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Abstract 
The Swedish Armed Forces have recently introduced an organisational change which entailed 

that squad leaders and soldiers are employed under the same contractual conditions that exist 

in the civilian job market. An unexpected consequence of  this change has been an 

undesirable level of  employee turnover within this occupational category, largely due to 

employees choosing to terminate their employment before the fulfilment of  their contracted 

time. Therefore, the aim of  this exploratory study was to uncover and map out factors that 

contribute to employees intentions to leave or to continue in their employment as squad 

leaders and soldiers within the Swedish Armed Forces. A conceptual framework was 

developed based on the classic two-factor model for job satisfaction presented by Frederick 

Herzberg combined with an intention-based perspective on the phenomenon employee 

turnover. The study utilised a qualitative, interview-based approach for a case study of  a unit 

within the Lifeguard Regiment based in Stockholm, Sweden. The study yielded a set of  

factors that are indicated as contributing to the employees’ intentions to stay, herein termed 

motivational factors, and a different set of  factors that are suggested to contribute to the 

employees’ intentions to leave, herein termed hygiene factors. The set of  motivational factors 

were identified as personal development, manager engagement, acknowledgement & feedback, work tasks, 

and community & camaraderie. The set of  hygiene factors were identified as leadership (including 

subcategories conscription attitude and communication), the employer role, planning & uncertainty, work 

environment, and other factors. Overall the results were consistent with previous findings, and also 

offered a more in-depth view of  the phenomenon. 

!
Key words: employee turnover, employee retention, job satisfaction, motivation, Swedish 

Armed Forces, military 
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Sammandrag 
Försvarsmakten har nyligen ersatt värnplikten med ett personalförsörjningssystem där 

gruppbefäl och soldater anställs på samma villkor som på den civila arbetsmarknaden. En 

oväntad konsekvens av detta är en oönskat hög personalomsättning inom denna 

anställningskategori. Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som bidrar till 

intentionen att stanna kvar i eller lämna sin anställning hos kategorin gruppbefäl och soldater 

i Försvarsmakten. Ett konceptuellt ramverk utvecklades med grunden i den klassiska 

tvåfaktormodellen för arbetstillfredsställelse av Frederick Herzberg kombinerat med ett 

perspektiv på personalomsättning baserat på intentioner hos de anställda. Undersökningen 

har gjorts i form av en casestudie med kvalitativ, intervjubaserad ansats vid en enhet på 

Livgardet i Stockholm. Resultatet är ett antal olika faktorer som bidrar till de anställdas 

intentioner att stanna, motivationsfaktorer, och ett antal olika faktorer som bidrar till de 

anställdas intentioner att lämna sin anställning, hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna som 

identifierades var: personlig utveckling, engagemang från chefer, erkännande & feedback, arbetsuppgifter 

samt gemenskap. Hygienfaktorerna var: ledarskap (inkluderat värnpliktstänk och kommunikation), 

arbetsgivarrollen, planering & ovisshet, arbetsmiljö samt övriga faktorer. Dessa faktorer stämde överlag 

överens med det konceptuella ramverket och tidigare studier, samt gav en fördjupad bild av 

fenomenet. 

!
Nyckelord: personalomsättning, arbetstillfredsställelse, motivation, Försvarsmakten, militär 
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1. Introduktion

1. Introduktion 

I 109 år tryggade den allmänna värnplikten Försvarsmaktens personalförsörjning genom att 

kalla svenska män till militär grundutbildning och i förekommande fall även 

repetitionsövningar. Sedan 2010 ska den svenska Försvarsmakten anställa sina soldater, efter 

en grundutbildning på 3 månader, inom ramen för de regler som gäller på övriga 

arbetsmarknaden. Personalkategorin som i och med denna reform skapades kallas för 

Gruppbefäl, Soldater och Sjömän (GSS), vilka visstidsanställs i upp till 8 år med möjlighet till 

förlängning i maximalt ytterligare 4 år (Försvarsmakten, u.å.). Därefter är det tanken att dessa 

ska söka sig vidare inom Försvarsmakten, alternativt ut på den civila arbetsmarknaden. 

!
För en stor myndighet som Försvarsmakten innebär det en stor omställning att på bara ett år 

gå från en organisation där soldaterna tjänstgör av lagstadgad plikt till ett läge där han eller 

hon kan välja att avsluta sitt anställningsförhållande från en dag till en annan (Bering, 2009). 

Det ställer helt andra krav på myndigheten i fråga om rekrytering, personalhantering, 

varumärkesbyggande som god arbetsgivare och att skapa en arbetsplats som motiverar till ett 

längre engagemang från den anställde (Adolfsson et al., 2012). Ett av målen med 

personalreformen är att uppnå en kontinuitet med personalen. De värnpliktiga utbildades en 

period (ungefär ett år) och skickades därefter tillbaka ut i det civila samhället. Endast ett fåtal 

gick vidare inom Försvarsmakten och då nästan uteslutande som yrkesofficerare. Genom att 

anställa personalen i upp till 12 år skulle organisationen slippa ta emot och nyutbilda den år 

efter år. Istället skulle professionella gruppbefäl och soldater kunna utvecklas inom sina 

respektive områden och uppnå betydligt högre nivå av kunnande och erfarenhet (Adolfsson et 

al., 2012). 

!
Under de senaste åren har det visat sig att förtida avgångar bland gruppbefäl, soldater och 

sjömän ligger på strax under 20 procent per år (Försvarsmakten, 2012a; 2013b). 

Personalomsättningen kan sättas i relation till de antaganden och kalkyler som gjordes före 

systemets införande, vilka räknade med årliga procentuella förtidsavgångar på 5 procent 

(Jonsson & Nordlund, 2010). Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har gjort beräkningar 

som visar på att en anställd soldat måste stanna i sin anställning under minst 6 år för att 

investeringen i den anställdes utbildning ska kunna anses ha varit lönsam för organisationen 

(Jonsson & Nordlund, 2010). Till kostnaden för förlorad investering i utbildning så kommer 
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1. Introduktion

dessutom kostnaden för att rekrytera nya soldater, en kostnad som kan antas ha ökat avsevärt 

sedan värnpliktens dagar. 

!
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Orsaker att stanna 

Försvarsmakten (2011) har själva gjort en kvantitativ undersökning med hjälp av 

opinionsinstitutet Demoskop där de undersökte drivkrafter och åsikter hos soldater. Flera 

argument för fortsatt tjänstgöring inom myndigheten framkom och viktigast av dessa visade 

sig viljan att göra någonting spännande och möjligheten att göra något meningsfullt vara. 

Vidare betonades faktorer som att skaffa sig meriter inför framtiden, bra utbildning och 

möjligheten till internationell erfarenhet. Dessutom kunde flera faktorer som har stor vikt för 

viljan att fullgöra sin anställningstid på åtta år urskiljas. Dessa var bland andra: 

arbetskamrater & trivsel, möjligheten till fysisk träning samt soldaternas respektive 

huvudtjänst (Försvarsmakten, 2011). I en annan rapport av Försvarsmakten (2012c) 

konstateras att det främst är interna faktorer som tycks påverka soldaterna att stanna kvar i sin 

anställning, medan externa faktorer verkar ha större påverkan på beslutet att lämna 

anställningen. Huvuduppgiften, gemenskapen och möjligheterna till fysisk träning framkom 

som viktiga faktorer för viljan att stanna i anställningen (Försvarsmakten, 2012c).  

!
Ett land med längre erfarenhet av frivilligt rekryterade yrkessoldater är USA, där det också 

finns en del forskning kring yrkeskategorin. Thomas & Jansen (1996) har beskrivit vikten i att 

tillfredsställa soldaternas behov av inre motivation. I en värld där krigföringen ställer allt 

högre krav på soldatens flexibilitet, kvicktänkthet och förmåga att använda modern 

informationsteknologi blir värdet av att kunna attrahera, motivera och behålla rätt typ av 

soldater, med hög kvalitet allt viktigare för moderna försvarsmakter (Thomas & Jansen, 1996). 

!
1.1.2 Orsaker att lämna 

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, analyseras orsaker till att soldater 

avslutar sin anställning i förtid. Bland de faktorer som identifieras finns missnöje med 

ledarskap, missnöje med arbetsuppgifter och besvikelse över få eller inga 

utbildningsmöjligheter (Ivarsson & Hedvall, 2013). I Försvarsmaktens och Demoskops 

undersökning utkristalliserades främst dålig lön, studier samt dåliga utvecklingsmöjligheter 

som orsaker vilka skulle kunna få soldaterna att avsluta sin tjänstgöring i förtid. Här kan även 
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1. Introduktion

konstateras att det som identifierades som den viktigaste faktorn för att stanna i tjänst, 

utvecklingsmöjligheterna, också är den tredje viktigaste faktorn för att avsluta anställning 

(Försvarsmakten, 2011). Denna bild förstärks även i de sammanställningar som 

Försvarsmakten gjort av avgångsintervjuer (Försvarsmakten 2013). 

!
Undersökningar har visat att problemen är ungefär de samma i övriga Europa som de är här i 

Sverige. Tresch (2008) föreslår, i motsats till Thomas & Jansen (1996), ett ökat inslag av extern 

motivation som ekonomiska incitament för att behålla personal. Vidare betonar Tresch (2008) 

även vikten av en tydlig karriärplanering för de anställda redan från soldatnivå, eftersom de 

väpnade styrkorna nu måste konkurrera om arbetskraften med den privata marknaden. 

Eftersom det är vanligt även ute i Europa att soldaterna är tidsbegränsat anställda och efter 

några års tjänst ska söka sig till den civila arbetsmarknaden betonas också vikten av att 

förbereda soldaten inför detta. Genom att ge kontinuerlig utbildning och se till att denna är 

civilt meriterande skapas ett förtroende om att tjänstgöringen är värdefull även för den 

efterkommande, civila, karriären. Då skapas ett incitament för soldaten att fullgöra hela sin 

anställningsperiod (Tresch, 2008). 

!
Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget förs en debatt i politiken och media huruvida 

personalreformen är lyckad eller inte. Den nye försvarsministern, Peter Hultqvist, vill utreda 

ett återinförande av värnplikten som svar på de problem Försvarsmakten har med att behålla 

sina anställda (Ridderstolpe, 2014). För att veta vad som skulle kunna få soldater att stanna 

längre i sin anställning krävs att man vet vad som driver dem till att stanna kvar, respektive att 

sluta. Genom att fördjupa den förhållandevis knapphändiga kunskapen som finns i dagsläget 

skulle det vara möjligt att få en ökad förståelse av vad som ligger bakom problemen med att 

GSS avslutar sina anställningar tidigare än beräknat. 

!
1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka faktorer som påverkar anställda gruppbefäl 

och soldaters intentioner att stanna, respektive sluta i den svenska Försvarsmakten.  

!
1.3 Frågeställning		 	 	 	 	  

Vad påverkar gruppbefäl & soldaters intentioner att stanna,  

respektive avsluta sin anställning i Försvarsmakten? 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2. Teoretiskt ramverk

2. Teoretiskt ramverk 

Inledningsvis behandlar detta avsnitt motivation, dess betydelse i arbetslivet och för organisationer, och därefter 

motiveras valet av Herzbergs (1959) tvåfaktorteori som teoretisk utgångspunkt. Därefter underbyggs kopplingen 

mellan motivation, ur perspektivet arbetstillfredsställelse, och personalomsättning som fenomen. Slutligen 

presenteras det konceptuella ramverk som är härlett från teorin.

"  

!
2.1 Motivation 

Motivation är ett centralt moment i forskningen inom psykologi och organisationsbeteende, 

där både teoretiker och praktiker extensivt har behandlat konceptet. Rent praktiskt värderas 

motivation högt då motivation enkelt uttryckt producerar (Ryan & Deci, 2000). Den komplexitet 

som uppstår i sökandet efter en enhetlig definition av motivation ökar när begreppet 

arbetsmotivation introduceras, det vill säga motivation inom ramen för ett arbete eller inom en 

organisation. Enligt Björklund (2001) saknar detta begrepp en generellt accepterad definition. 

