön samt att nästan alla i R3:s gamla besättning valde att söka vidare, gjorde valet 
lätt för R3. Detta var den största motivationen för R3. Anställningsvillkoren var relativt 
otydliga när R3 tog anställning, detta var dock inget som påverkade R3 i någon större grad. 
“Lönen visste vi inte så mycket om, utan det var bara att man visste att man skulle få någon 
slags lön.”. 
 
R4 hade önskan om att fortsätta som anställd efter sin värnplikt, men på grund av den smala 
tjänst som R4 hade haft så kunde inte Flottan erbjuda någon anställning. R4 berättar att R4:as 
dåvarande chef meddelade att det nu fanns en lucka som R4 erbjöds. R4 tackade direkt ja, då 
R4 likt andra respondenter ville tillbaks till kamratskap, och livet i Flottan. 
 
R5 har alltid haft ett intresse för försvaret och såg en anställning som en naturlig följd av det 
samt möjligtvis en eventuell karriär. R5 hade tankar på att söka till en officersutbildning men 
tyckte “/…/ ett klokt beslut att testa på ett år till”. Många i R5:s värnpliktskull valde också att 
fortsätta och detta var en starkt motiverande faktor. 
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Sedan en tid tillbaka har R5 lämnat Försvarsmakten, R5 ansåg inte att R5 utvecklades mer i 
rollen som anställd, R5 beskriver det som att R5 hade nått ett tak i sin kunskap och inget nytt 
tillfördes. Trots upprepade försök till att vidareutveckla sig inom tjänsten så nekade R5 av 
bestämmande chef. R5 kände att Försvarsmakten inte kunde erbjuda några 
utvecklingsmöjligheter och valde därför att lämna Flottan. 

8.4 Relation till överordnade  
 
R1 skiljer på GSU:n (Motsvarar nuvarande GMU) och tiden på fartyg. R1 säger att: 
 

GSU är snarare, kan jag tänka mig att det är som i Armén över tiden. Man 
har en pluton med ett visst antal värnpliktiga eller soldater och sedan ett fåtal 
officerare som leder. Där blir det en annan sak för dem att verkligen styra 
och ställa så att dom blir auktoritär för gruppen. Medan på fartyg så är man 
ju i princip fifty-fifty officerare och sjömän. Ja, alla sitter i samma båt. Ja, 
det uttrycket passar inte bättre än just där. 

 
R1 anser att det var en hårdare styrning och auktoritet från officerare under GSU-tiden i 
jämförelse med tiden på fartyget. R1 anser att en mer familjär stämning är ett måste då 
besättningen på fartyget jobbar så tätt inpå varandra och en dålig stämning inte fungerar.  
 

Så det man behöver göra är att man har en väldigt familjär relation mellan 
varandra över tiden. Men samtidigt så vet man exakt var i pyramiden alla 
står, för när väl larmet går, då vet man med vilken man kan och inte kan 
prata med, och hur trådarna går. 
 

R1 poängterar dock “att det hierarkiska systemet aldrig får glömmas bort, då hela 
Försvarsmakten är uppbyggd så.” R1 upplevde det som att alla inte förstod deras roll som 
värnpliktig. 

/…/ de kan ha svårt för det i början, att förstå att man är basse [slang för 
värnpliktig] och då har man ingenting att säga till om. Man får aldrig 
glömma den skillnaden mellan tjänstegrenschef och värnpliktig för det är 
väldigt stor skillnad. 

 
Vid övergången från värnplikt till anställning så upplevde R1 ingen direkt skillnad i relation 
till sina befäl. R1 ansåg att den goda relation som redan fanns byggdes vidare på under sin 
anställning.  
 
R2 beskrev sin relation till befälen under sin GSU som relativt hård, “/…/ då var det väldigt 
fyrkantigt med befälen, dom var jävligt hårda.”. R2 upplevde en klar skillnad mellan tiden i 
GSU och tiden på fartyget. På fartygen kunde man bygga en relation och säger i likhet med 
R1 att det var ett måste att alla ska komma överrens. R2 säger att det är en så pass liten 
plattform att det måste fungera, “Det går inte att vara tråkig och fyrkantig.”. Det blev också en 
mer avslappnad miljö och R2 upplevde att man började bygga relationer och alla blev 
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kollegor med varandra på ett annat sätt. “Man kunde ju ringa chefen eller någon på helgen 
och fråga om dom var sugen på en bira, under värnplikten hade det ju inte funkat.” 
 
R3 beskrev sin relation till sina överordnade som god i de flesta fall. Initialt under R3:s 
anställning så beskriver R3 det som att:  
 

I början var det ju same, same att de dumkörde med oss. Alltså det hänger 
över axeln på en och kontrollerar allt, det var lite så i början, men det släppte 
efter ett tag. Eller vi gjorde uppror. Man började till exempel 07.30, och 
befälen hade morgonmöte fram till klockan 08.00 och då skulle vi rengöra 
under hela den tiden. Men vi kände väl att vi egentligen inte alltid behövde 
göra det. Vi kanske också ville ha en genomgång för vad vi behövde göra för 
arbeten. och de lyssnade på och ändrade det efter en månad eller så, vi fick 
kanske en lista på morgonen och så satte vi oss ned och körde ett eget 
morgonmöte, drack lite kaffe och fördelade upp arbetsuppgifterna på vårt 
sätt. Ett större ansvar liksom.  

 
R3 säger att “Detta var en stor brytningspunkt mellan värnplikt och anställning.”. 
 
På frågan om kontroll så beskriver R3 det som olika beroende på hur länge befälen hade varit 
på båten:  
 

När det kom in nya fänrikar från skolan, så hade vissa av dem ett litet 
gammalt tänk och såg oss mer som värnpliktiga, de körde lite hårdare och till 
exempel med städvisitationer till tusen och skällde massor, då var det 
jättemycket kontroll. Men det släppte efter en månad när de insåg att vi var 
här för att jobba och inte för att lata sig eller mygla. Så var det ju lite under 
värnplikten, nu har vi städat en timme nu går vi och gömmer oss i en hytt i 
några timmar. Då kunde man ju mygla undan några timmar men nu fanns det 
ju grejer att göra, det var ju bara en själv som åkte dit på det om man inte 
hade gjort det 

 
R4 beskriver det som att det skedde förändring i och med anställningen. R4 hade en roll på 
fartyget som är väldigt specifik, och endast en ombord har den kompetensen. Detta ledde till 
en nära kontakt mellan R4 och R4:s tjänstegrenschef, R4 upplevde att den relationen blev 
bättre och R4 var betydligt mer fri i sitt utförande av sina arbetsuppgifter. R4 upplevde att det 
blev mer “tjenis-tjenis” med befälen. R4 upplevde att kraven och förväntningarna höjdes, 
detta upplevde R4 som positivt, men samtidigt tråkigt då R4 fick mindre beröm.  
 
R5 upplever en mer friktionsfri och kollegial stämning i jämförelse med värnplikten. 
Självklart fanns det grad-skillnader kvar, men R5 upplevde en ökad jämställdhet mellan befäl 
och sjömän.  
 
 



 32 

8.4.1 Förändring i ansvar, regler och ritualer. 
 
R1 beskriver en stor förändring i regler och ritualer från värnplikten till anställningen. Detta 
tror R1 mestadels kunde bero på att de vid anställning var arbetstidsreglerade och hade där 
med inget utrymme för “/…/ så kallad HTG-verksamhet”. HTG-verksamhet betyder 
“Huvudsaken Tiden Går” och är ett informellt uttryck som beskriver verksamhet som man 
genomför i brist på annat. R1 menade att detta nu minskade då de hade lika mycket 
arbetsuppgifter som under värnplikten men var nu komprimerade till den fasta arbetstiden. R1 
beskriver att vissa ritualer försvann allt eftersom under anställningen. Vissa ritualer fanns 
visserligen kvar men i betydligt mindre utsträckning. R1 tar här som exempel att den dagliga 
städvisitationen som försvann och ersattes med “/…/ en godtycklig nivå”.  
 
