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ABSTRACT: 

 
The security situation in Europe has led to a national focus in the armed forces. A national defence requires a 

sufficient number of soldiers and to handle this, several countries relies on voluntary soldiers. In Sweden, the Home 

Guard represent 47% of the total number of soldiers in the armed forces. At first look, a professional unit should have 

easier to motivate soldiers compared to the Home Guard. However, the fulfilment in the Home Guard is nearly 100% 

and the professional units have had problems keeping their soldiers. The purpose with this paper is therefore to 

investigate what motivates Home Guard soldiers to serve. The method used is a case study based on several interviews 

with soldiers from the Swedish Home Guard. The case study uses Fabrizio Battistellis theory about motivation as a 

theoretical foundation, which consists of three different categories, paleomodern, modern and postmodern.  

 

This study indicates that soldiers in the Home Guard are motivated by paleomodern factors, as factors such as duty, 

responsibility and the desire to be part of a military culture are important to soldiers. Findings also indicates that 

postmodern factors such as the will to develop the soldier’s personal identities and a longing for adventure were found 

to be important for the soldiers. However, although these factors are common, they are not thought to be crucial. 

Modern factors are weakly represented since no significant economic or materialistic factors could be determined.  

 

Nyckelord:  
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1. Inledning  

1.1. Problemformulering 

Slutet på kalla kriget innebar att många europeiska länder inriktade sina försvarsmakter mot 

internationella insatser. Men de senaste årens försämrade omvärldsläge i Europa har medfört 

att flertalet länder åter fokuserar mot ett nationellt försvar. Ett tydligt exempel på detta är 

Sverige, där regeringen återinför en form av värnplikt från 2018 för att säkerställa 

personalförsörjningen.1 

 

Men många försvarsmakter förändrade organisationerna och minskade i volym efter 

omställningen, vilket gör att det kommer ta lång tid att återanpassa organisationerna till ett 

nationellt försvar. För att upprätthålla nationell förmåga används idag hemvärnsförband i 

flertalet länder. Förbanden används som nationella styrkor och utgör volymen i 

försvarsmakterna då yrkesförbanden inte har tillräcklig personell kapacitet. I Sverige står 

hemvärnet för nästan 47% av det totala antalet soldater och officerare som Försvarsmakten 

förfogar över.2 Detta tillsammans med en pågående modernisering gör att hemvärnsförbanden 

blir allt viktigare för svensk krigföringsförmåga. 

 

Men det finns ofta en negativ bild av hemvärnet hos allmänheten och ibland även också hos 

övriga Försvarsmakten. Bilden är en föråldrad nidbild men påverkar hemvärnet än idag. 

Jämfört med yrkesförbanden har dessutom hemvärnet inte lika avancerade uppgifter eller 

utrustning. Hemvärnet saknar både stridsvagnar och stridsfordon och för enskilda 

hemvärnssoldater är den ekonomiska ersättningen liten då soldaterna är frivilliga och inte 

anställda. Samtidigt finns det inte någon möjlighet för soldaterna att åka på internationell 

insats med förbandet då hemvärnet endast tjänstgör inom Sveriges gränser.  

 

Sett till dessa faktorer borde yrkesförbanden ha enklare att motivera sina soldater till att 

tjänstgöra. Men yrkesförbanden når inte upp till satta mål och under 2016 avslutade nästan 

var femte heltidsanställd soldat sin anställning3, samtidigt som hemvärnet är uppfyllt till i 

stort sett 100%. Rekryteringen till hemvärnet går bra och många soldater tjänstgör under en 

                                                 
1 Regeringskansliet, Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt, 2017, 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-grundutbildning-

med-varnplikt/ (Hämtad: 2017-05-04) 
2 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2016, Bilaga 1, Försvarsmakten, 2017, s. 4 
3 Ibid, s. 6 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-grundutbildning-med-varnplikt/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-grundutbildning-med-varnplikt/


Kd. Leif Staflin 2017-07-10  

1OP303 

Sida 5 av 45 

 

lång tid. Även om skillnaden mellan yrkessoldater och frivilliga soldater är stor, är det ändå 

intressant hur det kommer att hemvärnsförbanden lyckas motivera sina soldater till 

tjänstgöring när det finns svårigheter i andra delar av Försvarsmakten. Detta tyder på att det 

finns någonting som motiverar till den form av nationell tjänstgöring som hemvärnet erbjuder. 

Men då området är outforskat är frågan vad denna motivation består av? 

1.2. Syfte och frågeställning 

Då hemvärnsförband spelar en allt viktigare roll i det nationella försvaret är det av stor vikt att 

kunskap om vad som motiverar hemvärnssoldater till att tjänstgöra finns. Eftersom området är 

relativt outforskat gör det att undersökningen tar avstamp i en delvis ny kontext. Syftet med 

undersökningen är därför att undersöka vad en generell hemvärnssoldats motivationsfaktorer 

består av. På detta sätt bidrar undersökningen med ny empiri till det generella forskningsläget 

kring soldaters motivation och kompletterar tidigare forskning med ännu en kategori soldater.     

 

För att undersöka motivationen hos hemvärnssoldater kommer undersökningen att utgå från 

följande frågeställning: 

- Vad motiverar människor till nationell tjänstgöring i hemvärnsförband? 

1.3. Fakta om hemvärnet i Sverige 

Hemvärnet i Sverige utgör de nationella skyddsstyrkorna och dess uppgift är att skydda, 

bevaka samt ytövervaka områden och objekt.4 Försvarsmakten har som mål att hemvärnet ska 

bestå av 21 700 soldater och rekryteringen går bra. Vid årsskiftet 2016 fanns det 21 687 

soldater5 vilket ger en procentsats på 99,9%. Medelåldern är 42 år6, medan den är 22 år7 hos 

rekryter och 26 år8 hos yrkessoldater. 

  

Hemvärnet är uppdelat i bevakningskompanier respektive insatskompanier och minimum 

avtalstid för dessa är 4 dagar respektive 8 dagar per år. För chefer tillkommer fler dagar 

beroende på vilken tjänst som innehas. Rekrytering och antagning har skett på frivillig basis 

sedan hemvärnet skapades 1940.9 Då detta är ett förband där soldaterna inte är anställda utan 

                                                 
4 Försvarsmakten, Handbok hemvärn: HvH 2016, Försvarsmakten, Stockholm, 2016, s. 19 
5 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2016, Bilaga 1, 2017, s. 8 
6 Ibid, s. 8 
7 Ibid, s. 11 
8 Ibid, s. 5 
9 Försvarsmakten, Hemvärnets historik, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-

verksamhet/verksamhetsomraden/hemvarnet/hemvarnet-historik/ (Hämtad: 2017-04-07) 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/hemvarnet/hemvarnet-historik/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/hemvarnet/hemvarnet-historik/
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endast har ett avtal med Försvarsmakten kombinerar soldaterna tjänstgöringen med ett civilt 

arbete. Soldaterna erhåller dessutom ingen lön utan får en utbildningspremie vid fullgjort 

kontrakt.10 Denna utbildningspremie varierar i storlek beroende på tjänst. En skyttesoldat med 

ett avtal på 8 dagar per år får 7000 kr vid fullgjort kontrakt.11 Per dag blir ersättningen 875 kr. 

Att ta i beaktning då är att när hemvärnssoldaterna väl är på övning så innebär övningarna att 

soldaterna är i tjänst från inryck till utryck vid övningens slut. Timersättningen är således 

väldigt låg.  

1.3.1. Antagning av hemvärnssoldater 

För att upprätthålla tillräckliga nivåer inom hemvärnet krävs en årlig antagning av 2000 

individer, vilket Försvarsmakten lyckats rekrytera de senaste åren. Efter 2014 har dessutom 

den totala mängden personer som ansluter till hemvärnet ökat. Soldaterna som ansluter 

kommer från tre olika kategorier: (1) från soldater som slutat som yrkessoldater, (2) från 

tidigare värnpliktiga och (3) från soldater som genomför militär grundutbildning mot 

hemvärnet (direktrekryterade).12 Försvarsmaktens mål är att den största delen som ansluter 

ska bestå av yrkessoldater som valt att avsluta sin anställning. Denna målsättning har dock 

inte uppnåtts.13 Därför är tidigare värnpliktiga idag den största kategorin som ansluter. 

Rekryteringsgrunden bland tidigare värnpliktiga minskar dock i och med volymerna på de 

sista värnpliktskullarna och införandet av yrkesförsvaret. Fördelningen var 2016 följande: 

tidigare värnpliktiga stod för 1763 soldater, tidigare yrkessoldater stod för 206 soldater och 

grundutbildningen stod för 142 soldater.14 

 

Gällande den militära grundutbildningen har Försvarsmakten generellt sett haft problem med 

rekrytering för samtliga inriktningar. Sedan 2012 har det konstant varit ett för lågt antal som 

påbörjat utbildningen jämfört med antalet utbildningsplatser som funnits. År 2016 fanns det 

3 200 platser för samtliga vapengrenar men endast 2 417 soldater ryckte in15, detta trots ett 

stort söktryck. För hemvärnets del har antalet platser på direktutbildningen mot hemvärnet 

(militär grundutbildning inriktning hemvärn, MGU-HV) de senaste åren minskat i omfattning 

då prioritering varit utbildning av yrkessoldater och deltidssoldater.16 Den specifika 

                                                 
10 Försvarsmakten, Handbok hemvärn: HvH 2016, 2016, s. 117 
11 Ibid, Bilaga 1:1 Personaltabell 
12 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2016, Bilaga 1, 2017, s. 9 
13 Ibid, s. 8 
14 Ibid, s. 9 
15 Ibid, s. 10 
16 Ibid, s. 8 
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rekryteringen mot MGU-HV har skiljt sig i framgång mellan förbanden som genomfört 

utbildningen. Orsakerna till detta anges vara geografiska och demografiska.17  

 

Sammanfattat kan antagningen av hemvärnssoldater ses som lyckad på grund av att det 

fortfarande finns tidigare värnpliktiga som ansluter. När denna kategori minskar är det viktigt 

att det finns kunskap om vad som motiverar dessa typer av soldater så att rekrytering av nya 

soldater kan ske.  

1.4. Avgränsningar 

Personal som tjänstgör i Hemvärnet kan tillhöra flera frivilliga försvarsorganisationer, såsom 

Lottorna, Bilkåren med flera. Personalen från dessa organisationer skriver avtal med 

hemvärnet och tjänstgör som specialister. Undersökningen kommer dock inte att behandla 

dessa utan kommer endast att undersöka soldater som tjänstgör i hemvärnet. 

1.5. Disposition 

I kommande kapitel presenteras först forskningsläget kring soldaters motivation. Därefter 

presenteras det teoretiska ramverket som undersökningen vilar på, vilket innefattar både 

teorin som används och en operationalisering av denna. Därefter presenteras hur 

undersökningen gick till och vilken metod som användes. I det femte kapitlet presenteras 

analysen och resultatet som undersökningen kom fram till, vilket sammanfattas och diskuteras 

i sjätte kapitlet. Slutligen summeras undersökningen.   