Dock framhäver flera forskare (Björklund, 2001; Meyer et al., 2004) den definition som Pinder 

(1998) utvecklat som en lämplig definition att praktiskt använda då den kan anses vara en 

tillräckligt täckande beskrivning av arbetsmotivation. Pinder (1998) definierar 

arbetsmotivation som ”den samling energiska drivkrafter som initierar arbetsrelaterat 

beteende samt avgör dess skepnad, riktning, intensitet och varaktighet, vilka härstammar både 

inifrån individen men även utanför”.  Inom ramen för denna studie är avsikten att kartlägga 1

och skapa en förståelse för vilka egenskaper och dimensioner i arbetet som har en effekt på 

anställdas motivation, med hänsyn till fenomenet personalomsättning. 

!
2.1.1 Herzbergs tvåfaktormodell förklarar motivationen  

En av de mest centrala teorierna som är baserad på motivation inom ramen för arbete är 

Herzbergs tvåfaktorteori och tillhörande modell (Herzberg et al., 1959). Den kallas även 

motivations- och hygienfaktormodellen, vilken beskriver arbetstillfredsställelse (job satisfaction) som 

mäts på två separata men relaterade skalor och inte en ensam, polär skala. Den ena skalan, 

motivationsfaktorskalan går mellan hög tillfredsställelse och ingen tillfredsställelse, neutralt 

tillstånd. Hygienfaktorskalan, den andra skalan, går mellan hög missnöjdhet och ingen 

!10

 Författarnas översättning – ”Work motivation is a set of  energetic forces that originates both within as well as 1

beyond an individual’s being, to initiate work-related behavior, and to determine its form, direction, intensity, 
and duration.” (Pinder, 1998, p. 11)



2. Teoretiskt ramverk

missnöjdhet, neutralt tillstånd. Dessa skalor kan sägas mötas på mitten då individen befinner 

sig i ett neutralt tillstånd med hänsyn till båda skalor, utan vare sig missnöje eller 

tillfredsställelse [figur 1]. Således menar Herzberg att det är olika faktorer som leder till 

missnöjdhet respektive tillfredsställelse i arbetslivet. 

 

Figur 1 – Herzbergs tvåfaktormodell (Robbins et al., 2013; författarnas egna utformning). 

!
De faktorer som gör en anställd tillfredsställd med sitt arbete är ofta av karaktären inre 

motivation, medan de som leder till missnöje oftast är av yttre karaktär eller har en påverkan 

på yttre förhållanden som individen befinner sig i. Den viktigaste definitionsskillnaden mellan 

tvåfaktorteorin och traditionella teorier är således att Herzberg menar att hygienfaktorskalan 

egentligen inte berör motivation. Enligt Herzberg är det enbart den inre motivationen, vilken 

mäts på motivationsfaktorskalan, som kan kallas motivation. Den, enligt traditionella teorier, 

så kallade yttre motivationen är inte motivation i ordets rätta bemärkelse och kallas därför av 

Herzberg för hygienfaktorer (Herzberg, 1968). 

!
Flera forskare anser att tvåfaktorteorin är alltför förenklande och inte tar hänsyn till varken 

komplexiteten i relationen mellan tillfredsställelse och motivation eller själva källorna bakom 

tillfredsställelse och missnöjdhet (Dunette et al., 1967; House & Widgor, 1967). Vidare hävdas 

att inre motivation generellt sett är mer viktigt än yttre motivation för båda skalorna och 
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2. Teoretiskt ramverk

därmed inte enbart påverkar motivationsfaktorskalan. Davis & Allen (1970) skriver att det 

finns brister i tvåfaktormodellen då positiva känslor är mer bestående i en persons 

medvetande än dåliga känslor. Därför, menar de, blir resultaten inte tillförlitliga eftersom 

tillfredsställelse kommer förknippas med de känslor som respondenterna kommer ihåg, med 

missnöjet förknippas med yttre faktorer då negativa känslor inte finns kvar i medvetandet på 

samma sätt. Trots kritiken har tvåfaktorteorin ansetts vara lämplig att använda i denna 

undersökning då den är vedertagen och har djup förankring inom motivationsområdet, samt 

är användbar för att ge en indikation och insikt i de fundamentala faktorerna relaterade till 

det studerade fenomenet. 

!
2.2 Personalomsättning, intentioner & arbetstillfredsställelse 

2.2.1 Personalomsättning 

Personalomsättning är ett fenomen och företeelse som kan undersökas både på makronivå, 

som ser till aggregerad ekonomisk aktivitet, nivå på arbetslöshet och antal vakanser på 

arbetsmarknaden, eller på en mikro- eller individnivå (Mobley et al., 1979). Ämnet har blivit 

alltmer aktuellt då förmågan att attrahera lämplig arbetskraft blivit viktigare med tiden. Enligt 

Kreisman (2002) är en direkt implikation att organisatoriska investeringar kommer att skifta 

från alltmer dyra rekryteringsprogram till de mindre kostsamma initiativen att behålla 

befintlig personal. Att behålla personal är en strategisk fråga för dagens organisationer och en 

stabil arbetskraft kan anses vara en konkurrensfördel i organisationer. Om en organisation 

visar sig vara oförmögen att hålla en låg personalomsättning kommer detta att medföra höga 

kostnader i samband med investeringar i rekrytering, orientering, utbildning, 

övertidsersättning, övervakning och kontroll av arbete (Kreisman, 2002). Denna ekonomiska 

aspekt av personalomsättning och argument för att arbeta mot att behålla personal lyfts även 

fram av Pepe (2010). Hale (1998) konstaterar att en stor andel organisationer upplever 

utmaningar i att behålla personal. Personalomsättning beskrivs även som en av de bidragande 

faktorerna till minskad produktivitet och dämpad moral i organisationer (Abbasi & Hollman, 

2000). Harris (2000, refererad i Ramlall, 2004) noterar vikten för organisationer att skapa en 

miljö som anställda är villiga och beredda att stanna kvar i. Cotton & Tuttle (1986) efterfrågar 

en expansion i forskningen och det empiriska underlaget för personalomsättning för att bättre 

kunna förstå fenomenet. 

!
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2.2.2 Intentionen att stanna eller lämna påverkar personalomsättningen 

Ett perspektiv som kan anläggas för att förstå personalomsättning är att se till intentioner att 

lämna respektive att stanna i en organisation (Cotton & Tuttle, 1986; Mobley et al., 1979). 

Detta baseras på ett antagande att dessa intentioner är ett beteende byggt på individuella val 

(Mobley et al., 1979). Utifrån en granskning av tidigare studier konstaterar Mobley et al. 

(1979) att intentioner att stanna i eller att lämna en organisation konsekvent överrensstämmer 

med faktisk beteende, det vill säga att det finns ett tydligt samband mellan förekomsten av 

dessa intentioner och dess omsättning i praktiken. Därför kan intentioner konstateras vara en 

förklarande variabel (av flera) för fenomenet personalomsättning (Mobley, 1977). Dock drar 

Mobley et al., (1979) slutsatsen att det krävs ytterligare forskning kring de bakomliggande 

faktorer som ger upphov till dessa intentioner att stanna respektive lämna en organisation, 

samt ökad förståelse för interaktionen mellan variabler som söker förklara personalomsättning 

(Cotton & Tuttle, 1986). 

!
2.2.3 Arbetstillfredsställelse påverkar personalens intentioner 

I en verklighet när personal kan vara en organisations största och viktigaste investering och 

tillgång är det naturligt att börja identifiera och granska de faktorer som ligger bakom 

individens beslut att stanna kvar i eller lämna organisationen (Ramlall, 2004). Den som är 

motiverad i sitt arbete och därigenom tillägnar organisationen känslomässig energi kommer 

också att stanna längre (Mak & Sockel, 1999). Därigenom kommer företagets 

personalomsättning att kunna minskas. Porter & Steers (1973) klassiska undersökning av 

tidigare studier på personalomsättning visar att arbetstillfredsställelse har ett tydligt negativt 

samband med personalomsättning. Mobley et al. (1979) beskriver sambandet som etablerat i 

beteendevetanskaplig forskning (Herzberg et al., 1957; Locke, 1976). Griffeth et al. (2000) 

bekräftar genom sin uppdaterade analys av forskningen hittills att variabeln 

arbetstillfredsställelse förutsäger personalomsättning. 

!
Enligt Mak & Sockel (1999) kan Herzbergs et al. (1959) modell för arbetstillfredsställelse 

användas för att identifiera faktorer vilka kan användas som instrument för att öka 

motivationen att stanna i anställningen. Ramlall (2004) tar tvåfaktormodellen ett steg längre 

och ger konkreta exempel på hur modellen kan användas för att dra slutsatser om hur 

motivations- och hygienfaktorer kan tänkas ha en påverkan på personalomsättningen. Ett 

exempel på detta är att medarbetare slutar för att det saknas en tydlig plan för 
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karriärutveckling. Då saknas tillfredsställelse av motivationsfaktorn professionell utveckling, 

varpå medarbetaren söker sig till en annan anställning för att kunna tillgodose denna. 

!
Sett till ett samband mellan arbetstillfredsställelse och intentioner att lämna respektive att 

stanna i en organisation återfinns det flera empiriska underlag som påvisar detta. Mahdi et al. 

(2012) finner ett negativt samband mellan tillfredsställelse och intention att lämna 

organisationen. Noterbart är att deras studie finner belägg för att inre motivationsfaktorer har 

ett större inflytande över intentioner att stanna kvar, likt den parallell som dras med 

Herzbergs et al. (1959) motivationsfaktorer och intentioner att stanna, samtidigt som det även 

konstateras att yttre motivationsfaktorer har en viss inverkan på detta. Även Pepes (2010) 

studie visar även på att hög tillfredsställelse motsvarar en låg intention att lämna 

organisationen, och vice versa. Utifrån detta dras slutsatsen att tillfredställelse är en viktig 

faktor för att behålla personalen. I kontrast till dessa studier är Mobley (1977) mer 

återhållsam när han konstaterar att det finns ett återkommande samband mellan 

tillfredsställelse och personalomsättning samt intentioner att lämna organisationen, men att 

detta i sig inte är särskilt starkt. Istället väljer Mobley (1977) att se relationen mellan dessa två 

variabler som indirekt, och lämnar utrymme för intermediära variabler. Rusbult et al. (1988) 

drar slutsatsen att hög arbetstillfredsställelse motverkar intentioner att lämna organisationen. 

!
Som en utvärdering av Mobleys (1977) slutsatser konstaterar Hom & Griffeth (1991) att 

missnöjdhet, i motsats till tillfredsställelse, i arbetet medför en benägenhet att dra sig undan, 

vilket i sin tur medför responsalternativet att lämna organisationen. I kontrast till slutsatsen att 

tillfredställelse leder till intentioner att stanna kvar i en organisation finns det empiri som 

påvisar det kompletterande sambandet, att missnöjdhet föranleder intentioner att lämna en 

organisation (Hom et al., 1984; Mobley, 1977). Att välja att lämna en organisation anses vara 

en förväntad respons till upplevd missnöjdhet (Vangel, 2011; Withey & Cooper, 1989). 

!
Sammanfattningsvis är det möjligt att dra slutsatsen att det finns ett påvisat samband mellan 

motivation, mätt i arbetstillfredsställelse, och personalomsättning, mätt i anställdas intentioner 

att stanna i eller lämna en organisation. Personalomsättning kan indikeras genom personalens 

intentioner att stanna i eller lämna en organisation. Tillfredsställelse har en tydlig koppling till 

dessa intentioner och bygger således ihop Herzbergs modell med den förväntade 

personalomsättningen. 
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2.3 Konceptuellt ramverk 

Utifrån den teoretiska kartläggningen har ett konceptuellt ramverk [figur 2] utvecklats för att 

beskriva det aktuella undersökningsområdet. Ramverket ligger till grund för den 

undersökningsmodell som presenteras under kapitel 3. 

 

Figur 2 – Konceptuellt ramverk. 