R1 beskriver också en utökad mässverksamhet där de anställda sjömännen fick ett gemensamt 
ansvar för mässen och även ett ekonomiskt ansvar. R1 beskriver det som “/…/ och då fick 
man ju lite mer makt. Det är ju alla sådana där småsaker som gör att man vill fortsätta 
också.”. Detta gav möjlighet för de anställda att göra mässen till deras egna tillhåll och detta 
respekterades av officerarna. Sammantaget upplevde R1 att R1 gavs ett större ansvar som 
anställd vilket också poängterades från officerare. “Man kände tydligt för oss att istället för att 
gå och piska på oss och jaga oss, så var det vårt ansvar nu.” . 
På frågan om R2 upplevde en förändrad frihet från befälen så svarar R2:  
 

Ja, alltså, absolut alltså det vart ju frihet av att slippa bli tjatad på, till en 
början tjatades det jävligt mycket ändå, men sen fattade man ju ändå att nu 
är man anställd, då var det skönt att bara göra sitt utan att någon flåsade över 
nacken på en. Det var jävligt fria tyglar så länge man gjorde, eller skötte sin 
arbetsuppgift. 

 
R2 säger även att man vidgade sina tankar kring fartygets olika arenor. Istället för att bara se 
till sin egen tjänstegren så började man integrera sig i andras och stötta de tjänstegrenarna 
som behövde hjälp. ”/…/ är inte dom klara så kanske vi inte kommer att kasta loss, och då får 
vi ju inte åka båt” 
 
R2:s tankar kring rutiner är likt R1 något som fanns i början men sakta fasades ut.  
 

Ja, generellt hade man städvisitation varje dag under värnplikten, och då var 
det fingret på röret och hela grejen. Så att sen var det ju inte lika mycket, 
folk såg väl att vi jobbade och då förlitade dom sig på att det funkade 

 
Även morgonuppställningens form försvann, istället för att stå uppställda på kaj oberoende av 
väder så fick de nu samlas i sin mäss och utdelningen av arbetsuppgifter skedde där. Även R2 
beskriver en utökad mässverksamhet med ett eget ansvar för de anställda sjömännen.  
 
R3 har likt de andra poängterat att rutinerna kring morgonuppställning etcetera har försvunnit 
eller minskat avsevärt i utsträckning. R3 upplever att det har getts större möjligheter till 
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personligt ansvar men det har även legat på individen att ta sig an ansvaret. R3 menar att 
kontroll skedde, men om befälen upptäckte att arbetsuppgifterna sköttes väl, så minskade eller 
kanske helt försvann den kontrollen.  
 
R4 upplevde större frihet i sin roll som anställd “Jag fick och tog även mer ansvar, jag klarade 
av det och det såg dom tror jag, man kunde imponera lite med att man kunde sköta en massa 
uppgifter själv och det var ju något som sporrade såklart” R4 hade en roll som gjorde att 
kontroll skedde automatiskt då det snabbt kunde härledas tillbaka till R4 om vissa saker inte 
fungerade. Detta ledde till att R4 upplevde en annan sorts kontroll än många andra ombord. 
“Funkade inte grejerna märktes det ju direkt, och då fick man skit, och det var ju inge kul”. 
R4 uppger att det fanns fastställda rutiner för R4:s tjänst, dock ansåg R4 att de inte riktigt var 
uppdaterade och mycket hade ändats sedan dem skrevs. R4 såg dessa mest som en vägledning 
men hade egna rutiner för hur problem skulle avhjälpas. Likt de andra har en R4 en likvärdig 
uppfattning kring visitationer och uppställningar. 
 
R5 beskriver situationen där R5 upplevde en större frihet och mindre kontroll. Där R5 tidigare 
i värnplikten blev styrd i minsta detalj att göra vissa uppgifter, kunde nu R5 bestämma själv 
när och hur R5 ville göra dessa uppgifter. “Och det låg ju i vårt intresse att göra det ordentligt 
och visa att vi fixar det här” R5 pratar om en förändrad press, där R5 under värnplikten 
upplevde att det handlade om att göra uppgifterna snabbt och rätt. Blev nu istället att R5 ville 
visa att R5 behärskade uppgifterna som tilldelades. R5 fick en större förståelse för vad som 
krävdes för att fartyget och dess besättning skulle kunna utföra sin uppgift. Detta ledde till att 
R5 kunde ta ett större ansvar, och se vilka uppgifter som behövde utföras innan R5 blev 
tillsagd. På frågan om rutiner så svarar R5:  
 

Ja, i princip alla uppställningar försvann. Vi stod sällan uppställda. Det var 
när det var något officiellt som hände, när vi lämnade över fartygen eller 
sådär, det flöt på mer och kändes som ett vanligt jobb. När det var fredag så 
sa alla tack och adjö när de var färdiga och åkte hem. 

  
Officerare 
 
På slutet av R6:s värnplikt uppkom möjligheten att göra tester för att läsa till officer. R6 
gjorde dessa tester och blev antagen till officersutbildningen. Efter avslutad utbildning så blev 
R6 placerad på ett fartyg, där hade R6 en huvudsyssla samt en så kallad tillikauppgift att leda 
och fördela arbetsuppgifter för de värnpliktiga. 
 
Även R7 blev under värnplikten intresserad av att söka till officersutbildning. Efter 
genomförda tester så antogs R7 till utbildningen. Precis som med R6 så blev R7 placerad på 
fartyg och hade till en början värnpliktiga och sedermera anställda. Arbetsuppgifter på 
fartyget har bland annat varit att leda och fördela uppgifter för de värnpliktiga/anställda, samt 
vissa specifika specialuppgifter.  
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8.5 Relation till underordnande  
  
R6 upplevde att den tillikatjänst som R6 hade med att leda och fördela arbetsuppgifter 
tunnades ut med tiden. R6 hade en specifik kompetens och den tillikatjänst som R6 hade låg 
undanför denna kompetens. När R6 hade värnpliktiga så var R6 tvungen att kontrollera detta. 
I och med att de värnpliktiga tog anställning kunde R6 släppa mer på kontrollen och ge 
ansvaret till de anställda. R6 upplevde detta som positivt då R6 kunde koncentrera sig mer på 
sin huvudsakliga uppgift.  
 
På frågan om relationer så svarar R6 att “Det skiftade väldigt mycket mellan en så att säga 
kamratrelation och överställdrelation, men var mycket försiktigt på att gå för nära just 
kamratsidan, man höll en distans till de värnpliktiga” R6 upplevde att när de värnpliktiga blev 
anställda så kunde R6 “/…/ släppa garden lite mer, det blev ännu mer kamratstämning, istället 
för att ge dom en utskällning så kanske man förklarade mer, inte lika mycket regler, inte lika 
klassiskt militäriskt manér.”. Syftet med detta enligt R6 var inte att göra dem mer jämställda 
för det är dem inte enligt R6. Syftet var istället att få de anställda att stanna kvar i Flottan, och 
se till att de får en trivsam situation.  
 