                                                 
17 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2016, Bilaga 1, 2017, s. 8 
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2. Tidigare forskning avseende motivation 
Då forskningsläget kring hemvärnssoldaters motivation är relativt outforskat presenteras 

forskning kring rekryters och soldater i internationell tjänsts motivation, utöver forskning 

kring hemvärnssoldater. Detta för att vidga perspektivet kring vad som motiverar olika typer 

av soldater. Anledningen till varför just rekryter och soldater i internationell tjänst presenteras 

är att det kan förväntas skilja åt i motivation mellan dessa typer av soldater. Eftersom rekryter 

är nya i soldatlivet är de ofta unga och påverkade av det civila livet. Soldater i internationell 

tjänst är däremot ofta äldre och har mer livserfarenhet och är påverkade av det militära livet. 

Även uppgiftsmässigt skiljer sig dessa två kategorier åt. Därför ses dessa som ett bra 

komplement, vilket resulterar i att perspektivet kring motivation hos soldater vidgas stort.  

2.1. Rekryter 

Erik Hedlund har studerat rekryter i undersökningen ”GMU-rekryterna” från 2011. 

Slutsatsen i undersökningen var att den främsta motivationen hos rekryterna bestod av att de 

ville utvecklas som personer, bidra till att hjälpa andra och det nationella försvaret, samt i viss 

mån på grund av patriotism.18 Undersökningen visade även att rekryterna var mindre 

motiverade av faktorer såsom ekonomisk och materiell vinning.19  

 

Liknande forskning har gjorts på amerikanska ungdomar och dess motivation till tjänstgöring 

i amerikanska armén. John Eighmeys undersökning ”Why do youth enlist” från 2006 drog 

slutsatsen att motivationen bland ungdomarna representerades av sju stycken olika teman.20 

Dessa teman var (1) trohet mot egna landet (patriotism), (2) förtjäna respekt av familjen, (3) 

värdighet, (4) materiella och ekonomiska fördelar för individen, (5) utmaning, (6) äventyr och 

(7) risktagning. Den främsta motivationen hos ungdomarna härleddes till patriotism och 

individuell utmaning.21 Att ta i hänsyn angående undersökningen är att den genomfördes i 

nära anslutning till terrordåden den 11 september 2001 vilket kan antas bidra till att de 

patriotiska inslagen ökade.  

                                                 
18 Hedlund Erik, GMU-rekryterna: En studie av motivation, självbild och frågor kopplade till GMU, 

ledarskap, utbildning och fortsatt engagemang i försvaret, Institutionen för ledarskap och 

management, Försvarshögskolan (FHS), Stockholm, 2011, s 13 
19 Ibid, s. 8 
20 Eighmey John, “Why do youth enlist?”, Armed Forces & Society, vol 32, nr 2, sida 307-328, 2006, 

s. 322-323 
21 Ibid, s. 326 
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Sammanfattat visar forskningen kring de svenska rekryterna och amerikanska ungdomarna att 

motivationsfaktorer såsom individutveckling, bidragande och lojalitet mot det egna landet är 

vanligt för rekryter som är nya inom försvarsmakterna.  

2.2. Soldater i internationell tjänst 

Hedlund har även studerat soldater i internationell tjänst. I undersökningen ”What motivates 

Swedish soldiers to participate in peacekeeping missions” drogs slutsatsen att motivationen 

till att genomföra internationella insatser till huvuddel bestod av faktorer såsom äventyrslust, 

att pröva sig själv samt upptäcka nya människor och platser.22 Respondenterna i 

undersökningen var svenska soldater från insatserna i Liberia och Kosovo under 2006.  

Förutom ovanstående faktorer, visade resultatet att det fanns indikationer på att soldaterna 

motiverades av faktorer såsom ekonomisk och karriärmässig påverkan samt i mindre 

utsträckning även faktorer som medmänsklighet och kamratskap.23  

 

Undersökningen påvisade även att soldaterna inte motiverades av att göra insatsen för 

Sverige, utan insatsen gjordes snarare för att bidra till att påverka andra länder till att fungera 

bättre.24 Patriotism var således inte en motivationsfaktor till varför dessa soldater genomförde 

en internationell insats. Dock visar annan forskning på att detta skiljer mellan olika länder. 

Danska soldater, som genomförde internationella insatser, studerades 2015 i undersökningen 

”Why do they serve? Changes and differences in motives of Danish soldiers deployed to 

peace-keeping and peace-enforcing missions”. Resultatet visade att soldaterna motiverades 

utav att göra en insats för det egna landet, vilket kan ses som en form av patriotism.25 Dock 

drogs slutsatsen att patriotism var lågt representerat bland soldaterna och de främsta 

motivationsfaktorerna var faktorer såsom utmaning och personlig utveckling.26  

 

Sammanfattat består soldaters motivation till internationell tjänst främst av 

motivationsfaktorer som äventyrslust, personlig utveckling och materiella fördelar medan 

patriotiska faktorer är mindre vanliga. 

                                                 
22 Hedlund Erik, “What motivates Swedish soldiers to participate in peacekeeping missions: research 

note”, Armed Forces & Society, vol 37, nr 1, sida 180-190, 2011, s. 185 
23 Ibid, s. 185 
24 Ibid, s. 187 
25 Vincent Lyk-Jensen Stéphanie & Glad Ane, “Why do they serve? Changes and differences in 

motives of Danish soldiers deployed to peace-keeping and peace-enforcing missions”, Defence and 

Peace Economics Online, sida 1-23, 2016, s. 11 
26 Ibid, s. 18 
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2.3. Hemvärnssoldater 
Området avseende hemvärnssoldater är relativt outforskat. Dock har ledarskapscentrum på 

Försvarshögskolan undersökt hemvärnssoldater under grundutbildning och deras motiv till att 

genomföra utbildningen i undersökningen ”Upplevelser av grundläggande militär utbildning 

med inriktning hemvärn/nationella skyddsstyrkorna”. En slutsats som drogs var att 

anledningen till varför flertalet rekryter valt inriktning hemvärn var för att de hade för låga 

resultat vid mönstringen, vilket ledde till att de inte kunde söka andra inriktningar.27 Detta gör 

att relevansen för aktuell undersökning är låg då soldaterna inte ville tjänstgöra som 

hemvärnssoldater. Vissa slutsatser drogs dock kring varför individerna sökt sig mot 

Försvarsmakten och det var faktorer såsom intresse för fysisk träning, betydelsefullt och 

annorlunda arbete som motiverade.28  

 

Det har även gjorts forskning på förband som liknar hemvärnsförband. Amerikanska Army 

reserve liknar förbanden avseende tjänstgöringstid men det finns en stor skillnad. Då 

förbanden används som reservförband kan de mobiliseras och sättas in i krigshärdar runt om i 

världen, vilket också skett. Army reserve sattes bland annat in i Operation Desert Storm 1990, 

då över 84 000 soldater från förbandet tjänstgjorde.29 I undersökningen ”Wanting to soldier: 

enlistment motivations of army reserve recruits before and after operation desert storm” från 

1993 studerades motiven till varför soldater tjänstgör i dessa förband. Slutsatsen som drogs 

var att soldaterna främst motiverades av faktorer såsom att uppleva den militära kulturen och 

tjäna sitt land.30 Relevansen i studien är högre än den svenska undersökningen, dock är det 

värt att notera att uppgifterna som förbandet förväntas lösa mer liknar yrkessoldaters uppgifter 

fast tjänstgöringstiden är deltid. Detta medför att relevansen för undersökningen trots allt blir 

relativt låg.   

 

Sammanfattat kan forskningsläget kring hemvärnssoldater sägas vara begränsat, vilket gör att 

det är svårt att dra slutsatser från forskningen för aktuell undersökning.  

                                                 
27 Sohlberg, Jennifer, Hyllengren Peder, Wallenius Claes, Österberg Johan, Larsson 

Gerry, Upplevelser av grundläggande militär utbildning med inriktning hemvärn/nationella 

skyddsstyrkorna, Ledarskapscentrum, Försvarshögskolan, Stockholm, 2012, s. 17-18 
28 Ibid, s. 17 
29 Griffith James, “Being a reserve soldier”, Armed Forces & Society, vol 36, nr 1, sida 38-64, 2009, s. 

40 
30 Griffith James & Perry Shelley, “Wanting to soldier: enlistment motivations of army reserve recruits 

before and after operation desert storm”, Military Psychology, vol 5, nr 2, sida 127-139, 1993, s. 133-

137 
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2.4. Sammanfattning och hypoteser 

För att skapa en förförståelse av vad motivationen hos hemvärnssoldaterna är, skapas 

hypoteser från tidigare presenterad forskning. Sammanfattat visar denna forskning att 

beroende på vilken typ av soldat det är så skiljer motivationen åt. Soldater som genomför 

internationell tjänst är mer motiverade av att utveckla sig som personer och tjäna ekonomiskt 

på insatsen, medan rekryter mer är motiverade av känslan av att bidra till försvaret av landet 

och att utvecklas som individer. Då det finns en variation kring vad som motiverar olika typer 

av soldater bör det rimligtvis vara så uppgifterna som förbanden har bidrar till motivationen 

hos soldaterna. För att rekrytera soldater och få de att trivas måste organisationen kunna möta 

de specifika förväntningar eller motivationsfaktorer som soldattypen för respektive förband 

har. Exempelvis har en organisation som genomför internationella insatser goda möjligheter 

att utveckla sina soldater och möta de äventyrsfaktorer som finns. Likaså bör en rekryts 

personliga utveckling vara stor i den inledande delen av karriären. Materiella och ekonomiska 

faktorer bör kunna tillgodoses enklare vid en internationell insats då soldaterna tjänar 

ekonomiskt på att genomföra insatser eftersom lönen höjs och inga pengar görs av med i 

insatsområdet.  

 

För hemvärnet finns inte samma ekonomiska vinning och inte heller den tydliga personliga 

individuella utvecklingen. Därför antas att om sådana faktorer vore de främsta skulle 

organisationen få svårt att tillgodose dessa, vilket skulle resultera i att soldaterna blir 

omotiverade. Därför går det att resonera att sådana faktorer bör vara mindre viktiga för 

soldater i hemvärnsförband. Forskningen kring rekryter visade att dessa även motiverades av 

faktorer gällande lojalitet mot landet och ett bidragande till den nationella säkerheten. Dessa 

faktorer bör vara lättare för en organisation med nationellt fokus att tillgodose, då soldaterna 

lättare kan känna att de bidrar till landets försvar och får känna sig som soldater. Med det 

resonemanget antas den första hypotesen: 

H1: Hemvärnssoldater motiveras främst av att bidra till det egna landets försvar. 
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Om det finns stöd för hypotes ett bör således ett försämrat omvärldsläge motivera soldater i 

nationella förband. Detta vore även en förklaring till varför antalet antagningar ökat markant i 

svenska hemvärnet efter 2014, efter att kriget i Ukraina startat. Från detta resonemang skapas 

den andra hypotesen för undersökningen:  

H2: Ett försämrat omvärldsläge ökar hemvärnssoldaternas motivation.  