!
Detta ramverk illustrerar dels det teoretiska angreppssättet, som tar avstamp i 

motivationsteori, dels det tillämpade perspektivet på fenomenet personalomsättning som lyfts 

fram för att bäst undersöka de faktorer som ligger till grund för gruppbefälen och soldaternas 

motivation att stanna i sin anställning. Till vänster visar den hur tvåfaktormodellen faller 

inom det motivationsteoretiska området som behandlar arbetsmotivation. Den förgrening 

som Herzberg et al. (1959) förordar i denna tvåfaktormodell visas med uppdelningen i 

motivations- respektive hygienfaktorer. Det högra området behandlar personalomsättning, 

som granskas ur ett intentionsperspektiv på individnivå. Vidare kan detta intentionsperspektiv 

delas upp i två separata moment som mäter olika komponenter av detta: intentioner att 

lämna respektive stanna kvar i en organisation. 

!
Det aktuella undersökningsområdet för denna studie ligger i mötet mellan dessa två områden. 

Herzbergs motivationsfaktorer har inom området personalomsättning kopplats till en 
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2. Teoretiskt ramverk

intention att stanna – det vill säga faktorer som bidrar till en intention hos den anställde att 

fortsätta sin anställning i organisationen. Hygienfaktorerna har på motsvarande sätt kopplats 

till en intention att sluta – vilket innebär faktorer som ger den anställde en negativ upplevelse 

och en intention att avsluta sin anställning. 

!
Det som skiljer detta ramverk [figur 2] från tidigare, mer övergripande, kopplingar mellan 

tillfredsställelse-missnöjdhet och intentioner (Hom et al., 1984; Hom & Griffeth, 1991; Mahdi 

et al., 2012; Mobley, 1977; Pepe, 2010; Rusbult et al., 1988; Vangel, 2011; Withey & Cooper, 

1989) är att koncepten ”tillfredsställelse” och ”intentioner” tagits ned ytterligare en 

abstraktionsgrad. Arbetstillfredställelse som koncept har konkretiserats i form av Herzbergs 

tvåfaktormodell, medan intentioner har brutits ner i två skalor som mäter de två distinkta 

komponenterna intention att lämna respektive intention att stanna kvar. Detta innebär att 

båda uttrycks i tvåfaktorskalor vilket möjliggör en direkt koppling mellan dessa. 

!
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den forskningsmetod som använts för denna studie och de val och avvägningar som 

har gjorts avhandlas och motiveras. Inledningsvis beskrivs forskningsstrategin och den praktiska tillämpningen 

av ramverket. Därefter avhandlas de metoder som används för urval, datainsamling och analys. Slutligen förs en 

kortare diskussion om studiens kvalitet och de begränsningar de valda metoderna medför. 

!  

!
3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Forskningsstrategi 

Denna uppsats baseras på en kvalitativ studie av explorativ karaktär. Tidigare kunskap om 

motivationsmässiga effekter på personalomsättningen hos gruppbefäl och soldater är, som 

tidigare nämnts, knapphändig, varpå denna studie söker att utforska detta område och fylla i 

den kunskap och förståelse som saknas mellan etablerad teori och det aktuella fenomenet. 

Saunders et al. (2012) beskriver det kvalitativa angreppssättet som lämpligt då syftet består i 

att utöka det empiriska underlaget och berika det etablerade teoretiska perspektivet på ett 

fenomen. Frågeställningen föranleder en kartläggning av ett förhållandevis outforskat område 

och söker fånga variationen i en dimension vilket leder till att en explorativ ansats har valts. 

Vidare ligger det i utforskandets natur att det saknas tydliga förväntningar om vilka svar som 

kommer ges och därför lämpar sig semi- eller ostrukturerade intervjuer bäst för studien 

(Saunders et al., 2012). 

!
Intervjuerna görs inom ramen för en casestudie vilket medger en förståelse på djupet för den 

enskilde individens upplevelse av en viss faktor eller fenomen (Yin, 2011). Enligt Yin (2009) är 

casestudier en lämplig metod för att fånga och beskriva fenomen ur verkligheten, och 

rekommenderas i explorativa ansatser som söker besvara frågor som inleds med ”vad?”. Med 

hänsyn till den explorativa karaktären av studiens frågeställning och syfte anses detta passande 

för ändamålet. Vidare anses casestudier vara en bra ram för att fånga upp kontextuella 

faktorer, specifika för den aktuella organisationen respektive enheten, vilka är en del av 

fenomenets givna sammanhang (Stake, 1995). Trots att casestudier normalt sett använder sig 

av flera, kompletterande datainsamlingsmetoder har denna studie avgränsats till en 

dimension, intervjuer, för att inte bli för omfattande. 

!
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En utmaning med kvalitativa studier, särskilt intervjustudier, är att det kan vara svårt att 

verifiera resultat då det inte alltid är möjligt att exakt upprepa undersökningen (Kvale, 1997), 

vilket påverkar reliabiliteten. I detta fall har den aktuella metoden samt de val som gjorts 

under processens gång dokumenterats i den mån möjligt för att möjliggöra upprepning av 

studien. Trots detta finns det vissa faktorer som medför skillnader, exempelvis att olika 

intervjuteknik används och att intervjuarens samspel med informanten kan skilja sig. Vidare 

bör även hänsyn tas till tidsaspektens påverkan, och när i tiden studien är gjord sett till 

omständigheter. Denna studie har heller inte ämnat kartlägga faktorerna över tid och det 

saknas då en tidsdimension i resultat och analys. Detta innebär att det utifrån underlaget inte 

är möjligt att konstatera huruvida faktorerna som kartlagts är statiska eller varierar med tiden. 

!
3.1.2 Undersökningsmodell 

Studiens undersökningsmodell presenteras nedan i figur 3. Det första steget är att identifiera 

de faktorer som bidrar till dessa upplevelser. Sedan, genom att återkoppla till Herzbergs et al. 

(1959) modell delas dessa in i motivations- eller hygienfaktorer. Slutligen analyseras resultatet 

och relateras till den inledande problematiseringen, kunskapen och teorin. 

Figur 3 – Undersökningsmodell.  

!
3.1.3 Operationalisering 

Det konceptuella ramverket har operationaliserats genom konkreta frågeställningar som söker 

fånga faktorer som påverkar intentionen att stanna i respektive att lämna organisationen. 

Begreppet intention bedömdes som något svårt att ta till sig och användas i enlighet med 

författarnas definition i en intervjusituation. Därför har begreppet vilja använts istället, då 

detta fångar det centrala momentet i intentioner och är lättare för en informant att relatera 

till. 
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Det konceptuella ramverket visar en koppling mellan tillfredsställelse och intention att stanna, 

samt mellan missnöjdhet och intention att lämna. För att kunna fånga faktorer som leder till 

intentionen att stanna i respektive lämna sin anställning så formulerades flera frågor baserade 

på de olika begreppen vilja och upplevelse av tillfredsställelse respektive missnöjdhet. Detta 

gav möjlighet att söka samstämmighet i svaren för dessa frågor och vara ett kriterium för att 

något skulle kunna lyftas fram som något som bidrog till respektive intention. Exempelvis om 

en informant beskrev liknande saker i sina svar på frågorna ”Berätta om en situation när du kände 

dig väldigt tillfreds med jobbet.”, följdfrågan ”Hur påverkade detta din vilja att stanna?” samt på två 

frågor med annat angreppssätt ”Vad i dagsläget får dig att känna att du vill vara kvar/fortsätta?” och 

”Vad tror du skulle kunna få dig att vilja stanna längre?” kunde detta tolkas som något som bidrar till 

intentionen att stanna. På samma sätt eftersöktes det och lyftes fram saker som bidrar till 

intentionen att lämna. Återkommande svar på de frågor som är relaterade till varandra enligt 

det konceptuella ramverket var ett kriterium för att något skulle betraktas som bidragande.  

Att ställa flera likartade frågor och använda dessa kriterier för bedömning av svaren bidrar 

även till att studien faktiskt fångar det som eftersöks och stärker dess validitet. 

!
3.2 Urval 

3.2.1 Urvalsstrategi 

Urvalet av informanter består av 10 gruppbefäl och soldater anställda vid en enhet vid 

Livgardet i Stockholm. Beslutet om deltagarantal grundar sig i en tvåstegsprocess. Först har 

ett lämpligt antal önskade deltagare tagits fram baserat på en rimlighetsbedömning (initialt 8 - 

12 deltagare). Sedan har det faktiska antalet deltagare (10 deltagare) bestämts under 

datainsamlingens gång genom att avsluta datainsamlingsprocessen efter en upplevd mättnad i 

de teman och koncept i svaren som erhållits (Saunders et al., 2012). 

!
Urvalet av tilltänkta intervjukandidater inom enheten har varit av typen strategiskt och 

ändamålsenligt urval (Miles & Huberman, 1994a). Detta möjliggör ett variationsrikt urval 

vilket belyser frågeställningen ur flera perspektiv, för att på ett så djupgående sätt som möjligt 

svara mot undersökningens syfte. Bakgrundsvariabler som har ansetts vara aktuella i detta 

sammanhang är: tid i anställning (viss korrelation med ålder hos den anställda) och kön. 

Frågeställningens art kräver inte en högre detaljupplösning i urvalsfaktorerna och det kan 

således inte anses tillföra studien något att vara mer specifik. 

!
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Valet av Livgardet grundar sig på flera faktorer. En är att det återfinns en viss geografisk 

begränsning från författarnas sida med hänsyn till tid och resurser. Den starkaste bidragande 

faktorn i valet av Livgardet respektive den aktuella enheten är att det genom en personlig 

kontakt med enheten säkrats en vilja och öppenhet för deltagande i denna typ av studie, och 

ett uttryckt önskemål att undersöka personalomsättning. Detta har givit goda förutsättningar 

för access i en organisation som annars kan anses vara svåråtkomlig för externa aktörer. 

Livgardet är ett förband inom armén vilket av naturliga skäl utesluter sjömän – urvalet 

omfattar således endast gruppbefäl och soldater. I studien har ingen distinktion gjorts mellan 

gruppbefäl och soldater eftersom de tillhör samma anställningsform och det är inom denna 

som personalomsättningen är oväntat hög. Det har tidigare inte funnits tecken på skillnader i 

attityder mellan gruppbefäl och soldater varför denna studien inte heller kommer behandla 

dem som separata grupper. Vanligen blir en soldat efter ett par års tjänst gruppbefäl och det 

finns därmed en tydlig korrelation mellan tid i tjänst och grad.  

!
3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

Primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med deltagarna som pågick i ca 30 - 

45 minuter per person, båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. Intervjuerna var 

av semistrukturerad typ där intervjuförloppet styrdes av den intervjuguide som utvecklats till 

ändamålet. Detta stämmer överens med den explorativa ansatsen då semi- eller 

ostrukturerade intervjuer är lämpade för att fånga upp faktorer som på förhand inte kan antas 

vara kända. Det finns vissa fördelar med ett semistrukturerat angreppssätt framför det 

ostrukturerade. För det första möjliggör detta att intervjuaren på förhand vet inom vilka 

områden diskussionen bör hållas och därigenom säkerställa att rätt information eftersöks. 

Tack vare en viss grad av struktur minskar också risken för att i intervjun missa områden som 

kan anses som viktiga och därmed gå miste om viktiga resultat, samt att användning av en 

given ram så som intervjuguiden medför ökad reliabilitet. 

!
Den semistrukturerade intervjun möjliggör kontinuerlig justering av tillvägagångssättet för att 

anpassas efter både informanten själv och även de svar som framkommer. Det gör att ett test 

av intervjuguiden inte ansågs nödvändigt eftersom intervjuerna förväntas ha ett inneboende 

krav på flexibilitet. Genom att hålla de grundläggande ramarna och momenten i intervjun så 
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lika som möjligt är avsikten att förenkla den efterföljande dataanalysen och en jämförelse 

mellan intervjuerna. 

!
3.3.2 Datakvalitet 

Det finns vissa inneboende risker med den valda insamlingsmetoden och åtgärder bör därför 

vidtas för att i möjligaste mån undvika dessa. Vid alla intervjuer finns risken att intervjuaren 

påverkar informanten och därigenom ge en snedvridning i de svar som ges eller inte ges 

(Kvale, 1997; Saunders et al., 2012). En av författarna har professionell erfarenhet av samt 

akademisk utbildning i att intervjua och valdes därför som huvudintervjuare för att öka både 

reliabiliteten och validiteten. Intervjuguiden innehåller även en typ av kontrollfrågor, frågor 

som behandlar samma ämnen men formuleras olika, för att på så sätt verka uttömmande och 

kontrollera samstämmighet i svaren vilket bidrar till förbättrad validitet. Det finns också en 

inneboende risk att författarnas egna uppfattningar återspeglas i urvalet och därigenom 

påverkar de data som samlas in (Yin, 2011). Detta undviks genom ett strategiskt urval där 

enbart kön och tid i tjänst tillåts påverka urvalet. Således kan snedvridning på grund av 

bekvämlighetsurval undvikas. Ytterligare ett möjligt skäl till kritik mot insamlade data är att 

det kan finnas anledning att misstänka att informanterna själva inte vet vad som får dem att 

vilja stanna respektive sluta på sitt arbete. Detta är ett inneboende problem i alla 

intervjubaserade studier.  

