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Syftet med denna uppsats är att utifrån Försvarsmaktens regelverk och policys 
gällande personalhantering se om de krav som ålderkategorin 80-talisten ställer på en 
framtida arbetsgivare, överrensstämmer med de rådande arbetsförhållanden som finns 
inom Försvarsmakten utifrån dess styrande dokument.  
 
Uppsatsen bygger på tidigare forskning om åldersgenerationen från 80-talet. Mot 80-
talisten ställs de styrande dokument som gäller Försvarsmaktens personalhantering för 
att på detta vis erhålla en jämförelse som mynnar ut i vilka krav och erbjudande som 
överrensstämmer mellan organisation och individ. Maslows behovspyramid används 
till att förklara de olika behoven av ersättningar. Uppsatsen är en kvalitativ teoretisk 
studie. 
 
Slutsatserna av uppsatsens analys är att Försvarsmaktens arbetsförhållande 
överrensstämmer bra med vad 80-talisten vill erhålla av en framtida arbetsgivare. För 
att Försvarsmakten skall vara en optimal arbetsgivare för 80-talisten krävs mer 
individualiserad lönesättning, planering och genomförande av arbetstid samt att 
anställningsformen bör ses över så att rörlighet inom organisationen blir lättare. Om 
dessa punkter förbättras kommer organisationen bättre möjliggöra för 80-talisterna att 
nå sina mål om personlig utveckling. 
 
Nyckelord: 80-talister, arbetsmarknad, personlig utveckling 
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Abstract 
 
Swedish Armed Forces a workplace for generation Y?  
 
The aim of this thesis is to on the basis of Swedish Armed Forces regulations and policies 
(applicable personnel management) see if the needs of the generation Y (people born 1978-
1990) set on a future employer broadly, complies with the prevailing working conditions that 
exist within the Swedish Armed Forces in terms of its governing documents. 
 
The essay builds on previous research on so called the generation Y. The governing 
documents relating to  Swedish Armed Forces personnel management is used to obtain a 
comparison between the requirements and offer, to see what that correspond between the 
organization and individual is. Maslow’s theory of needs is used to explain the differing needs 
of allowances. The essay is a qualitative theoretical study. 
 
The conclusion of the paper’s analysis is that the offers of Swedish Armed Forces, correspond 
well with the generation Y´s demands in a future employer. To optimizing the Swedish 
Armed Forces as an employer requires individualized wage setting, planning and 
implementation of working time and working arrangements should be reviewed to allow 
movement within the organization easier. If these points are improved in the organization, 
achieves the generation Y its personal development. 
 
Keywords: Generation Y, workplace, personal development 
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Kapitel I. Inledning 
Det inledande kapitlet kommer att beröra bakgrundsfakta, avgränsningar, källkritik, material 
och metod samt problemformulering och frågeställningar. I detta kapitel beskrivs uppsatsen i 
sin helhet och ger grundläggande förståelse för problemet.  

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten (FM) står inför stora förändringar gällande både struktur och 
personalförsörjning. Under flertalet år har Försvarsmakten redan genomgått stora förändringar 
i form av försvarsbeslut med flertalet nedlagda regementen och stora omorganisationer som 
följd. Nya materielsystem har utvecklats och gamla har bytts ut. Värnpliktskullarna minskar 
och likaså försvarsbudgeten. Uppgifterna som Försvarsmakten har idag är inte längre 
centrerade till att skydda Sveriges territoriella gränser utan omfattar mycket mer, till exempel 
stöd till samhället och utlandsuppdrag.    
 
På grund av omorganisationer och förändringar i uppgifter har Försvarsmakten hamnat i ett 
läge då personalen måste ses som en resurs i organisationen.1 Tidigare har personalen också 
setts som en resurs, men personalen har blivit allt mer avgörande i hur organisationen 
fungerar. Ett nytt personalförsörjningssystem kan komma att träda i kraft inom kort, vilket 
innebär att Försvarsmakten övergår från värnpliktsförsvar till kontraktsanställt försvar och 
således ökar behovet av anställning av personal i olika nivåer.2 När de största kvantiteterna av 
personal är uppfyllda kommer fortfarande kravet finnas på en kontinuerlig rekrytering till 
organisationen. De personer som för tillfället är på väg in i organisationen är 80-talisterna och 
så småningom även 90-talisterna. Det är inte bara rekryteringen som måste fortgå utan även 
arbetet med att behålla sin redan anställda personal.   
 
I likhet med många utav dagens arbetstagare är även många utav dagens ledare tillhörande 40-
talisterna, som fram till 2015 kommer att slussas ut från arbetsmarknaden, på grund av detta 
behövs det ny arbetskraft i lägre nivåer så att chefspositionerna kan bemannas genom att 
personal flyttas uppåt i organisationen.  
 