Dessa två hypoteser baseras på tidigare forskning och används för att skapa en förförståelse 

för vad som kan tänkas motivera hemvärnssoldater. Denna förförståelse används tillsammans 

med det teoretiska ramverket vid datainsamlingen. Undersökningen kommer således behandla 

hypoteserna, men även anta ett bredare perspektiv och undersöka vad som motiverar 

soldaterna inom hemvärnet generellt sett. 
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3. Teoretiskt ramverk och operationalisering 
Det finns flertalet teorier som försöker förklara vad som driver människor till att nå olika mål, 

där Maslows behovstrappa är en av de mest kända. Nackdelen med Maslows teori är att den 

är generell för alla typer av kontexter. Det gör att den inte är anpassad efter en militär kontext 

vilket kan medföra missvisande resultat. Undersökningen använder därför Fabrizio Battistellis 

teori avseende motivationsfaktorer som är utvecklad för den militära kontexten. Teorin har 

även använts i flertalet tidigare undersökningar, avseende motivation hos soldater, vilket 

underlättar jämförelse mellan olika studier samt att det innebär att teorin har relevans inom 

området. För att definiera vad motivation är används även Fabrizio Battistellis definition, 

vilken menar att motivation är faktorer som gör att människor strävar efter mål och gör aktiva 

val.31 

3.1. Battistellis motivationsteori 

3.1.1. Kort om teorin 

Teorin utvecklades 1997 då Battistelli genomförde en undersökning på italienska soldater 

som tjänstgjorde i Albanien och Somalia. Battistelli bygger sin teori på en vidareutveckling 

av Charles Moskos teori, Institutional vs. Occupation (I/O-teorin).32 I Battistellis teori finns 

tre kategorier, paleomodern, modern och postmodern. Kategorierna paleomodern och modern 

bygger på I/O-teorin, som beskriver två stycken olika synsätt på yrken inom militära 

organisationer, institutional och occupational. 

 

Battistellis kategori paleomodern bygger på Moskos synsätt institutional. Moskos menade att 

de soldater som såg tjänstgöringen som en plikt eller ett kall hade synsättet institutional.33 

Battistelli beskriver kategorin liknande och menar även att soldaterna vill känna sig 

användbara för andra och för organisationen.34 Soldaterna är patriotiska och vill att det är en 

stark försvarsmakt de tjänstgör och ser det som deras plikt att bidra till landets försvar.  

 

                                                 
31 Battistelli Fabrizio, “Peacekeeping and the Postmodern Soldier”, Armed Forces & Society, vol 23, 

nr 3, sida 467-484, 1997, s. 470 
32 Ibid, s. 468 
33 Moskos Charles, “From institution to occupation”, Armed Forces & Society, vol 4, nr 1, sida 41-50, 

1977, s. 42 
34 Battistelli, “Peacekeeping and the Postmodern Soldier”, 1997, s. 471 
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Battistellis moderna kategori bygger på Moskos synsätt occupational. Occupational beskrivs 

som en marknadsplats för individens materiella och ekonomiska vinnande35, jämfört med 

institutional där det istället är organisationens vinnande som är i fokus. Battistelli menar att 

soldater vilkas motivationsfaktorer är att tjäna pengar och erhålla fördelar för egen karriär 

sorterar in under den moderna kategorin.36 Dessa soldater är inte lika motiverade av att 

organisationen eller landet är starka utan fokus är på individen.   

 

Det som skiljer Battistellis teori från I/O-teorin är Battistellis sista kategori, postmodern. 

Battistelli såg att en annan typ av motivation fanns hos soldaterna som inte överensstämde 

med synsätten i I/O-teorin.37 Indikationer på detta var att vissa soldater ansåg att 

organisationen fanns till för att hjälpa individen till självförverkligande och till att hitta sig 

själv.38 Moskos synsätt occupational beskriver förvisso att individen och inte organisationen 

står i fokus, men på ett mer materialistiskt plan. En annan forskare, Ronald Inglehart, hade 

tidigare uppmärksammat liknande fenomen i forskning kring de ”tysta revolutionerna” från 

1960- och 1970-talen. Det är även från denna forskning Battistelli grundar sin utökade teori 

på.39 Inglehart menar att vissa ideal såsom självförverkligande började växa fram i samhället 

under denna tidsperiod. Battistelli ansåg att Ingleharts forskning beskrev hans upptäckta 

indikationer väl och att I/O-teorin därför inte var tillräcklig för att kunna förklara soldaters 

motivation. Resultatet blev att Battistelli utökade I/O-teorin med den postmoderna kategorin, 

där faktorer så som självförverkligande, äventyrslust och utmaningar faller in under.  

  

                                                 
35 Moskos, “From institution to occupation”, 1977, s. 43 
36 Battistelli, “Peacekeeping and the Postmodern Soldier”, 1997, s. 471 
37 Ibid, s. 468-469 
38 Ibid, s. 469 
39 Ibid, s. 469-470 



Kd. Leif Staflin 2017-07-10  

1OP303 

Sida 15 av 45 

 

 

 

3.1.2. Återkoppling tidigare forskning och hypoteser 

Forskningen kring rekryter påvisade att faktorer såsom bidragande, lojalitet mot det egna 

landet samt individutveckling tillhörde de främsta motivationsfaktorerna. Kopplas dessa mot 

Battistellis teori sorterar faktorerna bidragande och lojalitet in under kategorin paleomodern 

medan individutvecklingen sorterar in under postmodern. För soldater i internationell tjänst 

var de främsta motivationsfaktorerna personlig utveckling och materiella fördelar, vilka 

sorterar in under kategorierna postmodern respektive modern. Båda hypoteserna som skapats 

för undersökningen sorterar in under den paleomoderna kategorin. Eftersom tidigare 

forskning och hypoteserna enkelt kunde sorterades in under teorin, påvisar detta att svaret på 

hypoteserna och vad som motiverar hemvärnssoldaterna kan förväntas fås genom 

undersökningen.  

  

Kategori Typiska drag 

Paleomodern Fokus på organisationens behov: 

- Individen motiveras av att känna sig användbar för 

organisationen och andra människor. 

- Individen motiveras av patriotiska orsaker såsom att stärka 

organisationen eller det egna landet. 

- Individen ser det som deras plikt att tjänstgöra. 

Modern Fokus på individens materiella behov: 

- Individen motiveras av att erhålla ekonomiska fördelar. 

Individen motiveras av att erhålla kunskap inför militär 

karriär eller civilt liv. 

Postmodern Fokus på individens självförverkligande: 

- Individen motiveras av äventyr och utmaningar. 

- Individen använder organisationen för att utveckla och hitta 

sig själv. 

Figur 1: Sammanfattning av Battistellis motivationsteori 
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3.1.3. Kritik mot användandet av Battistellis motivationsteori 

Battistellis teori utvecklades för att kunna mäta motivationen hos soldater som tjänstgjort i en 

internationell kontext. Därav kan det hävdas att soldater som tjänstgör i en nationell kontext 

kan motiveras av andra faktorer. Teorin anses dock fortfarande ha relevans för 

undersökningen då undersökningen fortfarande behandlar soldater och endast inriktningen 

skiljer dessa åt. Då även hypoteserna har visat att hemvärnssoldaternas förväntade 

motivationsfaktorer kan analyseras enligt Battistellis teori dras slutsatsen att teorin är 

tillämpbar i undersökningen. Andra undersökningar har även använt teorin för att undersöka 

vad som motiverar rekryter40, vilka inte har några internationella uppgifter. Även detta påvisar 

tillämpbarheten i teorin. Om resultatet sedermera visar att det finns faktorer som inte går att 

sortera in under någon av dessa kategorier kommer dessa att belysas.   

3.2. Operationalisering av Battistellis motivationsteori 

För att erhålla mätbara variabler operationaliserades Battistellis teori ned till användbara 

motivationsfaktorer. Detta gjordes tillsammans med förförståelsen som erhållits från 

hypoteser och tidigare forskning. Motivationsfaktorerna användes sedermera vid 

datainsamlingen och under analysen. Detta medgav att rätt saker undersöktes vilket bidrog till 

god validitet i undersökningen. Varje kategori bröts ned i tre stycken motivationsfaktorer. 

Nedan presenteras de nedbrutna motivationsfaktorerna och hur de härleds till Battistellis 

kategorier. 

3.2.1. Motivationsfaktorer 

Paleomoderna motivationsfaktorer 

Battistellis paleomoderna kategori handlar om att individen vill känna sig användbar för 

organisationen och andra inom organisationen. Därför syftar den första motivationsfaktorn till 

att kontrollera hur soldaterna motiveras av detta. En uppgift hemvärnet har är att bidra till det 

civila samhället genom exempelvis eftersök. Hur soldaten påverkas av denna uppgift 

undersöks i motivationsfaktorn, bidragande till samhället. Faktorn härleds ur kategorin 

avseende individers önskan om att bidra till att göra någonting bra för andra.41  

 

                                                 
40 Hedlund, GMU-rekryterna: En studie av motivation, självbild och frågor kopplade till GMU, 

ledarskap, utbildning och fortsatt engagemang i försvaret, 2011 
41 Battistelli, “Peacekeeping and the Postmodern Soldier”, 1997, s. 471 
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Den andra faktorn, organisation och kultur, härleds ur soldaternas professionella synsätt och 

hur individerna känner för samhörigheten mot organisationen.42 Faktorn fokuserar på hur 

soldaterna påverkas av att känna sig användbar för organisationen och för andra inom 

organisationen. Faktorer som lojalitet och att känna sig som en del av den militära kulturen 

sorteras in under motivationsfaktorn. Fokus är mot förbandsanda och gruppdynamik och inte 

på enskilda individer.  

 

Den sista paleomoderna motivationsfaktorn, omvärldsläge och patriotism, härleds från 

Battistellis argument om att stärka det egna landet.43 Faktorn fokuserar på hur soldaten 

påverkas av ett försämrat omvärldsläge och hur patriotism påverkar soldaten. 

 

Moderna motivationsfaktorer  

Battistellis moderna kategori handlar om ekonomiska och materiella fördelar för individen. 

Den första nedbrutna faktorn, utbildningspremien, härleds direkt till de ekonomiska 

fördelarna soldaten får.44 Faktorn undersöker hur viktig utbildningspremien, som soldaterna 

erhåller vid fullgjort kontrakt, är och hur den påverkar engagemanget.  