!
Vid presentationen av resultaten har ingen person citerats mer än en gång per tematiskt 

avsnitt, om inte annat anges i texten, för att förebygga en snedvridning där en informants 

åsikter får verka mer talande än andras. De gånger en person citerats mer än en gång har det 

som uttrycks bedömts som representativt för fler av de intervjuades åsikter. 

!
3.4 Datahantering & analys 

Studiens rådata utgörs av författarnas egna anteckningar av intervjuerna. Dessa har sedan 

utvecklats till en kort redogörelse som söker fånga respektive intervju och rekonstruera dess 

viktigaste teman och kommentarer. Sammanställningarna av intervjuerna gjordes snarast 

möjligt efter avslutad intervju för att i möjligaste mån säkra att de korrekt speglade respektive 

intervjus innehåll (Saunders et al., 2012). 

!
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Det är naturligt vid en kvalitativ studie att dataanalysen sker parallellt med datainsamlingen 

och formar hur denna fortskrider. Datainsamling och dataanalys kan delvis ses som parallella 

processer (Schutt, 2011; Stake, 1995), då insamling av data från första källorna gör att 

forskaren automatiskt börjar reflektera kring innehållet. Detta påverkar sannolikt hur denne 

sedan går tillväga vid de fortsatta intervjuerna. Insamling och analys som parallella processer 

medför även att resultatet som presenterats innehåller information som redan analytiskt 

bearbetats. 

!
För att på ett överskådligt sätt kunna presentera resultatet från intervjuerna bearbetades 

insamlade data genom en tematisk innehållsanalys. Processen går ut på att systematiskt 

reducera, kategorisera och koda data utifrån framväxande teman i innehållet (Miles & 

Huberman, 1994b, ur Denizen & Lincoln (red.), 1994). Olika informanter kommer av 

naturliga skäl att besvara samma fråga på olika sätt - svar som inte direkt matchar varandra 

ord för ord - men trots detta kan svaren vara konceptuellt relaterade. Analysmomentet 

påverkas även av författarnas uppfattning av i vilket sammanhang och med vilken tonvikt 

informanten uttryckte sig. Den slutgiltiga kategoriseringen och kodningen är ett resultat av 

tolkningen av intervjumomenten, texterna och dess teman. 

!
3.5 Generalisering & etik 

3.5.1 Möjligheter till generalisering 

En inneboende begränsning i casestudier är att det inte anses vara möjligt att generalisera 

resultaten till en större population (Kvale, 1997; Yin, 2009). Däremot finns det möjligheter till 

att skapa förutsättningar för en analytisk generalisering. En analytisk generalisering knyter 

empirin till en teori, för att möjliggöra ett mer generellt perspektiv på ett fenomen (Kvale, 

1997). Den analytiska generaliseringen kan då ses som en guide för att förstå en ny situation, 

fenomen eller händelse (Kvale 1997). Denna typ av generalisering utifrån kvalitativa studier är 

mycket mer specifik och kontextuellt bunden än andra generaliseringar som brukar tolkas 

som universella. Vidare bör denna samtidigt inte heller ses som statisk (Halkier, 2011). Den 

huvudsakliga ambitionen för generalisering inom denna studie är att ta fram teman vilket 

innebär att benämna mönster som bygger på empirisk variation (Halkier, 2011). Den 

generalisering som eftersöks i denna studie handlar då om att ta fram generella inferenser 

gällande de mönster i faktorer som påverkar intention att stanna i respektive att lämna 

anställningen. Ett sätt att skapa förutsättningar för detta är att använda flera källor, deltagare, 
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och ett variationsrikt urval av dessa för att få en sådan omfattande och nyanserad bild av 

fenomenet som möjligt.  

!
En nackdel med denna typ av generalisering är att processen går ut på en reduktion av 

komplexitet i det underliggande datamaterialet. Detta medför att generaliseringen är en 

förenkling som inte fullt speglar eventuella underliggande komplexiteter, gråzoner, 

överlappningar, andra mönster och dylikt (Halkier, 2011). Värdet i en sådan generalisering 

ligger främst i dess möjlighet att agera som initialt verktyg att få insikt och en inledande 

förståelse för vilka mönster som kan återfinnas i liknande case, situationer och kontext. Det är 

även av vikt att en sådan generalisering återbesöks efter en tid, särskilt då det förekommit 

signifikanta förändringar i omständigheter. 

!
3.5.2 Etiska aspekter 

En diskussion rörande de etiska aspekterna av att genomföra kvalitativa studier är viktigt att 

lyfta fram (Miles & Huberman, 1994a; Saunders et al., 2012; Schutt, 2011). Denna casestudie 

kan upplevas som känslig, då dess syfte och frågeställning behandlar ett aktuellt problem inom 

en uttalad, namngiven organisation och flera parter berörs av utfallet. Med utgångspunkt i de 

aspekter som Miles & Huberman (1994a) lyfter fram har det genomförts en reflektion av 

studiens genomförande, eventuella resultat och potentiella konsekvenser. 

!
Det har varit av hög prioritet att ta hänsyn till och upprätthålla konfidentialitet och sekretess 

för att öka intervjuobjektens upplevda trygghet och öppna upp utrymme för personligt hållna 

tankar, reflektioner och åsikter – exempelvis att dela med sig av personliga åsikter gällande 

anställning och intentioner att stanna kvar i eller lämna organisationen. För att öka mängden 

data som samlades in samt förbättra kvaliteten, trovärdigheten och validiteten i informationen 

som tillhandahölls har de individuella identiteterna för deltagarna anonymiserats och 

kunskapen om deltagarnas identitet begränsats. 

!
Vidare är denna organisation av naturliga skäl en relativt sluten organisation med mycket 

internkännedom och det har därmed beslutats att även den aktuella enheten anonymiseras, 

då att lämna ut denna information skulle kunna innebär att deltagarna genom detta kan bli 

mer lättidentifierade. Det är också tänkbart att vetskapen om enheten tar fokus från studien 

som helhet och kan färga tolkningen av undersökningens resultat, exempelvis genom att vissa 
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läsare med kännedom om förbandet, dess enheter och enskilda medarbetare kan komma att 

väga in tidigare kunskap och faktorer i sin bedömning och utvärdering av studiens utfall. Det 

är av vikt för författarna att fokus läggs på studiens faktiska resultat utifrån dess givna ramar 

och att resultatet i sin tur kan vara till nytta och användas för konstruktiva ändamål (Miles & 

Huberman, 1994a). 

!
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4. Resultat 

Resultatet från de genomförda intervjuerna presenteras nedan, under olika teman som i sin tur är sorterade efter 

om de är bidragande till intentionen att stanna, eller intentionen att lämna. Presentationen av resultat medför 

att en initial analys av data har genomförts, vilket möjliggör denna tematiska gruppering av underliggande 

koncept. I citaten har individers och enhetsnamn rensats bort för att behålla anonymiteten. Vidare har citaten 

valts för att förmedla den gemensamma uppfattningen och upplevelsen hos informanterna. 

!  

!
4.1 Överblick av teman 

En överblick av de teman, även kallade faktorer, som tagits fram redovisas i tabellen nedan 

[tabell 1]. Respektive tema är namngivet med en rubrik som ansetts mest rättvist spegla det 

underliggande konceptet som har kunnat urskiljas i de intervjuades svar. 

!

Tabell 1 – Sammanställning av huvud- och underteman sorterat efter intentioner. 

!
4.2 Teman kopplade till intentionen att stanna 

4.2.1 Personlig utveckling 

Gemensamt för samtliga informanter var den tonvikt som lades vid personlig utveckling som 

en starkt bidragande faktor till att känna tillfredsställelse i arbetet och en intention att stanna 

kvar i organisationen. Personlig utveckling omfattar såväl formella utbildningar inom ramen 

för arbetet, men även den mer generella möjligheten att pröva nya saker. Vidare inkluderar 

begreppet även att bli utmanad och uppleva att man presterar i arbetet. 

Intentionen att stanna Intentionen att lämna

Personlig utveckling Ledarskap

Engagemang från chefer  - Värnpliktstänk

Erkännande & feedback  - Kommunikation

Arbetsuppgifter Arbetsgivarrollen

Gemenskap Planering & ovisshet

Arbetsmiljö

Övriga faktorer
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Möjligheter till utveckling genom utbildningar var vanligt förekommande i intervjuerna, och 

det har uttryckligen sagts att ”utbildning och att få utvecklas får folk att stanna kvar ...”. Flertalet av 

informanterna poängterar att just de utbildningar som tillhandahålls inom organisationen är 

en av de faktorer som lockade dit dem. Att få utvecklas och ”komma upp sig i kunskap” med 

hjälp av utbildningar upplevs som roligt. En informant lyfter fram detta som ett fundamentalt 

moment i anställningen,”Du får betalt samtidigt som du får lära dig saker. Du är inte här för allt du kan, 

utan du blir anställd här för att det finns förväntningar på dig att du ska lära dig saker. Här blir man 

någonting samtidigt som man jobbar.” Vidare understryks vikten av möjligheter till utveckling och 

utbildning av kommentarer så som ”klart man vill komma vidare litegrann hela tiden”, ”jag vill hela 

tiden bli bättre på vad jag gör” och ”alla är intresserade av utveckling och jag vill alltid lära mig mer”. 

!
Särskilt förväntningarna kopplade till framtida möjligheter att utvecklas och deltagande i 

utbildning är viktiga för intentioner att stanna i organisationen både på kort och lång sikt. En 

informant beskriver att ”kunna se fram emot något, exempelvis en ny utbildning ...” är viktigt och 

skulle kunna få dem att ”vilja stanna till i alla fall sommaren”. En annan individ konstaterar att 

”Jag har börjat fundera på om man ska söka sig till en högre befattning, nu vill man utvecklas igen. Blir det 

inom loppet av ett halvår, då kommer man vara kvar ytterligare”. 

!
Att kunna prestera bra i sitt arbete är en viktig faktor för att skapa tillfredsställelse och en 

intention att vara kvar. En informant beskriver stunder då man ”känner att man klarar någonting 

som man inte trodde att man klarade.” som speciella. En annan beskriver en dag när denne 

upplevde att de hade presterat särskilt bra i dagens arbetsuppgifter, med lite nya utmaningar, 

och säger att ”då är det världens bästa jobb!” 

!
4.2.2 Engagemang från chefer 

Temat innefattar det engagemang som uppvisas från organisationens sida, som gestaltas av 

chefer och övriga officerare. Det handlar om ett uppvisat intresse för det övergripande arbetet 

men även för soldaterna som grupp. Soldaterna beskriver en generellt positiv inställning till 

förändringsförsök, och beskriver hur detta speglar en medvetenhet och ett engagemang högre 

upp i organisationen: ”det visar på att de vill göra något, det är roligt att känna att de är medvetna.” 

Viljan att förändra, att tänka nytt och att uppvisa ett framåttänkande har informanterna fört 

fram som grundläggande förutsättningar för att bygga ett förtroende för ledarskapet på 

enheten. Detta översätts i ett engagemang för verksamheten som gör att soldaterna upplever 
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att de själva och det arbete de utför är betydelsefullt. En soldat beskriver hur initiativ och 

öppenhet fått denna att känna att ”nu är vi på rätt väg […] det är mycket vi velat tidigare, men nu finns 

det möjligheter och mer öppenhet för förändring. Det är en stor anledning till att jag skulle stanna väldigt mycket 

längre.” Möjlighet att kunna påverka, att få gehör för sina åsikter och behov har framträtt som 

en viktig faktor för att uppleva engagemang. 