80-talisterna är en ålderskategori som är uppvuxna med hög teknologisk utveckling, snabba 
förändringar, stor trygghet och möjligheten att välja själva.3 Detta ställer speciella krav på 
arbetsgivaren.  För Försvarsmakten är 80-talisten en viktig ålderskategori att erbjuda arbete i 
organisationen, inte minst med tanke på omorganisationer, skolstopp och anställningsstopp 
som drabbat Försvarsmakten och som på grund av detta har hamnat i en åldersfördelning som 
ej är anpassad efter organisationens behov.4  
 
Då 80-talisterna skiljer sig på många sätt från tidigare ålderskategorier måste Försvarsmakten 
bedöma hur väl rustad organisationen är för att möta dagens unga arbetskraft. Kategorin 
skiljer sig på så sätt att det är individen som prioriteras högre än tidigare kategorier och de är 
vana vid att nå dit de vill. 
                                                         
1Statens offentliga utredningar 2008:98, Totalförsvarsplikten i framtiden, Edita Sverige AB, Stockholm, 2008. 
Sidan 14. 
2  SOU, 2008. Sidan 34 
3Fürth Thomas, Holmberg Ingvar, Larsson Ola, Raaterova Mikael, 80-talisterna kommer om kollektiva egoister, 
självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar, Konsultförlaget, Uppsala, 2002. Sidan 14. 
4 SOU, 2008. Sidan 34 
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Genom att göra en jämförelse på vad 80-talisten kräver och vad Försvarsmakten erbjuder för 
arbetsförutsättningar kan paralleller dras till hur väl organisationen är rustad för att möta ny 
yngre arbetskraft. Ålderskategorin beskrivs tydligare under kapitel II.  
 
Problemet med dagens försvar är att det saknas individer på lägre nivå vilket skall lösas med 
ett nytt personalförsörjningssystem. Ett sätt för att nå en bättre balans var individerna 
åldersmässigt finns i organisationen är att fokusera på att rekrytera och bibehålla de yngre i 
organisationen. Då 80-talisten är en kategori som är kraftigt konkurrensutsatt5 på 
arbetsmarknaden har det stor betydelse för arbetsgivaren vad denne kan erbjuda för att på så 
sätt erhålla arbetskraft.  
 
Att just valet av ålderskategori föll på 80-talisterna beror på att dessa är mest aktuella att kliva 
in som arbetstagare samt att de skiljer sig från tidigare ålderskategorier. Även 90-talisterna 
kommer att ta ett kliv in i Försvarsmakten inom en snar framtid, dock kommer inte 
majoriteten av dessa hinna genomföra värnplikten utan går rakt in i det nya systemet. Även 
90-talisten har krav, men de påminner mycket om 80-talistens. Därför kommer inte 90-
talisterna att beröras i denna uppsats. 

1.2 Syfte 
Uppsatsen syftar till att ta reda på hur väl Försvarsmakten är beredd att ta emot de nya unga 
arbetstagarna och deras krav med nuvarande arbetsförhållande, och om det krävs det några 
förändringar för att organisationen skall nå 80-talisterna så.  

1.3 Problemformulering 
Då Försvarsmakten planerar att övergå till ett kontraktsanställt försvar är det många områden 
som kommer att bli påverkade. Något av det som definitivt kommer att påverkas är 
personalen, både den befintliga och den som nyrekryteras.   
 
Behovet av nyrekrytering kommer i det kontraktsanställda systemets början troligen att vara 
stort. Varför just 80-talisterna kommer att rekryteras till Försvarsmakten beror till stor del på 
att de är den kategorin som är rätt i åldersintervall. Förutom detta behöver även 
Försvarsmakten ny personal som passar in i organisationens kompetensprofil. Att attrahera 
och bibehålla 80-talisterna inom Försvarsmakten är ett sätt för organisationen att trygga sin 
tillväxt, därför krävs det att organisationen erbjuder rätt arbetsvillkor för att erhålla att den 
intressanta rekryteringsbasen av arbetstagare söker sig till Försvarsmakten. 
 
Genom att besvara problemformuleringen nedan avser jag att jämföra 80-talisternas 
förhoppningar på en tänkt arbetsgivare med de förutsättningar som råder i Försvarsmakten 
idag:   

  Vilka förutsättningar har Försvarsmakten att utifrån nuvarande arbetsförhållande vara 
en attraktiv arbetsgivare för 80-talisterna? 

 
För att kunna besvara problemformuleringen behövs följade frågor identifieras och besvaras:  
Vilka krav ställer 80-talisten på sin framtida arbetsgivare?  
Vad erbjuder Försvarsmakten enligt gällande anställningsvillkor? 
 