R7 ser en stor förändring i relation när de värnpliktiga till anställning. Under GSU:n så 
beskriver R7 det som ett mer direkt ledarskap, utan vidare känslor. Det handlar om, enligt R7 
att forma en grupp efter ett militärtsystem. R7 nämner även att det är få officerare under 
GSU:n jämfört med tiden på fartyg, vilket leder till en oundviklig distans. R7 säger att det 
finns en pedagogisk vinkling bakom det, “Det blir dom, mot oss” vilket R7 beskriver som ett 
klassiskt sätt inom Försvarsmakten att skapa en stark “vi-känsla”. “Vi är tre till fyra officerare 
som ska hålla i cirka 60 individer, så det krävs att man är lite hårdare” R7 tillägger även att 
det är svårt att skapa en individuell relation med så många, på så kort tid. R7 beskriver att ute 
på fartygen så är förhållandet med antalet officerare/sjömän ungefär hälften, hälften. Detta 
leder naturligtvis, menar R7 till att närmare relationer skapas. “Man sitter bredvid varandra, 
under sin vakt och arbetar tätt inpå varandra, man blir ju oundvikligen mer vän med dom.”.  
 
R7 märkte att de tidigare värnpliktiga tog mer ansvar och var “hungriga” på ett annat sätt. R7 
upplevde att många anställda breddade sitt perspektiv och såg fartygets verksamhet som en 
helhet och inte den specifika uppgiften som de var tilldelade. I samband med att de som R7 
beskriver det de anställda “lyfte blicken” så gav R7 mer ansvar och frihet till de anställda. 
“De var frihet under ansvar, eller rättare sagt frihet under ansvar, med fokus på under”. R7 
menar att det var mycket beroende på hur de anställda skötte sitt nyvunna ansvar. Det fanns 
individer som inte gjorde det och då fick man som R7 beskriver det “/…/ dra lite i tyglarna.”. 
Och motsatsen till det, berättar R7 var de som kunde hantera ansvaret på ett bra sätt, vilket 
ledde till fler och större uppgifter och vissa fall till att arbetsledande roller gavs. 

8.5.1 Förändring i ansvar, rutiner och ritualer 
 
R6 beskriver hur det traditionellt sätt alltid har varit morgonuppställning och 
morgonrengöring varje morgon under deras värnplikt. R6 säger även att det kan ha varit en 
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överdriven rengöring när de var värnpliktiga vilket vid anställning förändrades till att 
städningen gjordes vid behov. R6 beskriver den tidigare överdrivna rutinen med rengöring, 
mer som en slags uppfostran och det viktiga är inte nödvändigtvis att det ska bli rent utan att 
upprätthålla en militärkultur. R6 säger att rutinen när det var värnpliktiga, var att de kom och 
anmälde när de var klara med rengöringen. R6 gick då och kontrollerade detta, men nu med 
de anställda kunde en större tillit läggas på sjömännen. “Sa dom att dom var klara, så litade 
jag på dom när de var anställda” R6 tilläger även att om R6 upptäckte att de slarvade så 
genomförde R6 en visitation i syfte att få upp nivån igen. 
 
R6 upptäckte att de anställda blev “förslappade” med till exempel klädsel, de klädde sig inte 
enligt reglementet, vilket R6 tror delvis beror på att de blev mer bekväma i sin roll, samt att 
de likställde sig mer med befälen, och deras klädsel var inte alltid hundra procentigt. “Det är 
svårt att skälla ut någon när man själv inte följer reglerna”  
 
R7 beskriver samma situation som R6, där flera av traditionella ritualerna försvann. 
Morgonuppställningar, permisuppställningar försvann bortsett från mer högtidliga tillfällen. 
R7 uppger att rengöringsvisitationer försvann nästan helt.  
 

Det rengjordes ju fortfarande, och det rengjordes väl i den mån som det 
faktiskt behövdes istället för det här som man under värnplikten, då man 
genomförde det av rutin och att det skall genomföras. Det var slut på dumkör 
och HTG-verksamhet.  

 
På följfrågan om sådan verksamhet minskade så svara R7: 
 

Ja, ja, det minskade, det går ju inte i samma utsträckning. Dom visste ju om 
när de var värnpliktiga att de var just HTG-verksamhet men de köpte dom, 
för det var så. Medans när dom var anställda behövde de en annan 
motivation. Och det går inte att motivera dom, dom visste ju att det här vara 
bara för att bränna tid och det skulle man inte kunna köra igen med dom. 

 
R7 beskriver hur det blev ett öppnare klimat på fartyget. Det blev en annan respekt för 
varandra där sjömännen vågade säga till om de tyckte något var fel. R7 förklarar hur det blev 
en förändrad jargong på fartyget.  
 

Sjömännen går ju inte och gör honnör mot mig hela dagarna, och de gjorde 
de väl inte när de var värnpliktiga heller, men det gjorde det väl i mindre 
utsträckning nu, och jag krävde ju inte att de skulle göra honnör mot mig. 
Jag tyckte att det, det klassiska i Försvarsmakten är ju att den som har lägre 
grad skall gör honnör uppåt mot högre befäl. Ett slags rangordning av befäl, 
eller att visa respekt mot de som har mer kunskap. Och visserligen hade jag 
kanske mer kunskap än dem när jag stötte på dem på kaj, men samtidigt var 
vi kollegor och då kan jag lika gärna initiera en honnör än dom.  

 



 36 

R7 upplever en klar förändring i personligt ansvar bland de anställda. R7 ger som exempel att 
när de var värnpliktiga var de mer fokuserade på sina arbetsområden och hade ett annat 
arbetsområde till exempel slarvat med sjösurrning så “/…/ gick man bara förbi”. När de blev 
anställda så såg de det mer som allas uppgift. Antingen åtgärdade den anställda problemet 
själv eller så gick den till den vars arbetsområde det berörde och sa till. “En klar förbättring.” 
tillägger R7. 
 

9 Analys 
 

När resultatet skall analyseras skapar man ett mönster eller en struktur så att det ska bli lättare 
att tolka.85 Nedan har vi delat in analysen i tre olika avsnitt, då vi vill ge en överskådlig och 
logisk struktur som är lätt för läsaren att förstå. 

9.1 Motivation 
 
Alla respondenter uppgav att de aktivt sökte sig till Försvarsmakten för att göra sin värnplikt. 
När det gäller tidigare erfarenhet och kontakt med Försvarsmakten skiljde det sig till viss del 
mellan respondenterna. Två av våra respondenter hade tidigare deltagit i Försvarsmaktens 
ungdomsverksamhet, och en hade praktiserat på ett av Flottans fartyg. Flera respondenter 
uppger att deras intresse väcktes av äldre vänner, och att de på det sättet fick höra positiva 
berättelser och erfarenheter av dessa från deras tid i Försvarsmakten. Skälen till att göra 
värnplikten skilde sig åt mellan respondenterna, R1 till exempel tyckte till en början när 
värnplikten kom på tal att det var ett slöseri med tid. R1:s uppfattning ändrades dock och R1 
kom istället att se det som en merit för R1:s framtida karriär. Det fanns också andra exempel 
på vad som motiverade respondenterna att söka sig till värnplikten, R2 beskrev det som att det 
var ett bra alternativ för stunden då R2 ville söka vidare till högskola eller universitet men inte 
riktigt visste vilken inriktning på studierna som skulle väljas. Ingen av våra respondenter 
uppgav att lönen eller några förmåner var det viktiga för dem. Det var istället andra faktorer 
som spelade en större roll. Alla respondenter uppger olika skäl till att göra vänplikten, men 
generellt kan det sägas att de alla hade en inneboende motivation till värnplikten och de såg 
värnplikten som en bra merit, eller ett sätt för personlig utveckling. Flera respondenter såg 
värnplikten som en unik möjlighet att utföra något som inte alla har möjlighet till. De såg det 
som att det var något speciellt i dagens samhälle att ha genomfört värnplikten, och uppger 
detta som en motiverande faktor. R5 och R6 hade deltagit i Försvarsmaktens 
ungdomsverksamhet, de upplevde då en stark gemenskap och det var en miljö de trivdes i.  