!
Temat engagemang omfattar också soldaternas upplevda behov att bli sedda, vilket uttrycks 

både i hur de blir behandlade men också i det stöd de får i att möta de krav som ställs på dem 

i arbetet. Engagemanget kan också uttryckas i ett hänsynstagande till soldaterna, exempelvis 

vid schemaläggning. Flera upplevde att det är viktigt för dem att ”chefer får höra vad vi tycker” 

och att ”känna att de bryr sig”. Individen har ett stort ansvar för huruvida soldaterna upplever 

sig vara tillfredsställda och deras intentioner att vara kvar i organisationen. Uppvisat 

engagemang och stöd har ett stort inflytande på huruvida soldaten upplever att denne vill 

stanna i organisationen. Vidare beskriver en annan informant hur gott ledarskap och 

engagemang väckte dennes ambitioner att fortsätta inom organisationen: ”Nu ska jag köra, och 

till toppen. Jag hade befäl som var jättebra förebilder och de fick mig att tänka att alla ska få ha sådana här 

befäl - jag ska också bli ett sådant befäl för att andra ska få uppleva det jag fick uppleva.” 

!
4.2.3 Erkännande & feedback 

Det framkom att erkännande, feedback och beröm var en mycket viktig faktor som bidrog till 

tillfredsställelse och intention att stanna kvar i organisationen. Engagemang och erkännande 

kan tyckas vara snarlika teman, dock återfinns det några viktiga skillnader att lyfta fram. 

Engagemang behandlar ett uppvisat intresse för själva arbetet och dess utformning, både på 

det mer övergripande planet och för individens uppgifter, medan erkännande fokuserar på ett 

intresse och en uppmärksamhet gentemot individen. Erkännande har genom dessa intervjuer 

framgått som ett tema som är mer frikopplat från arbetet, och behandlar i större utsträckning 

upplevelsen att individens ansträngningar och dess resultat, snarare än rena prestationer, 

uppmärksammas. 

!
Många beskriver att bli sedd och erkänd som en viktig förutsättning för att känna sig 

motiverade inför sitt jobb, det är viktigt att organisationen ”visar uppskattning för att man har gjort 

ett bra jobb. Man behöver detta, att känna att man har gjort ett bra jobb.” Ett målande exempel är en 

informants beskrivning av en situation då ”chefen var jätteglad, han var nöjd med att vi gjorde vårt 
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bästa”, och vid en förfrågan om vad det var i det som kändes så bra fortsatte med att säga ”ofta 

försöker man göra sitt bästa, men man får aldrig det där berömmet, ’bra, du försökte verkligen’, man får aldrig 

en klapp på axeln. Men han berömde den gången för att vi gjort det. Man behöver det ibland.” Vidare 

beskriver en annan att ”Det är viktigt med feedback, en kvittens på hur man sköter sig. Man får veta vad 

man ska förbättra - gör man något tokigt vill man höra direkt, men också på ett konstruktivt sätt, ’tänk såhär 

nästa gång’.” Vidare konstaterar en informant ”Det måste alltid löna sig att vilja vara bra”, och 

beskriver hur upplevelsen att ingen säger något eller lägger märke till en skapar ett monotont 

arbete där det ”inte finns anledning att lägga manken till, vilket har lett till en situation där det inte spelar 

någon roll om man är bäst eller om man är dålig”. Denne förklarar vidare att ”ingen vill vara dålig 

medvetet, alla vill vara så bra som möjligt, men man behöver stöd” och ”om alla vill vara bäst och jagar 

någonting får man bättre presterande soldater”. 

!
Positiva kommentarer och att få beröm, som en del av en mer övergripande konstruktiv 

kultur, var återkommande faktorer som leder till en tillfredsställelse med arbetet. Vissa av 

arbetsuppgifterna upplevs som särskilt krävande, både mentalt och fysiskt, och att även de 

enklaste erkännanden är värdefulla vid sådana tillfällen, exempelvis att få höra ”bra jobbat!” 

!
4.2.4 Arbetsuppgifter 

Temat arbetsuppgifter omfattar informanternas referenser till huvudtjänsten, de uppgifter 

som inkluderas i denna och den omväxling det medför. Det framkom i flertalet av 

intervjuerna att både omväxlingen i arbetsuppgifter samt möjligheten till specialisering var 

bidragande till intentionen att stanna och källor till att känna tillfredsställelse i arbetet. Det 

framkom i intervjuerna att det även vid viss specialisering ingick variationsrika 

arbetsuppgifter, och att specialisering inte nödvändigtvis medförde enformighet i arbetet så 

som det kan först tyckas antyda. 

!
Själva huvudtjänsten målas upp som innehållande flera olika tilltalande moment: ”Vi gör 

mycket intressanta grejer, vi är ute i skogen en hel del, vi har tillgång till jättemycket utbildningar. Det är ett 

intressant yrke, det är inte som allt annat.”, ”Arbetsuppgifterna är också väldigt kul. Man får uppleva väldigt 

mycket som man aldrig hade fått göra annars i det civila.” och ”Jobbet är roligt, särskilt variationen i 

arbetsuppgifterna.” Stor tonvikt läggs på just omväxlingen, ”man hinner inte riktigt tröttna på en sak, vi 

gör så mycket olika grejer.” En målande beskrivning som talar för att omväxlingen i arbetet är av 

stor vikt lyder: ”Jag gillar kombinationen många olika saker, man får göra all verksamhet. Jag skulle krokna 
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om jag bara skulle göra en grej hela tiden. Det är en väldigt givande tjänst.” Därmed konstaterar flera 

också att det är viktigt att upprätthålla denna variation i arbetet, och att det inte får bli för 

långt mellan perioderna med olika moment. 

!
Att många uppskattar den variation som ingår huvudtjänsten visar sig också i när man får 

göra saker som går utanför ramen för de vanliga uppgifterna och får delta i exempelvis större 

övningar: ”det är alltid roligt att göra dom speciella grejerna” och ”det är kul när det händer stora saker - 

när flera enheter jobbar tillsammans.” Flera beskriver att de i samband med dessa moment upplever 

att organisationen verkligen satsar på dem, när de ”ges chans att öva på annat också”. De upplever 

att det är viktigt att se fram emot något, att extra roliga tillfällen tillför mycket: ”Om det kommer 

upp någon specialuppgift, några nya uppgifter, vill jag alltid göra den. Nya uppgifter och utbildning är roligt, 

kunskap är aldrig tung att bära, och det är kul att göra något jag inte brukar göra.” 

!
Angående specialisering beskriver en informant att ”det är kul om det kommer upp en chans att 

inrikta sig mot något man är intresserad av” och en annan säger att ”det är bättre med en viss grad av 

specialisering, då får alla mer av det man vill, samtidigt som man ökar kompetensen. Alla vill känna att det är 

riktigt bra på något, och det är ju viktigt för organisationen också.” Flera betonar att det är vid 

specialisering som man verkligen får möjlighet att utvecklas. 

!
4.2.5 Gemenskap 

Detta tema uppstod som den benämning på de sociala faktorerna så som samhörighet, 

kamratskap och umgänge som informanterna upplevde att de erhöll i det nära arbetet med 

sina kollegor. Av samtliga faktorer som driver intentionen att stanna var gemenskap den mest 

självklara faktorn som, utan undantag, framfördes av alla informanter. 

!
Detta tema kan belysas med flera citat exempelvis, ”kollegorna gör i stort sätt hela jobbet. Kollegorna 

- gruppen - har man alltid med sig och gör det roligt att komma till jobbet. Vad man gör spelar inte så stor roll” 

och ”de flesta av kollegorna är helt underbara. Det är nästan alltid trevlig jargong, och jag trivs jättebra. 

Oavsett vad som står på dagsschemat så gör kollegorna att det ändå leder till att man haft en riktigt roligt dag.” 

Vidare återfinns flertalet kommentarer som ”det (gemenskapen, författarnas anmärkning) är ju det 

bästa”, ”kamratskapet är fantastiskt”, ”gemenskapen, det sociala, det gör att det blir bra stämning” och ”jag 

trivs med mina kamrater, det är ett bra gäng, det är det som håller en kvar.” 

!
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De sociala band och umgänget som uppstår i arbetet är uttryckligen viktigt för att skapa 

trivsel på jobbet, vilket i sin tur är en förutsättning för att känna sig tillfredsställd och ämna 

stanna kvar i organisationen för att fortsätta ta del av detta. 

!
4.3 Teman kopplade till intentionen att lämna 

4.3.1 Ledarskap 

Till temat ledarskap hör två underteman, värnpliktstänk och kommunikation. Under i stort 

sett samtliga av de genomförda intervjuerna nämndes ledarskap som viktigt och att ett ur 

deras perspektiv bristande ledarskap har en stor betydelse för om de skulle besluta sig för att 

lämna anställningen. Ett flertal informanter berättar om ledarskapskulturen som stundtals 

intolerant och att det kan vara svårt att få gehör för sina tankar och åsikter i 

kommunikationen med cheferna. Detta i kombination med en stark upplevd sammanhållning 

soldaterna emellan kan i vissa fall leda till känslan att officerare och soldater snarare jobbar 

mot varandra än med varandra. En informant berättar: ”Det känns som att det finns en tydlig 

spricka mellan oss soldater och officerarna, det blir som en vi-och-dem-kultur.” Ett annat exempel på en 

informant som upplever att det är svårt att bli förstådd av cheferna: ”ibland får man känslan att 

de (cheferna, författarnas anmärkning) inte ser oss som personer, utan som kroppar att fylla ut uniformerna 

med.” 

!
Flera av informanterna har berättat om att de upplever cheferna som ovana och ibland 

obekväma i personalhanteringen. Några av informanterna berättar att de upplever en 

förväntan att jobba trots att de inte har någon arbetstid avsatt. Andra berättar att cheferna på 

grund av de stora mängderna administration tvingas vara borta från förbandets huvudtjänst 

under så långa perioder att de tappar i förmåga att leda sina enheter under strid. Därigenom 

uppfattas det av vissa av informanterna som att cheferna blir gränssättande för hur väl 

enheten presterar under övningar. ”officerarna är relativt dåligt utbildade för det de faktiskt gör, att 

hantera personal, planera arbetstiden osv, och blir därmed sakta men säkert sämre på sina stridsuppgifter. Det 

funkar inte som det borde.” 

!
4.3.1.1 Värnpliktstänk 

Detta begrepp beskriver ett fenomen som beskrevs av i stort sett samtliga informanter. 

Värnpliktstänk beskriver ett förhållningssätt från officerarna gentemot soldaterna som 

innebär att de förra distanserar sig från de senare - soldaterna ses mer som maskiner än som 
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medarbetare. Det är olika i hur hög utsträckning informanterna anser sig ha varit föremål för 

denna värnpliktsattityd, men klart är att det inte gäller alla officerare utan vissa anses ”vara 

kvar i värnpliktstänket” mer än andra. Att den attityden från cheferna leder till intentionen att 

sluta beskrivs av många: ”Det märks att vissa (officerare, författarnas anmärkning) försöker tappert, men 

det finns många gamla stela män uppe i toppen som vill att det ska vara som lumpen igen. Det är bara det att 

man inte vill jobba med att göra lumpen i 8 år.” Vissa av soldaterna noterar emellertid att det 

innebär en stor utmaning för organisationen att ställa om, ”Nu efter reformeringen är vi faktiskt 

anställda, men det verkar vara väldigt svårt att få en balans mellan försvarets hierarki och att bara vara vanliga 

anställda.” 

!
4.3.1.2 Kommunikation 

Under intervjuerna nämndes flera gånger att bristande kommunikation var en drivande 

faktor bakom den missnöjdhet som leder till att soldaterna vill avsluta sina anställningar. Vissa 

soldater upplever att information som berör dem ”fastnar” av oklara anledningar eller att det 

finns chefer som sitter och håller på den till sista stund istället för att delge den så snabbt som 

möjligt. Detta leder för soldaterna till onödig stress och en känsla av att vara bortprioriterade. 

”Enkla ordrar går inte riktigt fram ibland, vi vet inte vad vi ska göra. Då gör vi kanske något annat än det som 

var tänkt ska göras. […] de som då får ansvaret att föra truppen försöker gissa vad befälen egentligen vill. Det 

blir såklart en stor stress för dem, och stress och väntan för soldaterna.” 