 
                                                         
5Fürth, 2002. Sidan 30 
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1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast beröra anställning i nutid och tar inte hänsyn till olika förband eller 
platser utan är till för att bemöta den generella bilden av Försvarsmakten.   
 
Uppsatsen är även genusneutral vilket innebär att kön inte kommer att belysas i de olika 
frågeställningarna. Det kommer inte tas hänsyn till individolikheter utan syftar till en generell 
beskrivning och redogörelse för 80-talisten som åldersgrupp och Försvarsmakten som 
organisation. 
 
Försvarsmaktens arbetsförhållanden är begränsade till att belysas utifrån gällande 
styrdokument och policys. Studien är en teoretisk studie som ej tar hänsyn till hur systemet 
egentligen fungerar. Utan förklarar om 80-talistens krav överrensstämmer med det som 
Försvarsmakten erbjuder utifrån sina styrande dokument. I styrande dokument innefattas även 
dokument så som lagar, förordningar och som på detta sätt även reglerar andra verksamheter. 

1.5  Definitioner och centrala begrepp 
80-talisten  
Person född mellan 1978 och 1990. Att åldersintervallet har detta spann innefattas i deras 
skolsystem. Det finns även en flytande gräns mellan de första och sista åren i en kategori. 80-
talisten särskiljer sig från tidigare ålderskategorier på grund av teknisk uppväxt och social 
trygghet6 vilket resulterar i att ålderskategorin kan upplevas som kräsen och egoistisk samt 
ställer andra krav på sin framtida arbetsgivare. 80-talisten prioriterar individualitet och målen 
är abstrakta då personlig utveckling går före materiella fördelar. 80-talisten är det mest 
centrala begrepp som förekommer i uppsatsen.  
 
Försvarsmakten 
Med Försvarsmakten menas organisationen som arbetsgivare. De specifika ansvarsområden 
och uppgifter som organisationen innehar påverkar inte uppsatsen mer än att detta är 
väsentligt i frågan om vad man som arbetsgivare rekryterar arbetstagare till.  
 
Förmåner 
I uppsatsen definieras förmåner inte enligt SAOL7. Förmåner i detta hänseende avser snarare 
upplevelsen av arbetsvillkoren. Till exempel att möjligheten att studera utomlands ses som en 
förmån då 80-talisten upplever resor som individutvecklande. Det innebär inte 
beskattningsbara förmåner så som tjänstebil eller tjänsteresor.    
 
Personalförsörjning 
Det sätt som Försvarsmakten erhåller personal på. I dagens läge förses soldatbefattningarna 
med värnpliktiga under en begränsad tid. Det finns olika typer av anställningar även som 
officer. Specialistofficer och taktisk operativ officer. Det personalförsörjningssystem som är 
uppe för riksdagsbeslut är att soldaterna ska bli kontraktsanställda och att värnplikten inte 
skall tillämpas i fredstid, vilket innebär en större rekrytering till nya befattningar. 

1.6 Metod 
Det material och teorier som används i denna uppsats redovisas deskriptivt.8 I kapitel II 
kommer en generell beskrivning av 80-talisten och dennes vanor och önskemål att redovisas. I 
                                                         
6 Fürth, 2002. Sidan 13. 
7 Nordstedts, Svenska akademins ordlista, 13e upplagan cd, 2007  
8 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 3e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2003. Sidan 32.  
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slutet av detta beskrivande kapitel kommer några kriterier och krav som 80-talisten ställer på 
organisationer analyseras fram. Därefter beskrivs Försvarsmaktens personalidé.  
 
I det avhandlade kapitlet genomförs en jämförelse mellan de krav och önskemål som 80-
talisten ställer på en arbetsgivare och de erbjudanden som Försvarsmakten erhåller utifrån 
sina anställningsvillkor/arbetsförhållande. Uppsatsen kommer ha utgångspunkt i de 
styrdokument som finns för anställda inom Försvarsmakten när det gäller personalhantering. 
 
Genom att använda teorin om Maslows behovspyramid kan önskemål och krav jämföras med 
anställningsvillkoren för att på detta sätt se hur och inom vilka ramar de överrensstämmer.  
Maslows behovspyramid används som ett verktyg att förklara de olika behov som styr 80-
talisten i sitt val av arbetsgivare. Genom att analysera utifrån behov nås en tydligare koppling 
till varför 80-talisten prioriterar som de gör. 
 
Avslutningsvis dras slutsatser utifrån beskrivning, analys och diskussion som leder till svar på 
frågeställningen. I det avslutande kapitlet redogörs även tillförlitligheten i undersökningen. 
Sist i uppsatsen redovisas förkortningar och källor/referenser i förteckning.  
 
Studien är komparativ9 och syftar till att jämföra 80-talistens krav med organisationens 
erbjudanden för att på så sätt avgöra om Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare och på 
det sättet når just de individer som organisationen behöver. 