Baserat på våra respondenters svar kan vi göra kopplingar till Maslows behovsteori. De två 
första av Maslows trappsteg, det fysiologiska och trygghetsbehovet är något som alla 
människor eftersträvar. Dessa behov kan våra respondenter uppnå både genom att göra 
värnplikten, men också genom att vara fortsätt som anställda i Försvarsmakten. Inom Flottan 
                                                 
85 Repstad, 127. 
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är det dessutom vanligt att det ges husrum och mat till de anställda. Respondenterna beskriver 
hur de såg övergången från värnplikt till anställning som en fortsättning på en situation där 
dessa krav kom att bli uppfyllda. Det kan också dras paralleller mellan behovstrappan och R5, 
som upplevde sin motivation för att stanna i Försvarsmakten som initialt god för att sedan när 
R5 inte kände att det fanns chanser för vidareutveckling beslutade sig för att sluta. Maslows 
två sista steg i behovstrappan handlar om just det, växtmotivet och självförverkligande. Om 
inte dessa uppfylls så kommer inte organisationen kunna skapa en miljö där de anställda är 
motiverad för sitt arbete. 

Den främsta anledningen som våra respondenter framhävde till att ta anställning var att 
merparten av deras värnpliktsbesättning valde att fortsätta. Den starka gemenskapen och 
kamratskapet var något som respondenterna ville fortsätta att vara en del av vilket kan 
kopplas till McClellans teori om kontaktbehov. Vissa av respondenterna såg initialt 
anställningen som något tillfälligt i väntan på högskole- eller officersstudier. Vid 
anställningen var inte lönen den främsta motivationsfaktorn, men som flera beskrev det så 
fanns nu en chans att tjäna pengar på ett annat sätt jämfört med värnplikten. Flera såg också 
arbetet i Flottan som det bästa alternativet för någon i deras situation, med endast en 
gymnasieutbildning som grund. De såg helt enkelt inga alternativa jobb där de kunde få 
samma utmanande arbetsuppgifter och likvärdig lön. Det fanns också dem som R5, som såg 
arbetet i Flottan som en möjlig karriär. R5 beskriver anställningen som en naturlig följd av 
värnplikten och en chans att testa ett år till i en organisation som R5 eventuellt såg en framtid 
i. 

 

9.1.1 Den förändrade situationen 
 

Alla våra respondenter beskriver sin värnplikt som mestadels positiv. Generellt för alla är att 
de beskriver värnplikten som två olika delar, den inledande GSU:n som en del och sedan tiden 
på fartyg en annan. Respondenterna beskriver GSU:n som en fyrkantig tid, där befälen 
utövade ett väldigt direkt ledarskap med detaljstyrning och det var inte ovanligt med en hårt 
bemötande från befälen. I efterhand så har flera insett att detta var ett sätt att stöpa en grupp i 
samma form och att slå in rutiner, traditioner och de klassiska militära attributen. Många hade 
förberett sig på detta, men som till exempel R2 beskriver så fanns det befäl som R2 hade en 
respekt, som nästan övergick till rädsla, inför. Samtliga beskriver hur denna relation 
förändrades när de väl kommer ut på fartyg. På fartygen var relationen lite mer avslappnad 
och de upplevde att det fanns tid för att bygga en viss relation till befälen. R1 poängterar dock 
att man inte fick glömma skillnad mellan befäl och värnpliktigt, för den fanns ständigt där. 
Det mycket tydligt var i hierarkin som varje person stod. Detta för att, som R1 beskriva det, 
att alla ska veta sin plats om larmet väl går. Många poängterar att det inte skulle fungera att 
använda sig av samma ledarskap ombord på fartygen som under GSU:n, då fartygen är en så 
liten plattform att alla tvingas komma överens.  

De officerare vi intervjuade ger också en liknande bild av GSU:n kontra tiden på fartygen. R7 
säger bland annat att närmare relationer skapades då ytan var så pass begränsad och man satt 



 38 

bredvid varandra under sina vakter, vilket naturligt ledde till en närmare relation. Dock 
beskriver både R6 och R7 hur de var mycket noggranna med att hålla en distans och att inte 
bli allt för personliga med de värnpliktiga. 

Våra respondenter har tillhört olika tjänstegrenar, men har ändå haft en matrosgrund som har 
varit likvärdig för alla. Denna matrosgrund har bland annat inneburit matrossysslor, underhåll 
och vakttjänst, men de har även haft tjänstespecifika uppgifter som varierar mellan de olika 
tjänstegrenarna. Utöver dessa arbetsuppgifter så har alla respondenter deltagit i morgon- och 
permissionsuppställningar, rengöring av fartyget och att hålla vissa traditioner i liv, som att 
hissa och hala flagga eller att putsa befälstecknet.  

Alla sjömän beskriver hur deras värnpliktssysslor följde med vid övergången till anställning. 
De beskriver en situation där de gick och lade sig som värnpliktiga och vaknade som 
anställda, och alla sysslor och uppgifter var desamma. Trots att uppgifterna initialt var 
desamma så kom det att ske förändringar ombord på fartygen. Som vi tidigare har nämnt så 
deltog alla värnpliktiga ombord i så kallade morgonuppställning. Dessa uppställningar 
fungerade som ett sätt att dela ut arbetsuppgifter och kontrollera närvaro och tillstånd. 
Respondenterna uppger att uppställningarna kvarstod ungefär en till tre månader in i deras 
anställning. Efter denna tid uppstod en situation där många värnpliktiga framförde sitt 
missnöje med att behöva delta i uppställningarna varje dag. De såg det som en onödig ritual, 
och inget som tillförde något till produktiviteten för de anställda. I och med detta så 
avskaffades morgonuppställningarna, i sammanhanget en stor omställning i en organisation 
fylld av traditioner och ritualer. R3 beskriver hur de istället för en uppställning på morgonen 
där arbetsuppgifter delades ut, övergick till ett mer informellt morgonmöte. På detta möte fick 
de anställda muntligt eller via papper en lista på dagens sysslor som skulle utföras. Detta var 
enligt R3 en stor brytpunkt mellan värnplikt och anställning. Det fanns också fler exempel på 
hur beteende förändrades, R3 berättar att under värnplikten så kunde man genomföra sin 
uppgift så fort som möjligt, för att sedan gömma sig från fler arbetsuppgifter. När R3 sedan 
blev anställd så ändrades detta och R3 såg nu sitt ansvar att genomföra arbetsuppgifterna. De 
beskriver detta som att det inte fanns möjlighet att mygla, då det endast var R3 själv som åkte 
dit på det.  