 

Den andra, civilt mervärde, härleds från Battistellis syn att soldaterna motiveras av att erhålla 

kunskap.45 Faktorn undersöker vikten för soldaten att erhålla ett civilt mervärde i form av 

exempelvis ledarskapsutbildningar. Även den civila arbetsgivarens syn på tjänstgöringen 

kontrolleras. 

 

Den tredje faktorn, militärt mervärde, undersöker hur viktigt det är för individen att erhålla 

militära fördelar och om det påverkar engagemanget. Även denna faktor härleds från att 

erhålla kunskap som kan vara till fördel för individen.46 Denna gång ur ett militärt perspektiv.  

 

  

                                                 
42 Battistelli, “Peacekeeping and the Postmodern Soldier”, 1997, s. 469 
43 Ibid, s. 471 
44 Ibid, s. 471 
45 Ibid, s. 471 
46 Ibid, s. 471 
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Postmoderna motivationsfaktorer  

Battistellis postmoderna kategori handlar om hur individen kan använda organisationen för att 

hitta sig själv. Den första nedbrutna faktorn, äventyr och utmaning, härleds från individens 

längtan efter äventyr för att utveckla sig själv.47 Fokus är på om soldaten är äventyrslysten 

som person och hur det påverkar engagemanget. Det fokuseras även mot vilka utmaningar 

soldaten får i tjänstgöringen och på vilket sätt detta påverkar engagemanget. 

Den andra faktorn, sociala faktorer, härleds från Battistellis argument om en meningsfull 

upplevelse.48 Detta undersöks i form av hur soldaten motiveras av att träffa nya människor, i 

form av möten med nya individer.  

 

Den sista faktorn, personlig utveckling, härleds från Battistellis argument angående 

självförverkligande och meningsfulla upplevelser.49 Faktorn undersöker om individen 

motiveras av möjligheten att utveckla sig själv på ett personligt plan, med exempelvis 

praktiserande av ledarskap och utvecklande av personlighet. 

3.2.2. Analysverktyg 

Från de operationaliserade faktorerna skapades ett verktyg som användes under dataanalysen. 

Verktyget innehöll samtliga motivationsfaktorer och syftade till att skapa en överblick över 

vad samtliga respondenters motivation bestod av. Det användes för att kontrollera om de 

operationaliserade motivationsfaktorerna påverkade respondenten, om respondenten återkom 

till faktorn flertalet gånger samt om respondenten hade flera olika argument till varför faktorn 

motiverade. Dessutom skedde en sammanfattning av respondenten. Användandet av 

analysverktyget säkerställde att samtliga respondenter analyserades på samma sätt och då 

varje faktor härletts ur Battistellis teori, bidrog verktyget till god validitet i undersökningen.  

 

  

                                                 
47 Battistelli, “Peacekeeping and the Postmodern Soldier”, 1997, s. 469-471 
48 Ibid, s. 471  
49 Ibid, s. 469 - 471 
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4. Metod  

4.1. Fallstudie 

Undersökningen genomfördes som en fallstudie då fördelarna med att använda strategin var 

att det möjliggjorde att undersöka fallet på djupet.50 Det innebar att strategin underlättade att 

få fram vad motivationen hos soldaterna var genom en induktiv logik51, vilket överensstämde 

med undersökningens syfte.  

  

Nackdelarna med fallstudien antas ofta vara att det är svårt att generalisera utifrån resultatet.52 

Det antas att fallstudien bygger på subjektiva känslor hos människor och att strategin 

fokuserar på kvalitativa analyser av processer och inte producerar mätbara resultat.53 Det var 

dock precis det aktuell undersökning syftade till, att få djup kunskap om vad individer tycker 

och tänker vilket gjorde att nödvändigheten att eftersträva mätbara resultat minskade. Målet 

var trots detta att generella slutsatser skulle kunna dras ur undersökningen och detta gjordes 

genom att undersökningsobjektet valdes ut strategiskt, vilket ökade validiteten på 

slutsatserna.54   

 

Val av undersökningsobjektet skedde genom ett typiskt fall.55 Det typiska fallet passade bra i 

undersökningen då syftet var att undersöka vad en generell hemvärnssoldat motiveras av och 

det typiska fallet innebär att undersökningsobjektet representerar en större population genom 

ett strategiskt urval.56 Samtliga respondenter tillhörde svenska hemvärnet, men då det svenska 

hemvärnet inte skiljer sig systematiskt från andra hemvärnsförband, avseende uppgifter och 

tjänstgöringsform, kan dessa representera fler hemvärnsförband än det svenska. Med det 

resonemanget går det att resonera att hemvärnssoldater i andra länder kan antas ha liknande 

motivationsfaktorer, även om kulturen skiljer mellan länder. Svenska hemvärnet är dessutom 

intressant då det är relativt outforskat.  

                                                 
50 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 60 
51 Ibid, s. 62 
52 Ibid, s. 72 
53 Ibid, s 72 
54 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2012, s. 165 
55 Ibid, s. 164 
56 Ibid, s. 164-165 
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4.1.1. Urval av respondenter 

För urval av respondenter användes principen om maximal variation. Med principen menas 

att variationen på respondenterna avseende olika faktorer var hög.57 Motivet till valet var att 

undersökningen syftade till att skapa en sådan generell bild av hemvärnssoldaternas 

motivationsfaktorer som möjligt, vilket principen bidrog till. För undersökningen valdes 

respondenterna ut efter ålder, tjänstgöringstid och tjänstenivå i hemvärnet. Avseende ålder 

valdes respondenter ut i tre åldersspann, yngre än 30 år, mellan 30 år och 40 år samt äldre än 

40 år. Detta i syfte att erhålla en bred bild mellan åldersgrupperna. Avseende tjänstgöringstid 

eftersträvades det att få så stor spridning mellan respondenterna som möjligt, vilket 

resulterade att respondenter med tjänstgöringstid mellan 1 år till 23 år valdes ut. För 

tjänstenivån sattes plutonsnivån som övre gräns. Detta i syfte att undersökningen ämnade 

undersöka vad soldater som tjänstgör på fältet motiveras av. För att göra detta krävdes att 

soldaterna tjänstgjorde på en låg nivå och vid högre nivåer än pluton är risken att de som 

tjänstgör gör detta mer i staber och inte är ute på fältet i samma omfattning. Respondenterna 

valdes därför ut i tre tjänstenivåer, soldat, grupp och pluton. Inom kategorin soldater avses 

soldater som inte utövar något chefskap. Inom kategorin grupp avses soldater som tjänstgör 

som gruppchefer eller ställföreträdare och i kategorin plutonchef avses soldater som tjänstgör 

som plutonchefer eller ställföreträdare. Samtliga respondenter är bosatta i Mellansverige, 

detta på grund av att direktintervjuer genomfördes och tillgängligheten endast medgav detta 

område. För att ytterliga öka validiteten i undersökningen sattes totalt tre stycken kriterier 

som krav för respondenterna: 

1. Minst en av respondenterna skall vara kvinna.  

Andelen kvinnor som tjänstgör som soldater i hemvärnet är 6%58 och för att motsvara detta 

sattes kriteriet att minst en respondent ska vara kvinna.  

2. Respondenten ska ha varit med i hemvärnet i minst 1 år. 

För att kunna grunda åsikter om vad som motiverar respondenten att tjänstgöra i hemvärnet 

krävs att respondenten varit med en tid. Minst ett års tjänstgöring sattes därför som krav för 

att delta i undersökningen. Detta för att respondenten i fråga skulle ha en uppfattning om 

hemvärnet och för att minimera risken att engagemanget i hemvärnet var någonting 

övergående. Kravet sattes även för att minimera risken att respondenterna tjänstgjorde i 

hemvärnet på grund av att de inte hade möjlighet till annan form av tjänstgöring, likt 

                                                 
57 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 2012, s. 260 - 261 
58 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2016, Bilaga 1, 2017, s. 8 
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rekryterna i undersökningen Upplevelser av grundläggande militär utbildning med inriktning 

hemvärn. Har inte respondenterna slutat trots att de egentligen vill tjänstgöra på annat sätt, bör 

det således finnas något annat som motiverar respondenten i hemvärnet.   

3. Respondenten ska ha genomfört grundutbildning på minst 3 månader. 

I hemvärnet finns personal som inte tjänstgör som soldater utan som specialister. Det innebär 

att de endast genomfört en kortare militär introduktion och inte är utbildade soldater. För 

studiens relevans var det därför viktigt att samtliga respondenter hade soldatutbildning.  

 

 

4.2. Datainsamling 

4.2.1. Semistrukturerade intervjuer 

Till datainsamlingen användes intervjuer då metoden överensstämde väl med syftet för 

undersökningen, att hitta personliga orsaker till vad som motiverar hemvärnssoldater. Genom 

att använda intervjuer nåddes således respondenternas åsikter och personliga uppfattningar.59 

Metoden var även relevant då det saknas tidigare data för hemvärnssoldater, vilket gjorde att 

risken för förutfattade antaganden som kan ha påverkat resultatet minskade. Detta då det gavs 

tillfällen att ställa motfrågor och be om förtydliganden under intervjuerna. Det medförde även 

en högre validitet då äktheten60 kunde kontrolleras jämfört med andra 

datainsamlingsmetoder.61 En stor fördel var också att intervjuerna producerade 

                                                 
59 Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2009, s. 233 
60 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 2012, s. 282 
61 Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2009, s. 268 

Figur 2: Sammanfattning av respondenter 

Respondent Tjänstenivå Tjänstgöringstid Ålder Kön 

R001 Soldat 6 år 42 år Man 

R002 Grupp 3 år 32 år Man 

R003 Soldat 2 år 27 år Man 

R004 Pluton 23 år 46 år Man 

R005 Grupp 1 år 45 år Man 

R006 Grupp 2 år 24 år Kvinna 

R007 Pluton  9 år 38 år Man 

R008 Soldat 1 år 23 år Man 
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förstahandsdata vilket gjorde att trovärdigheten på källorna ansågs hög och samtidigt var 

källorna opåverkade och oberoende av annan part, det vill säga oberoendet62 var högt. 

 

Nackdelen med användandet av intervjuer var att intervjuarens personliga egenskaper kan ha 

påverkat respondenterna.63 Intervjuerna spelades dessutom in för att underlätta analysen, 

vilket kan ha bidragit till att respondenterna kände sig hämmade. Dessa två nackdelar 

motverkades genom att respondenterna och intervjuaren inte kände varandra samt att 

respondenten alltid gav tillåtelse till inspelningen. Inspelningarna minskade dessutom risken 

för minnesfel och efterhandskonstruktioner, vilket gjorde att samtidigheten64 var god. För att 

minska risken för tendentiösa65 uttalanden var samtliga respondenter okända för övriga. 

Respondenten informerades alltid om undersökningen och ett samtycke undertecknades i 

anslutning till intervjun. Respondenten hade dessutom möjlighet att läsa transkriptionen av 

intervjun i efterhand. 