!
4.3.2 Arbetsgivarrollen  

Återkommande i intervjuerna är arbetsgivarrollen som organisationen nu axlat. Den 

omnämns flera gånger, främst som en osäkerhetsfaktor bland de anställda, om man vågar lita 

på att organisationen som arbetsgivare kommer uppfylla de plikter som en arbetsgivare 

normalt förväntas göra. En soldat berättar: ”Det första jag fick höra från mina kollegor när jag var 

nyanställd var att ’se till att gå med i facket det första du gör’”. Vissa har upplevt att det blivit fel med 

lönen några gånger och att det då varit krångligt och byråkratiskt att få det rätt, en upplevelse 

som skiljer sig tydligt från tidigare civila jobb. Det ges uttryck för att denna upplevda 

organisatoriska ineffektivitet leder till en känsla av trötthet och att man i längden kan sluta bry 

sig, för att det ändå tar sådan tid att reda ut.  

!
Ett annat exempel på ett orosmoment hos de intervjuade gällande Försvarsmakten som 

arbetsgivare är vad som händer när man skadas i arbetet. Som arbetsgivare har myndigheten 
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ett mycket långtgående ansvar gällande rehabilitering och uppföljning. Flera av 

informanterna nämner att de märker av en ovana att ta hand om och administrera 

rehabilitering av arbetsskador. En informant berättar: ”I lumpen åkte de skadade ut, men nu är de 

kvar. Det märks att de fortfarande lär sig hur det ska hanteras.” En annan utvecklar: ”Folk som är skadade 

får i dagsläget fladdra omkring, men som arbetsgivare bör de ha en tydlig rehabplan, som innehåller kontakt 

med läkare och sådant. Målet ska ju vara att få tillbaka den skadade som fullt frisk.” Att grundläggande 

arbetsgivaruppgifter inte alltid fungerar så smidigt som arbetstagarna önskar leder till viss 

uppgivenhet: ”Det är så struligt jämt, att det ska vara så svårt allting, det är det som får en att tröttna. Det 

ska inte behöva vara sådan förvirring. I Försvarsmakten ska det vara ordning och reda, nu blir det som en 

konflikt mellan förväntningar och hur det faktiskt är i verkligheten.” 

!
4.3.3 Planering & ovisshet 

Många gånger upplevs planeringen som bristfällig och att detta leder till en stor ovisshet för 

soldaterna som jobbar ”längst ner i kedjan”. De vittnar om att denna ovisshet bidrar till ökade 

känslor av stress i arbetet vilket i längden upplevs som slitsamt av de flesta intervjuade, 

speciellt de som jobbat på enheten under några år. En person beskriver sina känslor: ”Det är 

psykiskt väldigt jobbigt när man inte vet vad man ska göra nästa dag eller vecka. Jag tror det är många som 

slutar på grund av detta.” De säger sig vara medvetna om att soldatyrket i många fall per 

automatik medför en hög grad av ovisshet, men faktumet att de inte kan se några logiska 

anledningar till avsaknad av planering och hastiga förändringar gör att det upplevs som 

onödigt. ”Det låter lite hemskt att säga, men ibland känns det som att vi soldater får lida när våra chefer inte 

orkat planera.”  

!
Kopplat till detta område är också det faktum att vissa soldater uppgav att det är otydligt vad 

som förväntas av dem. Det förekommer situationer när olika chefer har olika krav på hur 

samma uppgift ska lösas, vilket upplevs som stressande och förvirrande för de intervjuade 

soldaterna. ”Framförallt fastställda standarder hade gjort det här jobbet mycket enklare. En standard gör att 

man vet hur något förväntas bli utfört. I nuläget har alla olika krav och det blir stress framförallt för de som 

inte är duktiga och inte greppar det i början.” 

!
4.3.4 Arbetsmiljö 

Genom intervjuerna har informanterna givit uttryck för att det finns en oro och en 

missnöjdhet över den rådande arbetsmiljön. Arbetsmiljö har här använts som paraplybegrepp 
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för såväl fysisk arbetsmiljö som psykosociala faktorer. Vanligt är att informanterna påpekar att 

de upplever sjukfrånvaron som ovanligt hög (jämfört med tidigare jobb och ”känslan” av vad 

som är att anse som normalt). Vissa anser att sjukfrånvaron har en koppling till skaderisk i 

arbetet och att de är oroliga för att själva skadas i framtiden. ”Vi har ju mycket diskussioner om 

arbetsmiljö, både fysiskt och det psykosociala. Det är väl en av de största puckarna vi har. Vi är ganska 

skadedrabbade. Gällande det psykiska så har jag en känsla av att många mår ganska dåligt, det är oklart exakt 

vad det är. Men det är många småsaker tillsammans.” Några soldater ger uttryck för att hårdare krav 

på fysiken skulle kunna förhindra skador. Vidare betonar de att krav som upprätthålls även 

bidrar till motivation att prestera i arbetet : ”utan krav kan man ju undra varför man ska lägga 

manken till om det inte ger någonting. Det blir mycket bara tävla mot sig själv som det är i dag.” Det verkar 

finnas en efterfrågan på hårdare krav med tydlig uppföljning för att skapa en morot för 

träningen, vilket i slutänden tros kunna förhindra ytterligare skador på grund av tjänsten. 

Samtidigt varnas det från flera informanter för att höja kraven för mycket utan att tillföra mer 

tid att träna inför testerna. Det riskerar att bli en orättvis bedömning om man inte klarar att 

hålla balansen mellan träning och krav. 

!
De psykosociala faktorerna har i varierande grad förts fram som orsaker till intentionen att 

avsluta anställningen. En person berättar att jobbet som soldat kan vara svårt att kombinera 

med fritidsliv: ”Jag har alltid haft ett väldigt aktivt fritidsliv, men sen började jobba här har det ätit upp 

nästan all min tid och energi.” Vidare berättar en person med några års erfarenhet på 

arbetsplatsen att det kan vara svårt för nya medarbetare att skaffa sig ett socialt liv utanför 

jobbet, vilket har upplevts som svårt för de som kommer till en ny stad utan att känna någon. 

”Många kommer hit från småorter och hamnar i storstad utan socialt kontaktnät. Livet blir i mångt och mycket 

lika med arbetsplatsen, det klarar man nog inte i längden. Det är ett problem som arbetsgivaren inte förstår, men 

kanske inget de kan göra åt heller. Även om det är ett privat problem så påverkar det ändå jobbet, folk slutar, 

sjukskrivs och söker sig kanske hem istället.” 

!
4.3.5 Övriga faktorer 

Här redovisas de faktorer som inte kan anses ha varit genomgående för samtliga informanter, 

men som ändå nämnts i en inte obetydlig omfattning. Ett antal gånger under intervjun har 

arbetsbelastning nämnts som en faktor som inverkar negativt på motivationen att stanna kvar 

i anställningen som soldat. Arbetsbelastningen har i dessa fall haft en nära koppling till 

underbemanning, det vill säga soldaterna upplever att de inte är tillräckligt många personer 
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för att lösa de uppgifter som de ålagts på ett bra sätt. I diskussionen kring detta återkommer 

ofta tankarna om att det är en kombination av sjuka och skadade samt personalomsättningen 

som gör att arbetsbelastningen är så hög. Enligt de intervjuade blir detta en ond cirkel - ju fler 

som slutar desto tuffare blir det för de som är kvar, vilket leder till att ännu fler slutar. 

Tidsbegränsade avtal, lön och avsaknad av premier eller andra incitament för att fullgöra 

avtalstiden diskuterades under några intervjuer, men på det hela taget har bedömningen 

gjorts att sådana aspekter av anställningsformen inte upplevs som ett problem för 

personalomsättningen i dagsläget. I de fall informanten efterfrågade premier och liknande 

incitament var samtliga överens om att rent ekonomiska incitament, exempelvis en stor 

summa pengar efter 6-8 år, inte bara är ointressant utan kanske till och med skadligt för 

förmågan att behålla personal. Informanterna säger att det riskerar att hålla kvar fel typ av 

personer av helt fel skäl vilket drabbar arbetet i stort. 

!
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet i förhållande till det konceptuella ramverket, den teori det tar avstamp i och 

den tidigare forskningen på området. Studien gav upphov till ett antal huvudteman som togs fram genom en 

inledande tematisk innehållsanalys av intervjuerna. Den praktiska tolkningen av det konceptuella ramverket 

innebär att faktorer kopplade till intentionen att stanna kallas motivationsfaktorer, medan faktorer kopplade till 

intentionen att lämna kallas hygienfaktorer. 

!  

!
5.1 Inledande analys 

5.1.1 Överlappningar 

Påtagligt är att flera faktorer inte är tydligt avgränsade utan upplevs snarare vara nära 

relaterade, något överlappande och samverkande koncept. Hur relationerna mellan olika 

teman fungerar och påverkar intentioner hos de anställda är en komplex fråga och inte 

föremål för denna undersökning. Vidare uttalar sig inte resultatet om i vilken utsträckning 

respektive faktor i dagsläget är tillgodosedd, eller hur starkt bidragande enskilda faktorer är 

för intentionen att stanna i, respektive att lämna organisationen. Dessa resultat speglar 

undersökningens syfte som efterfrågar en initial kartläggning av de faktorer som framträder 

som bidragande till dessa intentioner i kontexten av denna casestudie. 

!
5.1.2 Abstraktionsnivå 

En annan aspekt värd att notera i resultaten är skillnaden i abstraktionsnivå mellan 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna beskrivs med begrepp och 

koncept av högre abstraktionsgrad, exempelvis ”personlig utveckling” och ”erkännande & 

feedback”, än hygienfaktorerna. De senare beskrivs huvudsakligen med mer konkreta termer 

som pekar på koncept med en i caset större praktisk, snarare än teoretisk, förankring, 

exempelvis ”värnpliktstänk” och ”arbetsgivarrollen”. Inför resultatsammanställningen fördes 

en diskussion om vad som kunde ligga bakom detta och huruvida skillnaden i 

abstraktionsnivå kunde vara problematisk för denna studie. Rimliga orsaker till skillnaden är 

att det kan upplevas vara mycket svårare att peka på specifika eller konkreta saker som får en 

att uppleva tillfredsställelse, till skillnad från missnöjdhet som oftast grundar sig i mer konkreta 

fenomen. Vidare tycks dessa specifika motivationsfaktorer vara något mer individuella i dess 

respektive gestaltning och intervjuerna bjöd på ett bredare spektrum av exempel. För att 
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samla dessa och hitta en lämplig gemensam nämnare som beskrev de enskilda fenomenen på 

ett konceptuellt meningsfullt sätt krävdes ett begrepp på högre abstraktionsnivå.  

!
Till skillnad från denna abstraktion i motivationsfaktorer så antydde undersökningen att det 

var betydligt lättare att direkt peka ut konkreta faktorer som får en att uppleva missnöjdhet 

och en intention att lämna organisationen. Vidare var dessa hygienfaktorer relativt konkret 

beskrivna av samtliga informanter på samma nivå av detaljupplösning. Ur ett teoretiskt 

perspektiv återfinns skillnaden även i Herzbergs et al. (1959) modell. Det grundas i 

uppdelningen mellan motivations- och hygienfaktorer som tar avstamp i en utveckling av inre 

respektive yttre motivationsfaktorer. Inre faktorer som relaterar till interna processer och 

upplevelser har per definition en högre abstraktionsnivå, medan yttre faktorer är mer 

konkreta i sin natur då de ofta är hämtade från den direkta omgivningen. 

!
5.2 Motivationsfaktorer 

5.2.1 Tidigare forskning: soldaters intentioner att stanna 

Gällande faktorer som påverkar intentionen att stanna, motivationsfaktorer, så finns det några 

likheter men framförallt vissa stora skillnader jämfört med de undersökningar som tidigare 

gjorts på yrkeskategorin. Faktorer som meningsfullhet och spänning har tidigare identifierats 

som drivande för att stanna (Försvarsmakten 2011), men ingen av dessa kan anses ha varit 

tydlig i underlaget från denna studie. Däremot är det möjligt att tolka dessa två som 

inneboende komponenter av huvudtjänsten och dess arbetsuppgifter, som i denna studie har 

lyfts fram som både viktig och ett starkt skäl för att stanna i anställningen. Detta gäller 

genomgående i denna och tidigare undersökningar (Försvarsmakten, 2011, 2012c). Det talar 

för att jobbet i grunden är attraktivt men att andra omständigheter utanför arbetsuppgiften i 

sig ligger bakom en icke-önskvärd nivå på personalomsättningen. 