Detta är ett exempel på hur de tidigare värnpliktiga, men nuvarande anställda, förändrade sina 
arbetssätt och sitt sätt att tänka i utförandet av dessa. En tydlig koppling kan göras till 
McGregors teori om X och Y, där en klassisk teori X-person måste styras och kontrolleras i 
sitt arbete, och individen måste hotas för att utföra sitt arbete. Detta kan likställas med hur 
respondenter beskrev sin situation som värnpliktiga, allt kontrollerades och om inte uppgiften 
var utförd som önskat, så skedde en bestraffning i form av en utskällning. Vid anställning så 
beskriver många respondenter att detta förändrades, generellt kan det sägas att det gick från 
kontroll till ansvar. Flera av respondenterna uppger att de inte längre hade någon som ständigt 
övervakade dem. R2 förklarar också hur R2:s fokus flyttades från att endast se till att R2:s 
uppgifter skulle utföras till att nu istället se på vad som var organisationens mål, i detta fall 
fartygets mål att kasta loss och bege sig ut till sjöss. Detta ledde till en förståelse R2 om att 
när R2:s uppgifter var klara så kunde R2 hjälpa till på andra håll för att klara fartygets mål. 
Detta uppfyller McGregors teori Y, där människan får tillfredställelse och utför arbete på en 
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frivillig basis, människan kommer också att känna lojalitet till organisationens mål och verka 
för att de blir genomförda.  

När intervjuerna med officersrespondenterna genomfördes så framkom det att samma process 
hade skett hos dem, men då i ljuset av deras ledande roll. När de verkade som befäl för 
vänpliktiga så utövade de mycket kontroll och momentstyrning för att deras mål med 
verksamheten skulle uppnås, vilket kan kopplas till teori X. Likt sjömännens svar så 
förändrades detta allteftersom de blev anställda. Officerarna gav dem mer ansvar och 
kontrollen minskade betydligt. En av respondenterna nämner även att istället för att öppet ge 
tillrättavisning så valde man att gå iväg för att förklara hur det skall gå till. 

Sammantaget så upplevde både sjömän och officerare den förändrade situationen på samma 
sätt och de accepterade synen under värnplikten. Efter anställningen så började denna syn 
luckras upp, och de ville ha och gavs mer ansvar. 

9.2 Lärande 
 
Flera av våra respondenter beskriver hur de har förändrat sitt sätt att arbeta. Flera av 
respondenterna uppger att de utförde samma sysslor men på ett friare sätt. Under värnplikten 
så erhöll de ofta checklistor som de skulle följa metodiskt. Detta var inget som ifrågasattes, 
varken av officerare eller sjömän. De beskriver det helt enkelt som ett sätt att utföra sina 
sysslor på ett metodiskt sätt och risken för att glömma vissa saker minimerades. När 
sjömännen gick över till att vara anställda upplevde de en annan frihet kring sysslorna och i 
och med att de inte längre kontrollerades kunde de arbeta mer självständigt och göra en 
bedömning om vad som behövde göras. En av respondenterna beskriver det som att man 
kunde slippa dubbeljobb genom att effektivisera och ta bort onödiga moment, något som inte 
checklistorna medgav. R4 berättar bland annat att vissa saker inte var riktigt uppdaterade, 
vilket gjorde att R4 skapade sina egna rutiner för att få det att fungera.  

Man skulle kunna se det ur ett lärandeperspektiv där respondenterna under värnplikten har ett 
single-loop lärande. De utförde sina sysslor på ett rutinmässigt sätt utan vidare eftertänk eller 
reflektion. I double-loop lärande frågar sig individen varför den utför sysslorna, varför man 
gör det i den ordningen och syftet med att göra dem i den ordningen. Individen kan då 
omvärdera och ändra sina sysslor efter dess reflektiva lärande. Detta är reflektioner som 
kommer fram från våra respondenter på deras upplevelser vid anställning. Det rigida 
rutinmässiga blir inte så rigidt längre och egna idéer kommer i nytt ljus.  

Överlag stöds denna teori av respondenternas svar. Under deras värnplikt har de ett single-
loop lärande där det handlar om att göra det som man blev tillsagd att göra. Det är uppstyrt 
hur man ska göra det och i vilken ordning. När de blir anställda reflekterar sjömännen över 
syftet till varför, i vilken ordning och på vilket sätt de gör dessa uppgifter, vilket kan sägas 
vara ett klassiskt double-loop lärande. Ett exempel på detta är ifrågasättandet av 
morgonsuppställning.  
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9.3 Organisationskultur 
 

Försvarsmakten är en organisation med en lång historia och därmed en organisation som har 
en djupgående kultur. Detta påverkar naturligtvis dagens Försvarsmakt och de som verkar i 
den. Alla våra respondenter, både sjömän och officerare, har i intervjuerna berättat om deras 
ingång i värnplikten och därmed den unika militära kulturen. Vissa av våra respondenter 
beskriver detta som en stor omställning från det civila livet, medan vissa hade tidigare 
erfarenheter och lockades av detta. En respondent liknar det med en pånyttfödelse, där man 
får lära sig gå, stå och prata på nytt. Det är ett helt nytt fokus på ordning och reda, något som 
skiljer sig stort från mångas tidigare erfarenheter.  

Mycket av denna internaliseringsprocess sker under GSU:n, något som alla respondenter har 
genomgått. Försvarsmaktens GSU är något som finns för att stöpa alla värnpliktiga i samma 
form, år efter år. Detta är ett sätt att organisera en pedagogisk process där det kommer nya 
kullar varje år som ska läras samma sak under begränsad tidsram för att när de värnpliktiga 
skickas till sina förband så skall alla ha samma utgångspunkt. I fallet med våra respondenter 
så kom de ut till fartygen efter tre månaders GSU, väl ute på fartygen så fortsätter de att 
formas efter den förbandsspecifika kulturen. Det finns dock vissa sammanhållande ritualer, 
symboler och regler som gäller för Försvarsmakten i stort. En sådan ritual är 
morgonuppställningen som bedrivs under hela värnplikten och inte bara i Flottan, utan i 
samtliga vapenslag. Ritualen med morgonuppställning var något som fortsatte när värnplikten 
avskaffades, och respondenterna accepterade detta till en början, dock var detta något som 
skulle komma att ändras över tid. Detta är ett exempel på när kulturen förändras och vissa 
regler och ritualer inte längre anses passa in vilket får till följd att de slopas.  

Samtliga respondenter har berättat att bland annat morgonuppställningen försvann i 
anslutning till anställning, men även andra försvarsspecifika. När respondenterna var 
värnpliktiga underkastade de sig dessa ritualer och regler men när de blev anställda ställde de 
sig kritiska till vissa delar av kulturen.  Detta är bland annat sett genom teorin om symboler, 
där respondenterna har uppgett att de inte följer uniformsreglementet på samma sätt som 
tidigare. Den byråkratiska organisationskulturen präglas av regler och kulturella uttryck som 
symboler, ritualer och gester. Merparten av alla symboler, ritualer och gester har inte 
förändrats vid övergången från värnplikt till anställning. Utifrån respondenternas svar finner 
vi dock att vissa av dessa har förändrats med direkt koppling till omställningen.  
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10 Slutsats 
 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en organisationsförändring kan påverka 
individen.  Mer specifikt ville vi studera Försvarsmaktens omställning från ett försvar baserat 
på allmän värnplikt till dagens yrkesförsvar. Vi ville studera om omställningen har inneburit 
någon kulturförändring för organisationen och om individens motivation och lärande har 
förändrats i samband med detta. För att få svar på våra frågeställningar valde vi att genomföra 
kvalitativa intervjuer med sju personer varav fem är anställda sjömän och de andra två 
anställda officerare. De fem sjömännen har samtliga genomfört värnplikten för att sedan ta 
anställning i Flottan. De två officerarna har varit befäl både för värnpliktiga och nu även för 
anställda sjömän. Som teoretisk grund har vi använt oss av tre huvudteoriområden, 
motivation, lärande och organisationskultur. I vårt resultat har vi kunnat dra paralleller till 
flera av våra teorier. I fallet med McGregors teori om X- och Y motivation fann vi klara 
paralleller och vi kunde applicera X-motivation på individerna när de var värnpliktiga och Y-
motivation på de anställda sjömännen. Resultatet kopplat till lärande gav oss också en bild av 
hur förändringen påverkat individen och dess tänkande. Individen tänker som anställd i ett 
större och mer reflekterande perspektiv, det vill säga i ett double-loop lärande. Det sista 
teoriområdet som vi valde att studera var organisationskultur. Vi kan inte utifrån våra 
intervjuer säga att det skett en stor kulturförändring, dock kan vi säga att det skett vissa 
kulturella förändringar som har en direkt koppling till förändringen i organisationen. Ett starkt 
lysande exempel i vårt resultat är förändringen av morgonuppställning som bland annat tas 
upp som en stor brytpunkt från värnplikt till anställning.   