 

Intervjuerna genomfördes som personliga semi-strukturerade intervjuer, vilket innebar att 

undersökaren hade färdigställda ämnen och frågor som behandlades under intervjuerna.66 

Motivet till varför semi-strukturerade intervjuer användes var att dessa lämpade sig väl då det 

medgav att respondenterna kunde styras till ämnet men att ämnena som behandlades ändå var 

relativt fria och inte nödvändigtvis behövdes tas i en viss ordning. Totalt genomfördes 8 

stycken intervjuer och tiden för varje intervju var avsatt till 45 minuter. Motivet till att det 

genomfördes 8 stycken intervjuer var att efter dessa intervjuer kunde ett mönster mellan olika 

respondenter erhållas. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa för analys. 

4.2.2. Intervjuguide 

Med hjälp av motivationsfaktorerna från operationaliseringen och förförståelsen från tidigare 

forskning formulerades frågor som behandlades under intervjuerna. Inledningsvis 

behandlades övergripande frågor såsom bakgrund på respondent och tjänstgöringstid i 

hemvärnet. Under denna övergripande del gavs också respondenten möjlighet att själv svara 

                                                 
62 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 2012s. 283 
63 Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2009, s. 269 
64 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 2012, s. 284 
65 Ibid, s. 285 
66 Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2009, s. 234 
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på öppna frågor om vad som motiverar till att tjänstgöra i hemvärnet, utan att ha blivit 

påverkad av intervjuaren. 

 

Efter den övergripande delen övergick intervjun till att behandla respektive motivationsfaktor 

som skapats i operationaliseringen. Varje faktor representerades i grunden utav fyra stycken 

frågor: (1) vad innebörden av faktorn betydde för respondenten, (2) hur respondenten 

påverkades av faktorn, (3) hur respondenten upplevde att faktorn tillgodoses i organisationen 

och (4) hur respondenten ställde sig till om faktorn inte skulle tillgodosetts. För att tydliggöra 

detta används den postmoderna motivationsfaktorn personlig utveckling som exempel i figur 

3.  

 

Nr. Frågor 

1 Vad innebär personlig utveckling för dig? 

2 Hur påverkas din motivation av möjligheten av personlig utveckling? 

3 Hur tillfredsställs din vilja till personlig utveckling av organisationen? 

4 Hur hade motivationen påverkats om det inte funnits en möjlighet till personlig 

utveckling? 

Figur 3: Exempel på intervjufrågor 

 

Motsvarande frågor ställdes för samtliga operationaliserade motivationsfaktorer. 

Ordningsföljden på faktorerna anpassades efter respondenten och kunde således skilja åt, men 

samtliga intervjuer behandlade samtliga motivationsfaktorer.  
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4.3. Dataanalys 

För dataanalys användes kvalitativ textanalys. Fördelen att använda metoden var att det 

förenklade att sortera ut viktiga delar ur intervjuerna och sammanfoga dessa till en helhet.67 

Metoden medförde dessutom att data kunde komprimeras systematiskt vilket förenklade 

tolkningsarbetet.68 Analysen genomfördes i fyra olika steg; (1) analys av helhetsinnehåll, (2) 

kodning, (3) kondensering och (4) sammanfattning.69  

 

Steg 1: 

Transkriptionerna indexerades för att underlätta registreringen av data.70 Därefter 

analyserades transkriptionerna översiktligt för att identifiera data som specifikt härledde till 

Battistellis kategorier. Irrelevant data sorterades bort.   

Steg 2: 

Innehållet kodades enligt de operationaliserade motivationsfaktorerna.  

Steg 3:  

Ur den kodade transkriptionen identifierades data som ansågs bära mot forskningsproblemet. 

Data som innehöll samma typ av motivationsfaktor med samma typ av argument 

sammanfogades som en motivationsfaktor.  

Steg 4: 

Den data som kvarstod efter steg 1-3 analyserades enligt analysverktyget och en 

sammanfattning av respondenten gjordes. 

 

  

                                                 
67 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 2012, s. 210 
68 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2003, s 106 
69 Ibid, s. 109-115 
70 Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2009, s. 371 
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5. Analys och resultat 
Analysen genomfördes genom att varje respondent analyserades översiktligt för att få en 

uppfattning om respondentens synsätt tillhörde den paleomoderna, moderna eller 

postmoderna kategorin, enligt steg 1 i textanalysen. 

 

Därefter analyserades varje operationaliserad motivationsfaktor inom kategorierna, enligt steg 

2 och 3 i textanalysen. Inom de operationaliserade motivationsfaktorerna presenteras 

motivationen hos respondenten genom tre olika nivåer, ingen påverkan, liten påverkan och 

stor påverkan. Klassificering av nivåerna gjordes enligt följande. Om faktorn uttrycktes som 

en bidragande faktor under den övergripande delen i intervjun, då respondenten inte blivit 

påverkad av undersökaren, bedömdes faktorn ha stor påverkan. Dessutom gjordes en 

helhetsbedömning av respondentens påverkan av faktorn och om respondenten återkom 

flertalet gånger till faktorn, hade flera olika argument eller uttryckte vikten av faktorn, 

bedömdes den även som stor. I övriga fall, där påverkan fanns, klassificerades faktorn att ha 

liten påverkan.  

 

Under steg 4 i textanalysen klassificerades respondenterna avseende Battistellis kategorier, 

detta i tre nivåer, ej motiverande, lite motiverande och motiverande. För att nå nivån 

motiverande krävdes att minst två av de operationaliserade faktorerna inom kategorin 

bedömdes ha stor påverkan, alternativt att specifika motivationsfaktorer uttrycktes påverka 

stort inom den övergripande delen av intervjun. Övriga kategorier där motivationsfaktorerna 

påverkade respondenten, klassificerades som lite motiverande.  

 

För att illustrera analysen används citat från respondenterna. Urval av de citat som presenteras 

skedde genom två kriterier. Det första kriteriet var att citatet ska beskriva motivationsfaktorn 

på ett relevant sätt. Det andra kriteriet var att presentationen ska representera samtliga 

respondenter, vilket innebar en variation bland respondenterna bland citaten. Citat som ansågs 

viktiga för resultatet justerades även för att bättre passa skriftspråket. Innebörden korrigerades 

dock ej och originaltexten finns sparad. 

 

I kommande del presenteras resultatet av analysen kategorivis. Inledningsvis presenteras en 

övergripande bild för kategorin, därefter presenteras resultatet i de operationaliserade 

motivationsfaktorerna.  
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Kategori Motivationsfaktor Innebörd 

Paleomodern Bidragande till samhället Respondentens påverkan av att bidra till 

samhället. 

 

 Organisation och  

kultur 

 

Respondentens påverkan av en stark organisation 

samt kulturen och samhörigheten i 

organisationen. 

 Omvärldsläge och 

 patriotism 

Respondentens påverkan av omvärldsläget. 

 

Modern Utbildningspremie Respondentens påverkan av utbildningspremien. 

 Civilt mervärde 

 

Respondentens påverkan av att erhålla ett civilt 

mervärde i tjänstgöringen. 

 Militärt mervärde Respondentens påverkan av att erhålla ett militärt 

mervärde i tjänstgöringen. 

Postmodern Äventyr och utmaning Fokuserar på om tjänstgöringen ses som ett 

äventyr och utmaningar. 

 Sociala faktorer  Respondentens påverkan av att träffa enskilda 

nya individer.  

 Personlig utveckling Fokuserar på om tjänstgöringen ses som ett sätt 

att utveckla sig själv på ett personligt plan.  

Figur 4: Sammanfattning av motivationsfaktorer 
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5.1. Paleomoderna motivationsfaktorer 

Enligt Battistellis teori ser soldater med ett paleomodernt synsätt tjänstgöring som en plikt 

och organisationens framgångar är viktigast. Överlag var detta synsätt väl representerat i 

samtliga intervjuer. Det fanns tydliga indikationer på att respondenterna såg engagemanget i 

hemvärnet som någonting som gjordes för att det är viktigt för landet, då tjänstgöringen sågs 

som en form av plikt mot det egna samhället även fast tjänstgöringen är frivillig. Ett typiskt 

exempel på detta synsätt är hur en respondent hanterade insatsen kring branden i Västmanland 

2014. 

”Vi satt i bubbelbadet och drack vin när branden bröt ut…nere i Halmstad, så det var ju bara att hälla ut och 

sova ett par timmar sen åkte jag. Det var inga konstigheter. Jag avbröt semestern direkt. På så sätt är det inga 

konstigheter. De är mitt jobb. Så de är lugnt. Bara att köra.”71 

Citatet påvisar att det fanns en ansvarskänsla bland respondenterna till att bidra till samhället. 

Respondenterna hade även en stor lojalitet mot den egna organisationen och landet. Vissa 

respondenter såg det som en motivation att det var deras plikt att bidra till att stärka 

Försvarsmakten. 

”Det är den lojala biten mot Försvarsmakten, att ställa upp. För någon måste göra det.”72 

Majoriteten av respondenterna såg även sin roll i hemvärnet som en del av någonting större, 

vilket tyder på ett paleomodernt synsätt. Organisationens välmående var en viktig del för 

respondenterna i tjänstgöringen och enskilda prestationer upplevdes inte vara lika viktiga då 

organisationen kom främst. 

”Det är ingen prestige i det hela, utan vi är en kugge i ett hjul.”73 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de paleomoderna motivationsfaktorerna var en 

betydande del av respondenternas motivation för engagemanget i hemvärnet. Resultatet för 

respektive motivationsfaktor inom den paleomoderna kategorin presenteras nedan. 

  

                                                 
71 R002, Intervju, 2017-04-24, rad 142 
72 R004, Intervju, 2017-04-26, rad 73 
73 R001, Intervju, 2017-04-24, rad 42 
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5.1.1. Bidragande till samhället 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Ja Stor påverkan 

R002 Ja Stor påverkan 

R003 Ja Stor påverkan 

R004 Ja Liten påverkan 

R005 Ja Stor påverkan 

R006 Ja Liten påverkan 

R007 Ja Liten påverkan 

R008 Ja Stor påverkan 

Figur 5: Bidragande till samhället. Respondenternas motivationshalt. 

Majoriteten av respondenterna påpekade hur viktigt det var för motivationen att känna att de 

bidrar till att förbättra samhället. Genomgående var viljan att bidra till samhället stor och 

hemvärnets uppgift att hjälpa till vid eftersök uttrycktes som viktig. 

”Främsta anledningen är idag att vara med och göra nån form av skillnad. Att inte bara stå passivt bredvid utan 

kunna vara där.”74 

Ovanstående citat är exempel som bedömdes ha stor påverkan hos respondenten, då det 

uttrycktes att det var främsta anledningen. Andra exempel på stor påverkan var i nedanstående 

citat där faktorn uttrycks vara lika viktig för motivationen som känslan av att bidra till 

försvaret av landet. 