!
Vikten av utbildning och personlig utveckling är något som kommer igen i tidigare 

undersökningar på området, inklusive denna (Försvarsmakten, 2011, 2012c, 2013). Denna 

studie visar att många gruppbefäl och soldater ser fram emot kommande utbildning, och att 

dessa moment är starkt bidragande till deras intentioner att stanna i anställningen, men att de 

inte nödvändigtvis är helt tillfreds i dagsläget. 

!
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Gemenskap och kamratskapen med medarbetarna har visat sig vara överlag viktiga faktorer 

för att öka intentionen att stanna. Det ligger också väl i linje med uppfattningen att det 

militära även historiskt varit en plattform för samhörighet och gemenskap, inte sällan genom 

hårda prövningar (Försvarsmakten 2012c). Det är ett arv som med andra ord kan anses vara 

viktigt att behålla eftersom det är en unik tillgång för organisationen, inte minst när det 

handlar om att behålla personalen. Däremot har det även lyfts fram att en stark inre 

gemenskap i kombination med oregelbundna arbetstider och en förhållandevis hög andel 

anställda som saknar ett socialt nätverk utanför arbetet kan leda till psykisk ohälsa. Det vittnas 

om att det finns personer som mår dåligt och även om det inte direkt är arbetsgivarens uppgift 

att se till att de anställda har ett socialt sammanhang utanför jobbet så blir det dennes 

problem i slutänden när personalen sjukskriver sig eller slutar för att söka ett arbete närmare 

hemorten. 

!
5.2.2 Konceptuellt ramverk: Herzbergs motivationsfaktorer 

De faktorer som uppkom i resultatet av denna studie har både likheter och skillnader med de i 

ursprungsmodellens framtagen av Herzberg et al. (1959) [se figur 1, s. 11]. Motivationsfaktorer 

såsom erkännande och arbetsuppgifter är direkt speglade i denna studie. Prestation återfinns 

inte som en uttalad faktor, dock är det möjligt att tolka personlig utveckling som ett medel för 

att kunna uppleva prestation och därmed utgör en konceptuell ersättare. Personlig utveckling 

finns direkt speglad i ursprungsmodellen. Anmärkningsvärt är att varken ansvar eller 

befordran återfinns som motivationsfaktorer i denna studie. Vad detta beror på är vid första 

anblick inte direkt uppenbart. Det har däremot framkommit vissa antydanden under 

intervjuernas gång att både befordran och medföljande ansvar inte alltid upplevs som direkt 

önskvärt i denna kontext. Undersökningen visar att den stress som ansvar på denna, 

hierarkiskt sett, låga nivå för med sig leder till att individen upplever en stor press från 

underställda samtidigt som denne axlar förväntningar ovanifrån som den inte alltid har 

förutsättningar att kunna införliva. Konventionellt kan befordran och ansvar antas innebära 

en större autonomi i sin roll och möjlighet att påverka arbetet i större utsträckning, vilket inte 

nödvändigtvis stämmer för de lägre graderna i denna typ av organisation som i stor 

utsträckning präglas av kontroll och ordning. Detta kan antas vara en möjlig anledning till 

denna diskrepans. Engagemang från chefer är en faktor som delvis kan tänkas spegla 

möjligheten att påverka i större utsträckning, då den beskrivs efterfråga möjligheten att få 

soldaternas tankar, behov och åsikter hörda. Dock inbegriper denna faktor mer än så då den 
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även beskriver en uppskattning för rent organisatorisk framåtanda, som tar sig uttryck i 

engagerade individer på diverse platser igenom hela organisationens hierarki. 

!
En intressant skillnad är att gemenskap, eller det som Herzberg et al. (1959) benämner sociala 

relationer, har visat sig vara en motivationsfaktor istället för hygienfaktor i denna studie. 

Enligt Herzberg et al. (1959) utgör dessa sociala relationer en extern faktor som kan till viss 

del likställas med en komponent i arbetsmiljön. En tänkbar anledning till det skifte sociala 

relationer har gjort i denna studie jämfört med Herzberg et al. (1959) återfinns även i de ord 

och benämningar för fenomenet som soldaterna själva angett: gemenskap och kamratskap. 

Dessa begrepp antyder starkare band mellan individer än begreppet ”sociala relationer”. 

Beskrivningarna uppvisar en slags internalisering av faktorn, då det ligger i arbetets natur att 

jobba mycket tätt tillsammans och därför blir känslan av gemenskap, en slags familjekänsla, 

en inre drivande faktor som är nödvändig för att uppleva tillfredsställelse. 

!
5.3 Hygienfaktorer 

5.3.1 Tidigare forskning: soldaters intentioner att lämna 

En tydlig skillnad mellan de indikatorer som gått att hitta i tidigare undersökningar, jämfört 

med resultatet av denna studie är att lön och övriga anställningsvillkor tidigare tillmätts 

förhållandevis stor betydelse (Försvarsmakten 2011, 2012c, 2013). När de tidigare omnämnda 

undersökningarna gjordes var löneläget för anställda soldater ett annat, och sedan dess har 

nivån höjts (Försvarsmakten 2012b), vilket mycket väl skulle kunna förklara skillnaden mellan 

undersökningarna. I denna undersökning nämndes lönen enbart ett fåtal gånger och då 

endast som en faktor vars betydelse var marginell. Anställningsvillkor i övrigt, det vill säga 

främst formen visstidsanställning, ges i denna undersökning en något större betydelse än 

lönen, dock fortfarande på en lägre nivå jämfört med andra faktorer. Detta ligger i linje med 

tidigare resultat där visstidsanställningen inte bedömts som nämnvärt negativt inverkande. 

!
Genomgående har ledarskapet visat sig vara en viktig faktor som påverkar intentionen att 

sluta, både i denna och andra undersökningar. Under intervjuerna har det berörts att det är 

en svår avvägning att finna en balans mellan traditionen i en hierarkisk organisation och nya 

generationers krav på ledarskap. Även om behovet av förändring har betonats så finns också 

en förståelse för att den militära uppgiften i vissa fall ställer särskilda krav på ledarskap och 

styrning, varför resultatet inte ska tolkas som en vilja att helt göra sig av med det militära 
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arvet. Det är med andra ord just en balansgång som eftersöks av gruppbefäl och soldater. 

Denna bild förstärker slutsatserna från Ivarsson & Hedvall (2013), där det indikeras att det 

nuvarande ledarskapet inte passar dagens soldater.  

!
Önskan till mer utbildning är också en genomgående trend i såväl denna, som tidigare 

undersökningar (Försvarsmakten, 2011, 2013; Ivarsson & Hedvall, 2013). Detta kan i viss 

mån kopplas till en oro om vad som händer efter anställningens slut. Det uttrycks en oro för 

att sakna rätt formella behörigheter för att kunna dra nytta av sin i Försvarsmakten 

förvärvade kompetens i ett civilt arbete efter tiden som GSS. Ett sådant läge skulle kunna 

medföra svårigheter att sedan anpassa sig till ett nytt jobb eller studier efter GSS-

anställningens slut. En annan tänkbar vinkling på önskan kring utbildning är det faktum att 

soldaterna givit visst uttryck för besvikelse över att verklig utbildningsmängd understiger 

förväntad utbildningsmängd. Det tyder med andra ord på att de förväntningar som byggs upp 

hos individen, både av denne själv och av Försvarsmakten, inför anställningen inte är helt 

med sanningen överensstämmande. 

!
5.3.2 Konceptuellt ramverk: Herzbergs hygienfaktorer 

Det är något svårare att direkt relatera de hygienfaktorer som tagits fram till de Herzberg et 

al. (1959) beskriver i sin modell. De senare är av mer generell, övergripande art medan de 

faktorer som tagits fram i denna studie befinner sig på en lägre abstraktionsgrad. Det är 

däremot möjligt att urskilja kopplingar mellan dessa och de mer övergripande faktorer som 

Herzberg beskriver. Vidare är vissa faktorer något överlappande. Herzbergs et al. (1959) 

faktor ledning tar sig uttryck i flera faktorer i denna studie. Ledarskap utgör en del av 

ledningen, och de beskrivningar av ledarskapet som framkommit representerar i viss mån 

militär ledarskapstradition och kultur. Dessa verkar överlag vara någonting som uppfattas som 

ett problem av den yngre generationen som är representerad bland soldaterna. Vidare kan 

ledarskap även kopplas till Herzbergs et al. (1959) faktor relation till cheferna. 

Kommunikation och värnpliktstänk är faktorer som båda kan kopplas till ledning, relation till 

chef  och i viss mån även vara ett uttryck för arbetsförhållanden. Under arbetsförhållanden 

och ledning faller även faktorn planering & ovisshet. Herzbergs et al. (1959) 

arbetsförhållanden återspeglas i arbetsmiljö som en framträdande hygienfaktor. 

!
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5.4 Personalomsättning 

Med hänsyn till den övergripande forskningen om personalomsättning så speglar och 

förstärker resultaten Harris (2000) konstaterande av vikten för en organisation att skapa en 

miljö som anställda är villiga och beredda att stanna kvar i för att därigenom råda bot på en 

del av problemet med personalomsättning. Vidare indikerar dessa resultat bakomliggande 

faktorer som bidrar till intentioner att stanna i eller att lämna denna caseorganisation, något 

som på en mer generell nivå efterfrågades av Mobeley et al. (1979). Faktorerna som tagits 

fram ger ytterligare tecken på att det samband som tidigare bekräftats mellan 

arbetstillfredsställelse och personalomsättning stämmer (Hom et al., 1984; Hom & Griffeth, 

1991; Mobley, 1977; Vangel, 2011; Withey & Cooper, 1989), samt att de faktorer som 

presenteras ligger i linje med vad som på förhand har pekats ut som vanliga faktorer 

(Herzberg et al., 1959; Mak & Sockel, 1999; Ramlall, 2004). Dock kan dessa resultat inte ses 

som en uttömmande förklaring av vad som påverkar fenomenet personalomsättning, utan 

skildrar ett avgränsat område av fenomenet där ett arbetstillfredställelse-intentionsperspektiv 

har anlagts. Personalomsättning i sig är mycket komplext, och dessa resultat belyser en aspekt. 

!
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6. Slutsats 

Bakgrunden till denna studie är att Försvarsmakten sedan införandet av ett personalförsörjningssystem byggt på 

frivillighet har haft problem med oväntat hög personalomsättning. Denna omsättning har tidigare visats bero på 

att de anställda soldaterna på egen begäran säger upp sin anställning tidigare än förväntat. Syftet med denna 

undersökning var att kartlägga vilka faktorer som ligger bakom gruppbefäl och soldaters intentioner att stanna 

kvar i, eller lämna sin anställning i Försvarsmakten.   

!  

!
6.1 Summering av studie 

I enlighet med syftet har studien kartlagt faktorer som bidrar till intentionen att stanna kvar i 

eller lämna anställningen som GSS. De faktorer som påverkar intentionen att stanna kvar i sin 

anställning har identifierats som: personlig utveckling, engagemang från chefer, erkännande & feedback, 

arbetsuppgifter samt gemenskap. De faktorer som påverkar intentionen att lämna sin anställning 

har identifierats som: ledarskap (inkluderat värnpliktstänk och kommunikation), arbetsgivarrollen, 

planering & ovisshet, arbetsmiljö samt övriga faktorer. Således kan undersökningen anses ha besvarat 

den aktuella frågeställningen. 

!
De faktorer som framkommit i denna casestudie är snarlika de som återfinns i Herzbergs et al. 

(1959) tvåfaktormodell. Vissa är direkt överensstämmande medan andra är något mer 

komplexa i sin relation till Herzbergs et al. (1959) ursprungliga motivations- och 

hygienfaktorer. Generellt föll resultaten i linje med det konceptuella ramverket, samtidigt som 

uppfattningen om komplexiteten i faktorerna och dess relationer till varandra har förstärkts. 