Som grund i vårt arbete har vi fyra frågeställningar som vi anser att vi besvarat. Rörande fråga 
ett om arbetsuppgifter och ansvar så har vi funnit att arbetsuppgifterna i sin grund är 
desamma, den stora skillnaden som vi har funnit är individernas ökade ansvar samt att vissa 
har fått en viss ökning av arbetsuppgifter. Om det har skett en kulturförändring som påverkat 
individen så har detta skett i en mindre utsträckning. Dock kan vi inte påstå att det har skett en 
större kulturförändring för Flottan, men de förändringar som har skett har påverkat individens 
dagliga arbete. Vi har i vår studie funnit att individernas motivation har förändrats till att de 
ser sin uppgift som en del i ett större sammanhang. Tidigare fanns det en acceptans att utföra 
sina uppgifter för att sedan gömma sig vilket vi anser har försvunnit. Även lärandet har 
utvecklats från ett ”checklistelärande” till ett mer friare och inte lika reglerat lärande. Från att 
de förr blev tillsagda vad de skulle göra eller lära sig har de utvecklat det till ett friare och 
otyglat lärande. 
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11 Diskussion 
 

När arbetet med studien tog sin början hade vi en tanke om att vi ville studera något inom den 
svenska Försvarsmakten. Vi tyckte Försvarsmakten var intressant som organisation då den 
skiljer från många andra, och det har under de senaste åren skett stora förändringar i 
Försvarsmakten. Efter en tid av sökande bland artiklar och avhandlingar, så började ett 
område utkristallisera sig. Vi insåg att vi hade en unik möjlighet att studera en stor förändring 
av en hundraårig tradition. En av oss har en bakgrund inom Försvarsmakten, vilket innebar att 
vi hade en större förförståelse redan innan studien hade tagit sin början. Det fanns nu en 
alldeles särskild möjlighet att intervjua människor som hade verkat i Försvarsmakten, både 
som värnpliktiga och som anställda. Vi trodde att det skulle vara intressant att intervjua befäl 
som har upplevt förändringen, då detta skulle leda en till en större förståelse för fenomenet. 
Som tidigare nämnt så tror vi att det faktum att en av oss har en bakgrund i Försvarsmakten 
har fått positiva följder för studien. Den andra av oss har ingen erfarenhet av Försvarsmakten, 
detta tror vi har legat till vår fördel då denna har kunnat agera ifrågasättande, då studien riktar 
sig till individer både innanför och utanför Försvarsmakten. Detta tror vi har gjort vår studie 
mer förståelig för en bredare läskrets. 

I början av vår process så var vi intresserade av att se vad som motiverade de värnpliktiga 
respektive de anställda i förhållande till plikt och frivillighet. Dock stod det klart i ett ganska 
tidigt stadie att ingen av våra respondenter hade upplevt något tvång med att genomföra 
värnplikten utan självmant sökt sig till den. Vi tycker motivationsbegreppet är intressant att 
studera utifrån syftet, då vi kunde se ett tydligt skifte i övergången mellan värnplikt och 
anställning. Utifrån vårt resultat kunde vi se en tydlig förändring hos respondenternas 
motivation, då de till exempel under värnplikten motiverades mycket av straff och hot av sina 
befäl. I och med den nya situationen så kom motivationen att skifta till en egen motivation. 
Motivationen bestod av att utveckla sin egen förmåga och en ökad yrkesstolthet. Känslan vi 
fick var att de anställda inte längre ”piskades” utan gavs möjlighet och tog dessutom ett större 
ansvar, vilket många har uppgett är en stor motivationsfaktor. Vi tror att denna förändring är 
ett måste för Försvarsmakten om de skall kunna behålla och utveckla sina anställda sjömän. 
Tidigare har det kommit en värnpliktskull varje år som skall utbildas och när de är fullärda så 
är det dags för muck. Försvarsmakten har här en möjlighet att behålla kompetens inom 
organisationen på ett helt nytt sätt. Dock måste denna kompetens utvecklas för att motiveras 
till att stanna kvar inom Försvarsmakten. 

Vi har också funnit flera exempel på hur befäl kan ge sina anställda mer ansvar att sköta sina 
egna uppgifter. Många officerare har i Flottan flera uppgifter utöver sin huvudsyssla, som 
oftast går ut på att kontrollera sjömän i deras uppgifter. Detta upplever vi har släppts på och 
sjömännen kontrolleras inte i samma utsträckning, vilket har lett till att befälen kan fokusera 
mer på deras huvuduppgift, som naturligtvis får ses som positivt för Flottan.  

Ansvar är den främsta förändringen som vi anser har kommit fram i samband med 
övergången. Detta utökade ansvar har som vi ser det lett till andra förändringar där bland 
annat lärande är en av dessa aspekter. Utifrån vårt resultat så har vi sett ett förändrat beteende 
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för lärande. De värnpliktiga fick order om att göra uppgifter och var ständigt detaljstyrda i vad 
som skulle göras samt i vilken ordning, något som vi anser inte uppmuntrar till reflektivt 
lärande. Det har nu istället skapats en situation där de anställda visserligen fortfarande får 
uppgifter tilldelade, men själva utförandet i när, hur och varför är numera i högre grad upp till 
individerna. Vi tror att detta skapade en situation där de anställda ser sin del som en kugge i 
ett större perspektiv, då flera har uppgett hur de som anställda ser till att fartyget fungerar i 
stort och inte bara den egna tjänstegrenen. Som vi ser det har det skapats en miljö där de 
värnpliktiga sjömännen har fostrats till ett single-loop lärande. En värnpliktigt skulle in i 
organisationen på väldigt kort tid och lära sig sina uppgifter, för att sen skulle en ny kull 
komma in. Vi vill se det som ett slags löpande-bandetsystem där ofärdiga delar allt eftersom 
sätts samman enligt checklistor. Checklistorna är utformade på samma sätt för att det i 
slutändan varje år skall komma ut en likvärdig produkt. Detta system är baserat på att det 
finns färdiga mallar för hur allt skall utföras, och det är inte konstigt att det följs av 
värnpliktiga år efter år. Vi anser att det nya systemet istället skapat en miljö där de anställda 
själva ansvarar för sina uppgifter, och de ges en större möjlighet till reflektion över varför och 
hur dessa utförs. De är vid anställningen redan färdigstöpta för sin roll varför det skapas 
utrymme för att förbättra sin tjänst. Med detta har vi dragit paralleller till double-loop lärande 
där de nu anställda sjömännen för första gången reflekterar över deras sysslor och ändrar så 
att de passar bättre in. 