”Vanliga Försvarsmakten tränar sig för att ta motståndaren i väpnad strid, det gör vi också…Men vi har skarp 

tjänst också och den är viktigare. Den tycker jag är jätteviktig och det är jag väldigt engagerad för. För att det 

är här och nu. Det är grannskapet runt omkring, hemma runt byn man bor i.”75 

Andra respondenter såg faktorn mer som en bisak till engagemanget och inte direkt en 

avgörande motivationsfaktor, vilket resulterade i en klassificering som liten påverkan. 

”Den här stridande biten, det var det jag var ute efter. Inte att gå på eftersök och släcka eventuella bränder. Det 

har bara kommit på köpet.”76 

Att bidra till samhället bidrog sammanfattningsvis till en stor del av vad som motiverade 

respondenterna till tjänstgöring.  

                                                 
74 R005, Intervju, 2017-05-08, rad 29 
75 R002, Intervju, 2017-04-24, rad 140 
76 R006, Intervju, 2017-05-03, rad 83 
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5.1.2. Organisation och kultur 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Ja Stor påverkan 

R002 Ja Stor påverkan 

R003 Ja Stor påverkan 

R004 Ja Stor påverkan 

R005 Ja Stor påverkan 

R006 Ja Stor påverkan 

R007 Ja Stor påverkan 

R008 Ja Stor påverkan 

Figur 6: Organisation och kultur. Respondenternas motivationshalt. 

Den militära kulturen och samhörigheten bidrog till att många kände sig motiverade att 

tjänstgöra och överlag var det den främsta motivationsfaktorn hos respondenterna. Flertalet 

uttryckte att de saknade denna samhörighet i det civila livet vilket gjorde att de anslöt sig till 

hemvärnet. För respondenter som genomfört GMU ansågs denna faktor inte vara en 

bidragande orsak till att söka till hemvärnet, men allt eftersom de kom in i den militära 

världen blev detta mer viktigt. Nedanstående citat har enskilt klassas som liten påverkan, men 

då respondenten flertalet gånger uttryckt vikten av faktorn, ansågs faktorn ha stor påverkan. 

”Det här med kamratandan var ju något jag inte hade räknat med. Och det var ju oerhört positivt. Jag 

stormtrivs.”77 

Det fanns också indikationer på att krav från övriga i organisationen upplevdes som 

motiverande. Flertalet respondenter uttryckte hur viktigt det var för motivationen att det fanns 

ett seriöst sätt i organisationen. Enstaka respondenter uttryckte till och med att de kände oro 

och rädsla, då de kände en form av prestationsångest inför övriga. Överlag bidrog detta till att 

respondenterna kände sig motiverade att tjänstgöra och utveckla sina militära färdigheter.  

”Jag tror inte jag är tillräckligt…om det skulle hända någonting som gör att jag måste tjänstgöra skarpt. Det 

känns inte som att det övas tillräckligt egentligen. Jag känner mig otillräcklig men...det är väl därför man tränar 

och ligger i.”78 

Den negativa bild som finns hos allmänheten gjorde att enstaka respondenter kände att de 

blev mindre motiverade till tjänstgöring. Nedanstående citat är ett exempel på ett enskilt citat 

                                                 
77 R008, Intervju, 2017-05-08, rad 156 
78 R003, Intervju, 2017-04-26, rad 60 
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som klassats som ingen påverkan, då den negativa bilden sänker motivationen. Dock 

klassades samtliga respondenter som att de påverkades stort av faktorn, detta då andra 

uttalanden klassats som stor påverkan.   

”Många säger varför är du med i hemvärnet och inte Försvarsmakten? Är du inte tillräckligt bra? Och det 

känns ju tråkigt att höra sådana saker. […] Och det är därför jag funderar på att söka en GSS-t tjänst 

istället.”79 

Majoriteten av respondenterna uttryckte dock att de blev motiverade av denna negativa bild. 

Detta genom att ett starkare band mellan respondenten och organisationen uppstod. 

Respondenter som utryckte sådana orsaker beskrev även organisationen med positivare ord 

och försökte aktivt förändra om bilden av hemvärnet.  

”Jag tycker att hemvärnet är ett fruktansvärt bra organ. Och det är ju en parallell organisation med 

Försvarsmakten. Och lika mycket som man har skrutit om sin tid hos försvaret så gör jag det även med 

hemvärnet. Jag är patriotiskt stolt över vad hemvärnet gör och vad det kan göra och dess massiva storlek.”80 

Sammanfattningsvis bidrog organisation och kultur till en stor del i respondenternas 

motivation. Motivationsfaktorn var i många fall avgörande för respondenternas fortsatta 

tjänstgöring, då specifikt en bra förbandsanda och samhörighet upplevdes som viktigt.  

  

                                                 
79 R006, Intervju, 2017-05-03, rad 70 
80 R002, Intervju, 2017-04-24, rad 107–109 



Kd. Leif Staflin 2017-07-10  

1OP303 

Sida 31 av 45 

 

5.1.3. Omvärldsläge och patriotism 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Nej Ingen påverkan 

R002 Ja Stor påverkan 

R003 Nej Ingen påverkan 

R004 Ja Stor påverkan 

R005 Ja Stor påverkan 

R006 Nej Ingen påverkan 

R007 Ja Stor påverkan 

R008 Ja Stor påverkan 

Figur 7: Omvärldsläge och patriotism. Respondenternas motivationshalt 

Respondenternas åsikter om hur mycket omvärldsläget påverkade motivationen gick isär. För 

några respondenter var ett försämrat omvärldsläge en bidragande orsak till varför de 

tjänstgjorde. Ofta gick detta samman med patriotiska orsaker. Flera respondenter uttryckte att 

motivationen höjdes när de kände att de tjänstgör för sitt land när omvärldsläget försämras. 

Nedanstående är exempel på stor påverkan hos respondenterna. 

”Jag tycker att Sverige är ett land värt att försvara. Det är vad patriotism är för mig och alla invånare är jag 

beredd att ge mitt liv för. Så mycket tycker jag om landet.”81 

Det fanns även andra synsätt på hur respondenter såg omvärldsläget. Vissa såg inte faktorn 

som motiverande alls, då de ansåg sig dåligt insatta i omvärldsläget.  

”Jag tänker inte på det egentligen. Men sen är det säkert för att jag är för dåligt påläst också. Jag tycker det 

alltid står i tidningarna att nu är det ett försämrat läge. Det är ingenting som har drivit mig”82 

Sammanfattat påverkades respondenterna i olika omfattningar av omvärldsläget. Hos vissa 

respondenter var faktorn en av de främsta, medan andra inte såg det som en motivationsfaktor 

alls.  

  

                                                 
81 R002, Intervju, 2017-04-24, rad 136 
82 R003, Intervju, 2017-04-26, rad 86 
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5.2. Moderna motivationsfaktorer 

Enligt Battistellis teori ser soldater med ett modernt synsätt tjänstgöring som ett sätt att skaffa 

ekonomiska och materiella fördelar. Synsättet fanns inte representerat hos respondenterna i 

större omfattning. Enskilda motivationsfaktorer påverkade till viss del, främst i form av både 

ett militärt och civilt mervärde, men inga specifika ekonomiska motiv fanns. Nedan 

presenteras samtliga operationaliserade motivationsfaktorer.  

5.2.1. Utbildningspremien 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Nej Ingen påverkan 

R002 Nej Ingen påverkan 

R003 Nej Ingen påverkan 

R004 Nej Ingen påverkan 

R005 Nej Ingen påverkan 

R006 Ja Liten påverkan 

R007 Nej Ingen påverkan 

R008 Nej Ingen påverkan 

Figur 8: Utbildningspremien. Respondenternas motivationshalt. 

Utbildningspremien var inte motiverande för majoriteten av respondenterna. Då premien är 

relativt ny har flertalet respondenter tjänstgjort även innan premien tillkom. Det uttrycktes av 

flertalet respondenter att premien var positiv för engagemanget, men att den inte hade någon 

påverkan på respondenternas motivation. Sådana uttalanden resulterade i en klassning av 

ingen påverkan.  

”Det är klart att det är jättebra och få pengarna, men skulle de plockas bort skulle jag fortfarande vara med. 

För att det är av intresse jag gör det här.”83 

Enstaka respondenter uttryckte dock att ersättning var viktigt och att de inte ville tjänstgöra 

gratis, men att andra motivationsfaktorer var högre värderade. Detta resulterade i en liten 

påverkan.   

”Jag hade ju inte gjort det gratis, men det är… Jag är inte med för pengarna.”84 

Sammanfattat är motivationsfaktorn inte någon avgörande faktor till respondenternas 

tjänstgöring i hemvärnet.   

                                                 
83 R001, Intervju, 2017-04-24, rad 78 
84 R006, Intervju, 2017-05-03, rad 90 
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5.2.2. Civilt mervärde 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Nej Ingen påverkan 

R002 Nej Ingen påverkan 

R003 Nej Ingen påverkan 

R004 Nej Ingen påverkan 

R005 Nej Ingen påverkan 

R006 Ja Liten påverkan 

R007 Ja Liten påverkan 

R008 Ja Liten påverkan 

Figur 9: Civilt mervärde. Respondenternas motivationshalt. 

Att erhålla ett civilt mervärde var inte en avgörande faktor för motivationen hos majoriteten 

av respondenterna. Respondenter som genomfört någon typ av specifik ledarskapsutbildning i 

hemvärnet framhöll dock att motivationen påverkades av möjligheten till sådana utbildningar. 

Detta då utbildningarna är meriterande även i den civila världen.  

”Alla vet ju att försvaret har bra ledarskapsutbildningar och att mycket handlar om att jobba och fungera i 

grupp. Sen att vi blir registerkontrollerade med ständiga mellanrum är ju också positivt för arbetsgivaren, att 

veta att vi är hela och rena så att säga.”85 

Även respondenter som inte genomfört sådana utbildningar men hade målsättningar att verka 

i chefsbefattningar i det civila livet såg detta som en motivation.  

”Vilket gör att jag måste jobba med olika personligheter för att få ihop gruppen. Det är precis det jag måste 

göra sen om jag vill till en chefsroll om några år. Och att få börja med det redan nu i ung ålder. Det känner jag 

kommer vara väldigt givande framöver.”86 

Ovanstående citat har klassats som liten påverkan, då respondenterna endast uttryckte det 

enstaka gånger under den specifika delen av intervjun. Sammanfattat såg majoriteten av 

respondenterna inte att de erhöll något civilt mervärde av tjänstgöringen i hemvärnet. Flertalet 

respondenters civila arbetsgivare såg dessutom tjänstgöringen som någonting negativt då det 

krävdes ledighet för respondenterna, vilket bidrog till minskat civilt mervärde. 