Analysen visar på vissa skillnader, men att det också finns en tydlig koppling mellan de 

faktorer som funnits i denna undersökning och det som tidigare rapporter gällande soldater 

visat på. Kopplat mot personalomsättning kan denna studie anses ha tillfört ytterligare 

empiriskt underlag till området.  

!
En styrka i resultaten från denna undersökning är att de uppvisar en god överensstämmelse 

med tidigare undersökningar på området. Detta indikerar att dessa resultat, med hänsyn till 

inneboende begränsningar i metoden och de åtgärder som vidtagits, i viss mån är 

applicerbara inom en liknande kontext och kan användas som vägledande för ökad förståelse 
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för situationen hos denna yrkeskategori. Vidare utgör kartläggningens resultat en 

utgångspunkt för fördjupad granskning och förståelse genom fortsatta studier. 

!
6.2 Praktiska & forskningsmässiga innebörder 

6.2.1 Praktiska implikationer 

Den tidigare forskningen på vad som påverkar anställda gruppbefäl och soldaters intentioner 

att stanna kvar i eller avsluta sina anställningar är förhållandevis knapphändig och består 

huvudsakligen av ett par rapporter producerade av Försvarsmakten. Denna kartläggning 

belyser bakomliggande faktorer för att skapa en bättre förståelse för vad som bidrar till dessa 

intentioner. Vidare poängteras i analysen vikten av en medvetenhet kring dessa faktorer för 

att nå framgång med att pressa ner personalomsättningen till en önskvärd nivå. Att 

huvudtjänsten driver yrkeskategorin att stanna kvar i sin anställning tyder på att det inte är 

arbetet i sig som bör förändras för att nå målen för personalomsättningen. Snarare är det då 

andra omkringliggande faktorer som driver intentionen att sluta, vilket tyder på att systemet 

med anställd personal i sig har förutsättningar för att vara framgångsrikt. 

!
Eftersom målet för den aktuella organisationen är att sänka personalomsättningen, det vill 

säga undvika att de anställda slutar, är det på kortare sikt naturligt att främst rikta åtgärder 

mot hygienfaktorerna. Ett sätt att komma till rätta med de faktorer som i dag driver de 

anställdas intention att lämna ett arbete de i grunden verkar uppskatta är att utreda i vilken 

utsträckning hygienfaktorerna är tillfredsställda i dagsläget. Ur ett långsiktigt perspektiv är det 

rimligt att även lägga fokus på att arbeta med motivationsfaktorer. Studien ger en bild av att 

gruppbefäl och soldater är medvetna om att Försvarsmakten är en konservativ organisation, 

starkt präglad av tradition, men resultaten indikerar att det finns ett värde att börja titta på 

förändringsmöjligheter. Exempelvis leder motivationsfaktorn engagemang från chefer och 

hygienfaktorn ledarskap intuitivt till slutsatsen att en positiv effekt kan uppnås om chefer visar 

ett större gehör och en tydlig vilja att vidta åtgärder. 

!
6.2.2 Förslag till framtida forskning 

För att bygga vidare på resultatet av denna studie finns ett antal möjligheter. Av särskilt 

intresse skulle en mer omfattande kvantitativ undersökning vara, där målet är att bekräfta 

dessa faktorer på en större skala, exempelvis utifrån ett bredare underlag från 

Försvarsmakten. Alternativt kan nästa steg vara en studie som söker mäta tillfredställelse av 
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respektive faktor i nuläget. Som enskild organisation med oönskad nivå på 

personalomsättning ger det en god möjlighet att få en uppfattning om vilka faktorer som bör 

behandlas och därmed kunna prioritera eventuella åtgärder. 

!
För att få en bättre förståelse för orsak-verkan-samband samt förklaringsgrad för enskilda 

faktorer skulle en experimentell, longitudinell studie vara intressant. Då skulle individuella 

faktorer kunna manipuleras, exempelvis genom att sätta in åtgärder för att tillgodose en 

specifik faktor för att sedan följa effekten av detta på intentioner att stanna respektive lämna 

alternativt indirekt effekten på den övergripande personalomsättningen, över tid. På så sätt 

finns det möjligheter att gradera faktorer och mäta styrkan i deras respektive effekt på 

personalomsättning. 

!
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Bilagor

Bilaga 1: Presentation av informanter 

Studien omfattar 10 informanter. Dessa presenteras med identitetskodning och aktuella bakgrundsvariabler i 

tabellen nedan.

"  

!
!

Bilaga 1 – Presentation av informanter och bakgrundsvariabler. 

!

Informant Kön (man/kvinna) Tid i tjänst (<1 år/1–2 år/>3 år)

I kvinna >3 år

II kvinna 1–2 år

III man 1–2 år

IV man <1 år

V kvinna >3 år

VI man >3 år

VII kvinna >3 år

VIII kvinna <1 år

IX man <1 år

X man 1–2 år
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Denna intervjuguide grundades samtliga intervjuer på. Inledning samt avslutning av intervjun var identisk för 

samtliga intervjuer, medan frågeföljden anpassades efter respektive intervju. 

!  

!
Undersökningens huvudfrågeställning: 

Vad påverkar gruppbefäl & soldaters intentioner att stanna,  

respektive avsluta sin anställning i Försvarsmakten? 

Hej! 

!
Först och främst tack för att du är intresserad av att hjälpa oss i den här studien. 

Huvudfrågeställningen är… och syftet för undersökningen är att få en bättre insikt i de 

faktorer som påverkar anställningstiden. Intervjuerna kommer hjälpa oss att skapa en bättre 

förståelse för detta genom ett personligt perspektiv från någon som befinner sig i den aktuella 

anställningsformen. Detta kommer resultera i en uppsats vid Uppsala universitet. Den 

kommer sedan ligga till grund för en sammanfattande rapport som lämnas till enheten.  

!
Det är helt frivilligt att vara med och du väljer själv om det är några frågor du inte vill svara 

på. Din medverkan är helt anonym, det enda som kommer redovisas är kön och tid i tjänst. 

Vilka som har intervjuats hanteras också med försiktighet för att så få som möjligt ska få 

kännedom om detta. Ingen av oss kommer prata med någon annan om vad som sagts i detta 

rummet och resultatet av alla 8-12 intervjuer kommer beskrivas helt anonymt. 

!
Vi räknar med att prata i mellan 30 och 45 min. Fokus kommer ligga på det du har att 

berätta (och alltså inte på våra frågor) och vi har ett antal områden som vi kommer beta av, 

ett efter ett. Under intervjun kommer vi att anteckna 

!
Har du några frågor eller tankar innan vi sätter igång? 

!
!
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Exempel på frågor: 

!
Bakgrundsfrågor 

Berätta om dig själv! 

Hur kom det sig att du sökte dig till arbetet i Försvarsmakten? 

Hur länge planerade du att jobba med detta när du först började? 

Har detta förändrats under din anställning? 

Vad är din övergripande känsla för jobbet just nu? 

	 Varför, exempel, berätta mer etc…  

Vad har du för framtidsplaner? 

Vad är du mest nöjd med i din anställning? 

Vad är du minst nöjd med? 

Hur ser du på ditt jobb (som GSS), är det ett arbete som man har länge eller är det en tillfällig 

grej? 

Ser du en framtid som fortsätter inom Försvarsmakten (i andra roller)? 

Hur tycker du att Försvarsmakten i sin helhet presterar som arbetsgivare? 

Hur tycker du att din enhet presterar som arbetsgivare? 

!
Tillfredsställelse/missnöje 

Berätta om en situation när du kände dig väldigt tillfreds med jobbet. 

Hur påverkade detta din vilja att stanna? 

	 Fördjupningsfrågor. Utveckla, berätta mer, vad låg bakom situationen etc. 

Berätta om en situation när du kände dig väldigt missnöjd med jobbet. 

Hur påverkade detta din vilja att sluta? 

	 Fördjupningsfrågor. Utveckla, berätta mer, vad låg bakom situationen etc. 

Vad tror du skulle kunna få dig att känna dig mer tillfreds med ditt jobb? 

!
Intentioner 

Vad i dagsläget får dig att känna att du inte vill/har lust att vara kvar? 

Vad i dagsläget får dig att känna att du vill vara kvar/fortsätta? 

Vad tror du skulle kunna få dig att vilja stanna längre? 

	 Hur mycket längre?  

	 Vad skulle kunna få dig att vilja stanna hela kontraktstiden ut? 
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	 	 Försök också utveckla detta så mycket som möjligt... 

Vad skulle få dig att vilja sluta så snart som möjligt? 

	 Försök också utveckla detta så mycket som möjligt… 

!
Kontroll av klassiska motivations- och hygienfaktorer 

	 Ex. Hur känner du inför lön som ett sätt att påverka motivationen att stanna? 

	 Ex. Påverkar möjligheterna till befordran dina framtidsplaner? 

!
Avslutningsfrågor 

När du nu tänker på det vi pratat om i denna intervjun hur känner du inför det? 

Något att tillägga? [som du tycker är relevant men vi inte tagit upp] 

!
[Notera: Förutom dessa ovannämnda frågor ställdes även lämpliga uppföljningsfrågor till 

respektive respondent] 

!
Avslutning: 

Det här var alla frågor vi hade denna gång. Stort tack för din tid och för din hjälp med att 

utveckla vår undersökning. 

!
Vad händer härnäst: 

Vi kommer nu att hålla ytterligare några intervjuer för att samla in mer information om 

ämnet. Därefter kommer vi att analysera den information vi har fått in. Den 15:e januari så 

kommer uppsatsen lämnas in för examination, därefter dröjer rättningen någon månad. Den 

slutgiltiga versionen kommer att finnas tillgänglig på internet. 

!
Om du skulle ha några frågor eller vill ha mer information vid ett senare tillfälle så kan du 

höra av dig till oss. [lämna lämpliga kontaktuppgifter] 

!
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Bilaga 3: Översättning och användning av begrepp 

I uppsatsen används ett flertal begrepp som är hämtade från engelska språket. För att förtydliga de definitioner 

samt översättningar av begreppen som har gjorts följer en sammanställning nedan. 

!  

3.1 Employee retention & employee turnover 

De engelska begreppen employee retention och employee turnover är nära relaterade och beskriver 

samma fenomen ur två olika perspektiv. Beräkningsmässigt speglar dessa två siffror varandra, 

då employee retention är den procentandel av befintlig personal som tjänstgjort inom en given 

tidsram medan employee turnover är den procentandel av befintlig personal som frivilligt lämnat 

sin tjänst inom en given tidsram. Employee retention beskriver på så sätt till vilken grad en 

organisation har förmåga att behålla befintlig personal på frivillig basis. Till skillnad från 

detta beskriver employee turnover, enligt vår översättning personalomsättning, en organisations 

omsättning av personal på frivillig basis (CIPD, 2014). 

!

Bilaga 3.1 – Presentation av engelskt begrepp och översättning. 

!
3.2 Satisfaction & dissatisfaction 

Herzbergs et al. (1959) modell utgår ifrån två polära skalor där extremerna är satisfaction och 

neutral, respektive neutral och dissatisfaction. Översättningen som har använts i denna uppsats är 

enligt följande: 

!

Bilaga 3.2 – Presentation av engelskt begrepp och översättning. 

!
Dessa översättningar har valts för att bäst spegla andemeningen i de ursprungliga engelska 

begreppen. Det skulle kunna tänkas vara rimligt att översätta dissatisfaction till otillfredsställelse. 

Engelskt begrepp Svensk översättning (författarnas)

Employee retention Förmåga att behålla befintlig personal

Employee turnover Personalomsättning

Engelskt begrepp Svensk översättning (författarnas)

Satisfaction Tillfredsställelse

Dissatisfaction Missnöjdhet
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Dock kan otillfredsställelse på svenska anses antyda en viss neutralitet, till skillnad från 

dissatisfaction som har en tydligare negativ klang. För att förtydliga den negativa extrem som 

dissatisfaction utgör på den ena av Herzbergs två skalor har begreppet missnöjdhet valts. 

Missnöjdhet anses bättre illustrera den kontrast begreppet bör utgöra mot det positiva 

tillfredsställelse (engelskans satisfaction).
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