Kulturen i Försvarsmakten är väldigt speciell, det är en organisation som inte liknar någon 
annan i dagens samhälle. Detta skapar naturligtvis också en kultur som inte liknar någon 
annan. Vi har i vår undersökning funnit att denna kultur inte har förändrats i någon större 
mening, men det finns ändå intressanta mindre förändringar som är direkt kopplade till 
omställningen. Vi tror att det finns en stark kultur inom Försvarsmakten där regler och ritualer 
skall accepteras av alla. Detta tror vi kvarstår, men det vi har ändå funnit ett visst 
ifrågasättande av vissa respondenter, framförallt rörande ritualer. Morgonuppställning är 
något som har skett inom Försvarsmakten under en mycket lång tid. Detta har nu försvunnit 
på de fartyg vi har undersökt. Det har istället utvecklats till ett mer informellt möte där dagens 
uppgifter diskuteras och fördelas. Detta ser vi som ett mer civilt sätt att arbeta och trots att 
detta kan verka smått, så tror vi ändå att det är talande för vad omställningen har betytt. 

När vi granskar vad alla våra respondenter har uppgett i intervjuerna så ser vi en röd tråd i 
övergången. De flesta ritualer och regler som tidigare skiljer de anställda och officerarna åt 
har sakta börjat tunnas ut till att bli ett mer kollegialt och jämställt system. Respondenterna 
har uppgett att de fått en naturligare relation mellan grupperna och officerarna har ”släppt på 
garden”. Detta ser vi som en naturlig följd då de anställda sjömännen inte längre är där som 
”gäster” under ett år utan numera utgör hälften av besättningen där alla är beroende av 
varandra. Vi har dock haft i åtanke under hela studien att det är relativt svårt att fråga om en 
kultur har förändrats. Kultur är ett relativt vitt och svårfångat begrepp som vi försökt att 
operationalisera för att ta ut mer specifika mätbara kulturella utryck. Att studera kultur och 
framförallt förändringen av en sådan är något som vi kommit att inse är väldigt svårt. Ska 
man studera en kultur behöver man under en längre tid verka och studera organisationen för 
att kunna göra drastiska uttalanden.  



 44 

12 Förslag på framtida forskning 
 

 

När vi började med denna studie så insåg vi att det fanns en unik möjlighet att studera ett 
unikt fenomen. Det finns nu ett tidsspann med individer som har upplevt en 
organisationsförändring och upplevt båda sidor av denna förändring. Det som främst skulle 
vara intressant att studera utifrån denna förändring, är vilka följder denna 
organisationsförändring har fått för både individer i Försvarsmakten men också för 
Försvarsmakten i stort. Försvarsmakten som organisation har fått en förändrad kravbild vilket 
naturligtvis har lett till förändrade krav på den kompetens som behövs inom Försvarsmakten. 
Det vi främst tror skulle kunna vara givande att studera är organisationsförändringen från ett 
pliktbaserat försvar till ett yrkesbaserat och om det leder till en kompetenshöjning inom 
Försvarsmakten. Ett av den svenska regeringens mål med förändringen var att den svenska 
Försvarsmakten snabbare och på ett mer effektivt sätt skulle kunna mobiliseras för försvar av 
landet, men också under utlandsbaserade missioner. Den kompetensförlust som har skett med 
att varje värnpliktskull lämnar år efter år är något som Försvarsmakten och Regeringen vill 
skall försvinna i och med det nya systemet. Detta skapar nya fenomen att studera, om detta 
helt enkelt är något som har förbättrat det svenska försvaret. 
 
Vi har i denna studie funnit flera intresseväckande aspekter under tidens gång som skulle vara 
intressanta att studera, då vi finner en organisationsförändring av liknade mått som något 
givande att studera utifrån flera aspekter.  Vi har bland annat inriktat oss på motivation för de 
som arbetar inom Flottan. Vi tror att begreppet motivation kan vara intressant att fortsätta 
studera, vi har genom våra intervjuer och våra efterforskningar av Försvarsmakten funnit att 
Försvarsmakten som organisation har svårt att behålla de som väljer att ta anställning en 
längre tid. Detta skulle kunna studeras ytterligare, varför soldater och sjömän lämnar i den 
utsträckning de gör, och vad kan göras för att förbättra den situationen. 
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Bilagor  

Bilaga 1, Begreppsförklaring 

Befälstecken 

 

En mässingsstång med en flagga som hissas i fartygets 
mast. Flaggan motsvarar samma grad som fartygschefen på 
fartyget har. 

Dumkörning 
Slang för att göra saker för sakens skull. Oftast inget direkt 
syfte. 

GMU Grundläggande Militär Utbildning 

GSU Grundläggande Soldat Utbildning 

Gänga ror Styra fartyget 

HTG-verksamhet 

 

Huvudsaken Tiden Går – verksamhet. Ett informellt 
begrepp som används då man vill att tiden ska gå för att 
man inte är redo ännu för nästa uppgift 

Morgonuppställning 

 

Hålls varje dag genom en uppställning. En officer 
inspekterar de värnpliktiga gällande rakning, allmänstatus 
och att uniformen är korrekt. Oftast brukar dagens 
uppgifter delas ut vid detta tillfälle.  

MUCK Militär Utryckning Civil Klädsel  

Mäss 
Ett slags sällskapsrum som används som arbetsrum, matsal 
och umgängesrum 

Mässverksamhet 

 

Medlemmarna av mässen som organiserar sig som en 
styrelse. De får en mindre summa pengar att göra 
aktiviteter alternativt köpa in saker till mässen. Dessa styrs 
inom gruppen.   

Permissionsuppställning 
Hålls företrädelsevis på fredagar då de värnpliktigas 
tjänstevecka är till ända och de ska åka hem.  

Sjösurrning 
Man ser till att spänna fast löst material så att det inte 
börjar att röra på sig vid tillexempel sjögång.  

Städvisitation 
En officer visiterar den värnpliktigas städområde och ger 
godkännande ifall att det är rent.  

Tjänstegrenar 

Ett fartyg har flera skrån bestående av olika specialitet. 
Tillexempel: Maskin, Navigation, Skyddstjänst, 
intendentur. 
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Bilaga 2, Missivbrev 

 

 

 

           Uppsala, 2012-11-XX 
 
 
 
Följebrev till informant  
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser på Personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Vi 
befinner oss i vårt slutskede av vår utbildning och har nu börjat skrivandet av vårt 
examensarbete som kommer att ha sin grund i pedagogik med inriktning mot personal och 
arbetsliv.  
 
Vårt examensarbete kommer att vara en studie som behandlar övergången från ett 
värnpliktsförsvar till ett yrkesförsvar genom att belysa hur individen uppfattar förändringen 
från att vara värnpliktig till att vara anställd soldat/sjöman.  
 
Undersökningen vi kommer att göra kommer att ta sin form i intervjuer. Intervjuerna är 
frivilliga och du som intervjuas har rätt att avbryta intervjun när som helst samt att avstå från 
att svara på frågor varpå inget krav på svar kommer att utkrävas.  
 
Arbetet i sin helhet är konfidentiellt vilket betyder att ditt namn samt identitet inte kommer att 
röjas eller framgå. Den information som behandlas kommer enbart att användas i 
forskningssyfte. 
Denna rapport kommer att vara en offentlig handling och kan komma att publiceras.   
 
Vi vill även be om godkännande av att spela in intervjun och sedan transkribera materialet.  
 
Stort tack på förhand och med vänliga hälsningar 
Olle Löfmark och Per Segerros Blad 
 
Om du har frågor kring intervjun eller rapporten är du mer än välkommen att kontakta oss: 

Olle Löfmark   Per Segerros Blad 
070-1234567    070-1234567 
Namn.Namn@adress.se   Namn.Namn@adress.se  
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Bilaga 3, Intervjuguide, soldat/sjöman. 

     Uppsala, 2012-11-XX 

 

 

 

 

Intervjuguide för anställd soldat/sjöman. 