 

  

                                                 
85 R007, Intervju, 2017-05-01, rad 51 
86 R006, Intervju, 2017-05-03, rad 36 
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5.2.3. Militärt mervärde 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Nej Ingen påverkan 

R002 Ja Stor påverkan 

R003 Nej Ingen påverkan 

R004 Ja Stor påverkan 

R005 Ja Liten påverkan 

R006 Nej Ingen påverkan 

R007 Ja Stor påverkan 

R008 Nej Ingen påverkan 

Figur 10: Militärt mervärde. Respondenternas motivationshalt. 

 

Hemvärnets militära struktur lyftes upp av flera respondenter som motiverande då 

organisationen har förmåga att utveckla sina soldater till kompetenta medarbetare och chefer. 

Efter genomförd utbildning vid Hemvärnets stridsskola har soldaterna möjlighet att bli 

befordrade och klättra uppåt i systemet. Andra organisationer medger inte samma 

utvecklingsmöjlighet för soldater utan att gå officersutbildning. 

”Om jag tar en GSS/T-tjänst, ja då har jag den. Då har jag min bubbla och kommer få vara i den bubblan. I 

hemvärnet har jag min bubbla som jag börjar i. Sen kan jag utvecklas inom organisationen. Det finns redan 

färdiga program på hur man utvecklas”87 

För enstaka respondenter krävdes det att tjänstgöringen ledde mot någonting längre fram för 

att det skulle kännas motiverande.  

”Det ska vara utvecklande, antingen att man blir specialist inom sin roll eller att man går vidare i karriären.”88 

Sammanfattningsvis var det främst respondenter i chefsposition som uttryckte att ett militärt 

mervärde påverkade. De som bedömdes påverkas stort uttryckte flertalet gånger att faktorn 

motiverade dem. Respondenter som befann sig på soldatnivå var överlag nöjda med den plats 

de hade och motiverades inte utav möjligheten till att göra karriär i framtiden. 

 

                                                 
87 R002, Intervju, 2017-04-24, rad 130 
88 R007, Intervju, 2017-05-01, rad 43 
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5.3. Postmoderna motivationsfaktorer 

Enligt Battistellis teori ser soldater med ett postmodernt synsätt tjänstgöring som ett sätt att 

använda organisationen för att hitta sig själv. Detta synsätt fanns tydligare representerat 

jämfört med ett modernt synsätt, men inte i samma omfattning som det paleomoderna 

synsättet. Postmoderna motivationsfaktorer fanns dock representerade hos samtliga 

respondenter, i olika omfattningar. Överlag var faktorerna inte enskilt avgörande till vad som 

motiverade respondenterna att tjänstgöra, utan faktorerna bidrog tillsammans med andra 

faktorer till motivationen. Nedan presenteras varje operationaliserad motivationsfaktor.  

5.3.1. Äventyr och utmaningar 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Ja Liten påverkan 

R002 Ja Liten påverkan 

R003 Ja Liten påverkan 

R004 Ja Liten påverkan 

R005 Ja Stor påverkan 

R006 Ja Stor påverkan 

R007 Ja Stor påverkan 

R008 Ja Liten påverkan 

Figur 11: Äventyr och utmaning. Respondenternas motivationshalt. 

Äventyr och utmaningar var den främsta postmoderna motivationsfaktorn hos 

respondenterna, då flera respondenter uttryckte att de såg tjänstgöringen som ett äventyr. Det 

fanns även samband mellan hur respondenterna såg på övriga livet och hur mycket de 

motiverades utav äventyrslystnad. Nedanstående citat är exempel på stor påverkan hos 

respondenten, då det är en del av respondentens sätt att vara. 

”Jag söker nån typ av äventyr eller utmaning. Det gör jag i det mesta. Det är samma sak med de jobb jag sökt 

civilt. Jag söker ju inte ett jobb som jag vet med 100% säkerhet att jag kommer klara.”89  

Flertalet av respondenterna uttryckte även att det var motiverande att komma bort från det 

civila livet för ett tag, vilket kan sägas utgöra en typ av äventyr. Nedanstående citat är 

exempel på liten påverkan bland respondenterna.  

”Det är ett avbrott i vardagen. Göra någonting annat.”90 

                                                 
89 R007, Intervju, 2017-05-01, rad 113 
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Utmaningsmässigt var de främsta utmaningarna fysiska och ledarskapsmässiga. Hos 

respondenter som utövade chefskap var dessa främst ledarskapsutmaningar. Fysiska 

utmaningar sågs inte som någon avgörande motivationsfaktor till att tjänstgöra utan sågs mer 

som en motivationsfaktor till att träna, vilket resulterade i liten påverkan hos respondenten.  

”Sen ska man hinna handla, laga mat och städa. Det finns inte så mycket tid till träna. Men hemvärnet blir en 

morot till det. Man får ta sig tid. Man får en anledning till att träna. Det känns som om man får hålla sig 

levande.”91 

Sammanfattat var äventyr- och utmaningsfaktorer relativt vanliga bland respondenterna. 

Respondenterna var dock inte extremt äventyrslystna och aktivt sökte spänning och adrenalin, 

utan äventyret bestod mer av att göra någonting helt skiljt från det civila livet ett tag. 

5.3.2. Sociala faktorer 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Ja Liten påverkan 

R002 Nej Ingen påverkan 

R003 Ja Liten påverkan 

R004 Nej Ingen påverkan 

R005 Ja Liten påverkan 

R006 Nej Ingen påverkan 

R007 Ja Liten påverkan 

R008 Nej Ingen påverkan 

Figur 12: Sociala faktorer. Respondenternas motivationshalt. 

Flertalet respondenter angav lära känna nya människor som en motivationsfaktor att söka till 

sig hemvärnet. Majoriteten av respondenterna såg det dock endast som en motivationsfaktor 

för just ansökningen och att påverkan av faktorn minskat efterhand. De respondenter som 

ansåg sig ha ett militärt intresse redan innan tjänstgöringen såg det som ett tillfälle att träffa 

människor med samma typ av intressen. 

”Och kanske träffa likasinnade som tycker om...eller som tycker det är kul med samma saker som jag.”92 

  

                                                                                                                                                         
90 R004, Intervju, 2017-04-26, rad 109 
91 R003, Intervju, 2017-04-26, rad 48 
92 R005, Intervju, 2017-05-08, rad 79 
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Andra respondenter såg en möjlighet att träffa personer som inte hade samma intressen. 

”Och träffa nya människor. Oftast i det civila livet så umgås du med sådana som är lika dig själv men här blir 

det alla åldrar och från alla olika jobb. Det är jättespännande att man kommer från olika ställen och har jobbat 

med olika saker. Nån är polis, nån är brandman och jag håller på med datorer. Nån är sjuksköterska och läkare 

och i hemvärnet är vi alla soldater. Det är häftigt.”93 

Ovanstående citat är alla exempel på faktorer som klassats som liten påverkan, då samtliga 

uttalanden utrycktes när aktuell motivationsfaktor behandlades och inte vid något mer tillfälle. 

Dessutom sågs faktorn endast som motiverande i inledningsskedet av tjänstgöringen. 

Efterhand minskade vikten av att träffa nya människor. Sammanfattningsvis fanns sociala 

motivationsfaktorer representerade hos flertalet soldater dock i mindre omfattning.  

5.3.3. Personlig utveckling 

Respondent Finns motivationsfaktorn med?  Kommentar 

R001 Nej Ingen påverkan 

R002 Nej Ingen påverkan 

R003 Nej Ingen påverkan 

R004 Ja Liten påverkan 

R005 Ja Liten påverkan 

R006 Ja Stor påverkan 

R007 Ja Stor påverkan 

R008 Ja Stor påverkan 

Figur 13: Personlig utveckling. Respondenternas motivationshalt. 

Påverkan av personlig utveckling sågs som varierad hos respondenterna. Vissa respondenter 

såg inte faktorn alls som motiverande medan andra såg det som mycket motiverande. Tre 

typer av utveckling kunde urskiljas bland respondenterna. Dessa var kunskapsutveckling, 

ledarskapsutveckling och självförverkligande.  

  

                                                 
93 R003, Intervju, 2017-04-26, rad 113 
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Inom kunskapsutvecklingen motiverades enstaka respondenter av att erhålla kunskaper som 

bidrog till att göra individen starkare. Nedanstående är ett exempel på citat som bedömdes ha 

stor påverkan då det uttrycktes under den övergripande delen av intervjun.  

”Det är mycket sjukvårdsutbildning, riskutbildning och allmän krishantering på ett helt annat sätt. Och ha 

erfarenhet av sånt, att veta vad som måste göras. Känns som att det är något som jag behöver.”94  

Inom ledarskapsutveckling motiverades respondenterna av att bli bättre på att leda andra och 

på så sätt utveckla sig som människa.  

”Jag är mycket mer trygg i min roll. Både i hemvärnet men även i mig själv också. Jag blev mycket mer trygg i 

mig själv i och med ledarskapsutbildningarna. Man mognar som människa lite.”95 

Inom självförverkligande såg enstaka respondenter tjänstgöringen som någonting som 

motiverade på grund av att det hjälpte individen att hitta sig själv.  

”Eftersom jag inte fick chansen att göra värnplikt då den var avskaffad, så kände jag att då tar jag ett eget 

initiativ och utvecklas som människa.”96 

Sammanfattningsvis bidrog personlig utveckling till att motivera flertalet respondent till 

fortsatt engagemang i hemvärnet, men inte som en direkt avgörande faktor för tjänstgöring.  

  

                                                 
94 R008, Intervju, 2017-05-08, rad 14-16 
95 R007, Intervju, 2017-05-01, rad 45-47 
96 R008, Intervju, 2017-05-08, rad 16 
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6. Sammanfattning av resultat 

6.1. Summering och svar på frågeställningen 
 

Respondent Paleomodern Modern Postmodern 

R001 Motiverande  Ej motiverande Lite motiverande 

R002 Motiverande Lite motiverande Lite motiverande 

R003 Motiverande Ej motiverande Lite motiverande 

R004 Motiverande Lite motiverande Lite motiverande 

R005 Motiverande Lite motiverande Lite motiverande 

R006 Lite motiverande Lite motiverande Motiverande 

R007 Motiverande Lite motiverande Motiverande 

R008 Motiverande Lite motiverande Lite motiverande 

Figur 14: Sammanfattning av utfallet enligt Battistellis teori.  

Vad motiverar människor till nationell tjänstgöring i hemvärnsförband? 

Syftet med undersökningen var att undersöka vad en generell hemvärnssoldat motiveras av. 

Resultatet visade att flertalet faktorer påverkade motivationen, men att det går att urskilja 

mönster som tyder på att majoriteten av hemvärnssoldaterna ser tjänstgöringen ur ett 

paleomodernt synsätt. Detta då respondenterna såg sig själva som ett bidrag till någonting 

större och motiverades av att känna sig användbar för andra i organisationen. Det fanns även 

en plikt- och ansvarskänsla till att bidra, både till det civila samhället och till den militära 

organisationen. Utöver detta indikerar resultatet på att hemvärnssoldater påverkas av 

postmoderna faktorer såsom en äventyrslust och vilja till personlig utveckling. Dessa faktorer 

var dock inte lika omfattande i utbredning som de paleomoderna faktorerna, vilket tyder på att 

enskilda faktorer påverkar, men att ett postmodernt synsätt saknar större utbredning.  

 

Moderna faktorer fanns representerade hos respondenterna men inte i någon större omfattning 

och inga indikationer på att respondenterna endast motiveras på grund av ekonomiska orsaker 

kunde finnas. Indikationer på att hemvärnssoldaterna ser tjänstgöringen ur ett modernt synsätt 

saknas därmed. De moderna faktorer som påverkade gjorde det i form av en uttryckt önskan 

om att göra karriär inom hemvärnet, samt att erhålla ett visst civilt mervärde. Sammantaget 

pekar resultatet på att hemvärnssoldaterna ser tjänstgöringen ur ett paleomodernt synsätt. 

6.2. Återkoppling till tidigare forskning och hypoteser 

Resultatet visade att likheten med rekryter var större än med soldater i internationell tjänst. 

Rekryters främsta motivation består av paleomoderna faktorer följt av postmoderna faktorer, 

likt hemvärnssoldaternas. Skillnaden mellan hemvärnssoldater och soldater i internationell 
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tjänst var större då soldater i internationell tjänst främst motiveras av postmoderna och 

moderna faktorer. Sammantaget innebär det att hemvärnssoldaternas motivation mer 

påminner om rekryters och att rekryter som av någon anledning inte avser jobba inom 

Försvarsmakten, utgör en bra rekryteringsgrund för hemvärnet. Detta då det är troligt att 

rekryterna besitter ett paleomodernt synsätt vilket medför att hemvärnet kan tillgodose deras 

pliktkänslor.  

 

Avseende hypoteserna så skapades de med resonemanget att organisationen måste kunna 

tillgodose motivationsfaktorerna hos soldaterna för att motivationen till tjänstgöring ska 

finnas. Likheten med rekryterna stöder att hypoteserna skapades ur resonemanget och att 

rekryters motivationsfaktorer är enklare för hemvärnet att tillgodose. Den första hypotesen 

var:  

H1: Hemvärnssoldater motiveras främst av att bidra till det egna landets försvar. 

Eftersom resultatet påvisade att hemvärnssoldater främst motiverades av paleomoderna 

faktorer får hypotesen stöd i undersökningen, då bidragande till egna landets försvar sorterar 

in under kategorin. Resultatet visade att den främsta motivationsfaktorn för respondenterna 

var lojaliteten mot den militära organisationen och den militära kulturen. Respondenterna 

upplevdes vilja vara en del av kulturen, men då många redan var inne i en civil karriär innebar 

det att hemvärnet utgjorde ett bra komplement. Detta innebär att för att rekrytera soldater till 

yrkesförband med nationellt fokus är det en fördel om de är unga människor med ett 

paleomodernt synsätt. Dessa har då inte kommit för långt i den civila karriären, vilket är en 

fördel då lojaliteten mot den civila organisationen inte är så stor att de känner en plikt mot den 

organisationen istället. För hemvärnets del innebär det precis tvärtom. Det är positivt om det 

är något äldre människor då det är större chans att de kommit in i ett civilt liv. Detta medför 

att lojaliteten mot den civila arbetsgivaren fortfarande kan vara stor och att de trivs med att 

tjänstgöra ett par gånger per år i Försvarsmakten. Tjänstgöringen medger då att soldaternas 

pliktkänslor och vilja att stärka det egna landet tillgodoses. 

 

Den andra hypotesen får däremot inte stöd i undersökningen. Resultatet visade att ett 

försämrat omvärldsläge bidrar till att vissa soldater blir mer motiverade till att tjänstgöra, 

dock inte alla.  
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H2: Ett försämrat omvärldsläge ökar hemvärnssoldaternas motivation.  

Att hypotesen inte visade sig få stöd är intressant, då hemvärnets främsta uppgift är riktat mot 

det nationella försvaret. Soldaterna kan därmed antas få en ökad motivation av ett försämrat 

omvärldsläge, då behovet av en stark försvarsmakt ökar men några sådana tydliga 

indikationer gick inte att se. Resultatet påvisade dock att flertalet soldater motiveras av ett 

försämrat läge, vilket kan förklara varför andelen antagna till svenska hemvärnet ökat efter 

Krimkrisen, men det går inte att dra någon generell slutsats att detta påverkar 

hemvärnssoldaternas motivation till tjänstgöring.  

6.3. Slutsatser  

Resultatet påvisar att hemvärnssoldater ser tjänstgöringen ur ett paleomodernt synsätt, men att 

motivationen till del också påverkas av andra enskilda faktorer tillhörande övriga synsätt. 

Dessutom påvisades att motivationsfaktorerna förändras under hemvärnssoldatens 

tjänstgöring. Flertalet respondenter uttryckte att de motiverades av en faktor i början av sin 

tjänstgöring men att motivationen förändrades allteftersom tiden gick. Exempel på detta är 

hur flera respondenter uttryckte att de inledningsvis motiverades av att träffa nya individer, 

vilket tillhör den postmoderna kategorin. När de sedermera fortsatte tjänstgöringen minskade 

faktorns påverkan och andra faktorers påverkan ökade. Oftast var det den militära 

samhörigheten, eller en möjlighet till militär karriär som tog över som motivationsfaktor.  

 

För undersökningen dras därför tre slutsatser.   

• Hemvärnssoldater ser tjänstgöringen ur ett paleomodernt synsätt och motiveras av att 

bidra till en stark försvarsmakt. 

• Hemvärnssoldater motiveras även flera enskilda motivationsfaktorer tillhörande 

övriga kategorier. 

• Hemvärnssoldaternas motivationsfaktorer förändras under tjänstgöringens gång. 

 

Innebörden av detta är rekryteringen måste fokuseras mot människor med ett paleomodernt 

synsätt. Men för att soldaterna ska trivas med tjänstgöringen måste organisationen kunna 

tillgodose flera olika typer av motivationsfaktorer. Det räcker inte att enbart tillgodose 

paleomoderna faktorer utan andra faktorer, till exempel personlig utveckling, måste kunna 

tillgodoses. Detta för att soldaterna ska trivas och stanna kvar i förbanden vilket i 

förlängningen tillser att den nationella förmågan ökar.  



Kd. Leif Staflin 2017-07-10  

1OP303 

Sida 42 av 45 

 

7. Avslutning 

7.1. Metod- och teorireflektion 

Valet att använda fallstudien och intervjuer i undersökningen fungerade bra. Det resulterade i 

relevant data i och med att förstahandskällor användes. Metoden medgav även att 

undersökningen kunde grunda i vad som sågs som specifik motivation för enskild respondent. 

Undersökningen hade även kunnat genomföras med enkäter, vilket hade resulterat i att 

undersökningen fått en bredd istället för ett djup. Om mer tid hade funnits hade en 

kombination av de två metoderna varit att föredra, men då syftet var att komma ner på djupet 

och tiden var begränsad anser jag att metoden som valdes är den rätta. 

 

I undersökningen var det endast två respondenter som genomfört GMU och övriga har 

genomfört värnplikt. Detta kan ha påverkat resultatet genom att gamla erfarenheter från 

värnplikten påverkat den bild som respondenterna gav. Till detta är samtliga respondenter 

bosatta i samma geografiska område vilket gör att risken finns att även det kan ha påverkat 

resultatet. Utöver detta finns en risk att jag som intervjuare har tolkat bilden jag har fått från 

respondenterna på ett felaktigt sätt och att motivationsfaktorerna därmed sorterats in under fel 

kategori. Sådana felkällor är dock bedömda som små då motfrågor ställdes till respondenterna 

om oklarheter fanns. Sammantaget ser jag risken för ovanstående felkällor som låg och anser 

att undersökningen har god reliabilitet och validitet i genomförandet.  

 

Användandet av Battistellis motivationsteori gav en bred bild av vad som motiverar soldater, 

men för att applicera på hemvärnskontexten krävdes det att jag tolkade vissa delar i 

respondenternas svar för att de skulle passa in. Ett exempel är den uttryckta 

motivationsfaktorn att det är skönt att komma iväg och göra någonting annat ett par gånger 

per år. Sådana faktorer har sorterats in under den postmoderna kategorin då de på ett sätt 

handlar om en sorts äventyr och ett självförverkligande. Samtidigt går det att argumentera att 

det inte alls har med ett självförverkligande att göra, men då är frågan var de skulle hamnat i 

sådana fall. Den paleomoderna kategorin passar inte, då det handlar om individens behov och 

inte organisationen. Den moderna kategorin handlar visserligen om individens behov, men 

utifrån ett materialistiskt synsätt. Alltså finns ingen tydlig kategori motivet passar in under, 

vilket medförde att jag tolkade Battistellis teori och sorterade in faktorn. Trots dessa 

eventuella felkällor anser jag att det sammantagna resultatet är trovärdigt för vad som kan 

tänkas motivera en soldat i ett hemvärnsförband. 
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7.2. Vidare forskning 

Då forskningsområdet är relativt outforskat finns det fortfarande anledningar att genomföra 

liknande undersökningar. Att komplettera undersökningen med en kvantitativ metod hade 

bidragit till ett bredare empiriskt material och det hade varit intressant att se om samma 

mönster infunnit sig.  

 

Att dessutom genomföra undersökningen med ett förändrat urval hade bidragit till att 

undersöka hur olika länders kultur påverkar motivationen samt hur ålder och kön påverkar. 

Denna undersökning har inte tagit detta i hänsyn specifikt, vilket gör att det finns en vinning 

för vetenskapen i att göra detta. 

7.3. Undersökningens relevans för yrkesprofessionen  

Undersökningen är viktig för yrkesprofessionen för att den medför en ökad kunskap kring vad 

som motiverar soldater till att tjänstgöra i en nationell kontext. Genom att använda kunskapen 

från undersökningen avseende hemvärnssoldaternas motivation kan officerare i andra typer av 

förband erhålla en förståelse kring motivationen för nationell tjänstgöring. Aktuell 

undersökning bidrar därmed till att vidga förståelsen kring vad som motiverar soldater att 

tjänstgöra, oavsett tjänstgöringsform. 

 

För enskild officer bidrar uppsatsen dessutom till ökad möjlighet att få underställd personal 

att trivas, då det är viktigt att vara medveten om vad underställda soldater motiveras utav. 

Detta oavsett om officeren jobbar med utbildning av hemvärnsförband eller på andra förband. 

Trivs underställd personal ökar sannolikheten för att soldaten stannar kvar längre, vilket 

motverkar de för tidiga avgångar som Försvarsmakten tidigare haft problem med. Detta i sin 

tur bidrar till att öka krigföringsförmågan.  
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