A - Inledning 

Kort presentation av oss själva följt av information om vårt examensarbete  

B - Bakgrundsfakta 

B1 - Berätta lite om dig själv och din bakgrund innan du kom i kontakt med Försvarsmakten. 
B2 – Hade du kommit i kontakt med Försvarsmakten innan din värnplikt. Exempel genom 
syskon, föräldrar, ungdomsverksamhet? 
B3 – Var och när genomförde du din värnplikt?  
B4 - Vad var din syn på vänplikten innan du började? 
B5 - Vad var din roll som värnpliktig? – Vilken tjänst hade du?  
B6 - Vad var dina arbetsuppgifter? - Vilka ansvarsområden hade du? 

C - Arbetsuppgifter 

C1 - Vad är din roll som anställd?  - Vilken tjänst har du? 
C2 – Vad är dina arbetsuppgifter? - Vilka ansvarsområden har du? 
C3 - Om du tänker på din roll som värnpliktig och som anställd, har något förändrats i dina 
arbetsuppgifter? 

D - Motivation 

D1 - Vad motiverade dig att göra Lumpen? Exempelvis: Ekonomisk ersättning, 
arbetsuppgifter, kultur, sjömanskap, kamratskap, livserfarenhet? 
D2 – Hur gick ditt mönstringsförfarande till? - Såg du det som ett tvång att mönstra?  
D3 - Vad motiverade dig att ta anställning? Exempelvis: Lön, arbetsuppgifter, kultur, 
sjömanskap, kamratskap, livserfarenhet, brist på annat, inte kommit in på högskola? 

E - Förändrad relation 

E1 – Berätta om din relation till dina befäl under din värnplikt 
E2 - Har din relation till överordnade förändrats från värnplikt till nu som anställd, och i så 
fall på vilket sätt?  
E3 - Upplever du en större frihet?  
E4 - Var det och är det samma grad av kontroll? Kontrolleras du i dina arbetsuppgifter mer 
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eller mindre eller upplever du att det sker på ett annat sätt?  
E5 - Hur sker utdelning av arbetsuppgifter? Mer eller mindre eget ansvar? 

F - Relation och arbetsuppgift 

F1 – Har några rutiner tagits bort eller förändrats från att du var värnpliktig till att du blev 
anställd? 
Exempel: städvisitation, rengöringsvisitation av vapen, morgonuppställning, 
permisuppställning, vapenuppställning på skjutbana? 
F2 – Har det skett några förändringar i dina viloutrymmen/mässen/logement – Hur är synen 
på era utrymmen av officerare och har det skett någon förändring av detta från din 
värnpliktstid till din anställning?  
F3 - Upplevde du en förändrad attityd från officerare nu i förhållande till när du gjorde 
värnplikten? – Hälsning, bemötande, värdering av arbetsuppgifter, beröm?  

G - Förändrad identitet 

G1 - Hur ser du på din roll som anställd? 
G2 - Tar du ett större personligt ansvar som anställd.  
G3 – Upplever du att du får mer ansvar?  
G4 – Vilken syn har du på din anställning? Ser du det som ett vanligt jobb? 

H - Trygghet 

H1 - Upplever du någon osäkerhet med din anställning? Med detta syftar vi på nedskärningar 
och omstruktureringar. 

I - Avslutande 

I1 – Enligt dig, vad är Försvarsmaktens syfte med övergången från värnplikts- till 
yrkesförsvar? 
I2 - Har förändringen enligt dig blivit en förbättring eller försämring i din roll i 
Försvarsmakten? 
I3 - Vad tror du kommer hända i framtiden? Kommer Försvarsmakten utvecklas och i så fall i 
vilken riktning gällande sina anställda?   
I4 – Har du någonting du skulle vilja tillägga? 
I5 – När vårt examensarbete är klart vill du ha en kopia skickad till dig då? 
 

Om vi behöver ställa några kompletterande frågor, går det bra att vi kontaktar dig då via 
telefon eller mail? 

Tack för din medverkan! 

 

Olle Löfmark och Per Segerros Blad 
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Bilaga 4, Intervjuguide, officer  

     Uppsala, 2012-11-XX 

 

 

 

 

Intervjuguide för anställd officer 

 

A - Inledning 

Kort presentation av oss själva följt av information om vårt examensarbete  

B - Bakgrundsfakta 

B1 - Berätta lite om dig själv och din bakgrund innan du kom i kontakt med Försvarsmakten. 
B2 – Hade du kommit i kontakt med Försvarsmakten innan din värnplikt. Exempel genom 
syskon, föräldrar, ungdomsverksamhet? 
B3 – Var och när genomförde du din värnplikt?  
B4 - Vad var din syn på vänplikten innan du började? 
B5 - Vad var din roll som värnpliktig? – Vilken tjänst hade du?  
B6 - Vad var dina arbetsuppgifter? - Vilka ansvarsområden hade du? 

C - Arbetsuppgifter 

C1 - Vad är din roll som officer?  - Vilken tjänst har du? 
C2 – Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? - Vilka ansvarsområden har du? 
C3 - Om du tänker på din roll som officer, har något förändrats i dina arbetsuppgifter från 
Försvarsmakten omställning, från ett värnplikts- till ett yrkesförsvar? 

D - Förändrad relation 

D1 – Berätta om din relation till dina värnpliktiga under deras värnplikt 
D2 - Har din relation till de värnpliktiga förändrats från att de var värnpliktiga till deras 
nuvarande roll som anställd, och i så fall på vilket sätt?  
D3 – Ger du soldaten/sjömannen mer frihet nu än vad du gjorde tidigare?  
D4 – Var det och är det samma grad av kontroll? Kontrollerar du i dina soldater/sjömäns 
utförda arbetsuppgifter mer eller mindre eller upplever du att det sker på ett annat sätt?  
D5 - Hur sker utdelning av arbetsuppgifter? Ges det mer eller mindre eget ansvar? 

F - Relation och arbetsuppgift 
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F1 – Har vissa rutiner tagits bort eller förändrats i och med de underordnades nya roll? 
Exempel: städvisitation, rengöringsvisitation av vapen, morgonuppställning, 
permisuppställning, vapenuppställning på skjutbana? 
F2 – Hur är synen de värnpliktigas viloutrymmen/mässen/logement av officerare och har det 
skett någon förändring av detta från deras värnpliktstid till deras anställning?  
F3 - Upplevde du en förändrad attityd från de anställda nu i förhållande till när de var 
värnpliktiga? – Hälsning, bemötande, värdering av arbetsuppgifter, beröm?  
F4 – Har du förändrat din attityd mot de anställda i förhållande till när de var värnpliktiga? 

G - Förändrad identitet 

G1 – Hur ser du på de anställd? Upplever du att de tar ett förändrat personligt ansvar som 
anställda.  
G2 – Ger du mer ansvar?  
 

I - Avslutande 

I1 – Enligt dig, vad är Försvarsmaktens syfte med övergången från värnplikts- till 
yrkesförsvar? 
I2 - Har förändringen enligt dig blivit en förbättring eller försämring i din roll i 
Försvarsmakten? 
I3 - Vad tror du kommer hända i framtiden? Kommer Försvarsmakten utvecklas och i så fall i 
vilken riktning gällande sina anställda?   
I4 – Har du någonting du skulle vilja tillägga? 
I5 – När vårt examensarbete är klart vill du ha en kopia skickad till dig då? 
 

Om vi behöver ställa några kompletterande frågor, går det bra att vi kontaktar dig då via 
telefon eller mail? 

 

Tack för din medverkan! 

 

Olle Löfmark och Per Segerros Blad 