1.7 Tidigare forskning 
Tidigare forskning som finns om 80-talisterna som åldersgrupp finns inom ekonomiska 
studier och handelsstudier.10 Det finns även forskning på hur 80-talisten är, vad de värdesätter 
för att på så vis ta reda på vilka yrken som kommer vara framtidsyrken, vad pengar kommer 
spenderas på och olika prioriteringar.11 Generationsforskningen berör åldersgrupper, deras 
livsstilar och köpevanor. Det finns även forskning om ledarskap och management för 80-
talisten och dessa olika studier har använts för att skapa denna undersökning. Dessa tidigare 
forskningsresultat används som bakomliggande grund för att beskriva 80-talisten som en 
generell ålderskategori.  
 
Det finns ingen skapad studie där 80-talisten är bedömd utifrån Försvarsmaktens perspektiv. 
Ej heller finns det en undersökning på hur dagens anställningsvillkor matchar 80-talisten. 
Undersökningsföretaget KairosFuture har dock genomfört enkätundersökningar där 
ungdomars tankar och funderingar kring framtida arbetsgivare varit i fokus. I dessa 
enkätundersökningar har Försvarsmakten förekommit. Denna studie nyttjas till beskrivningen 
kring 80-talisten. 

1.7.1 Material och källkritik  
Det material rörande 80-talisten som används i uppsatsen är sammanställt utifrån tidigare 
forskning inom ämnet. Det material som används för uppsatsen är det som författaren sett 
som befintligt material om 80-talisten. Då stor vikt lagts vid att söka olika källor i avseende 
att se om det fanns några olikheter har det framkommit att den litteratur som finns om 80-
talisten ger en samlad bild om vad/vem 80-talisten är. Att det dessutom varit många olika 
                                                         
9 Hallenberg Jan, et al. Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt- en introduktion i 
metodlära. 2008. Sidan 13.  
10Undersökningarna: Framgångsrik generationsväxling, unika köpcentrum, generationsväxling förnöjer 
11 Ibid 
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studieområden, beteendevetenskap, ekonomi, ledarskap och psykologi som delgett samma 
bild av 80-talisten gör beskrivningen relevant och trovärdig. Då ålderskategorierna är stora till 
antalet ökar sannolikheten att statistiken om den generella bild som ges i litteratur är en 
korrekt bild över hur 80-talisten är som ålderskategori med sina särskilda drag, det finns dock 
undantag om man tittar på enskilda individer i stället för population och detta är något som 
inte uppmärksammats i materialet kring 80-talisterna. Trots bristen på motsägande forskning 
krävs ett källkritiskt förhållningssätt till denna generella beskrivning av 80-talisten då en stor 
population trots allt har statistiska brister. 
 
De material och källor som används för att beskriva Försvarsmaktens personalhantering består 
i Försvarsmaktens regelverk. Dessa är officiella dokument utgivna av en statlig myndighet 
trovärdigheten i dessa dokument får därför anses som tillförlitlig. Utifrån denna uppsats utgår 
analysen i dessa dokument och de behöver därför inte kritiseras. Ska studien genomföras realt 
bör det tas hänsyn till att dokumenten är skrivna för en organisation av samma organisation 
och kan därför anses vara partiska.   
 
Att Maslows teori valdes är för att det psykologiska synsätt som den kan bidra med innebär 
ett nytt synsätt på organisation och teori. Att utifrån behov klargöra vad som söks hos en 
arbetsgivare kan återkoppla tydligt till det som åldersgruppen strävar efter. Nämligen 
personlig utveckling.  Att nå det viktigaste som 80-talisten strävar efter utan att använda 
behoven kan vara svårt. Att göra en teorikoppling till en mer traditionell organisationsteori 
hade kunnat förklara kopplingen mellan individualitet och kollektivitiet. Maslows teori är 
dessutom vedertagen inom Försvarsmakten och är ett enkelt sätt att förklara stegen till att nå 
självförverkligande. 
 
Material som använts för uppsatsen har bestått av kurslitteratur för civilekonomer, 
marknadsföring och ledarskap. Detta innebär dock inte att materialet är att betrakta som några 
sanningar utan bygger på enskilda författares tolkningar och värderingar. Dock kan denna typ 
av litteratur anses som mer trovärdig då den används vid universitetsstudier runt om i landet. 
Ett kritiskt förhållningssätt skall trots allt användas vid användandet av detta material. 
 
Det material som är använt som underlag gällande 80-talisters vanor och önskemål gällande 
arbetsplats i denna uppsats är delvis publicerat för Försvarsmaktens vilja. Exempel på detta är 
undersökningsföretaget KairosFuture som genomför studier av ungdomars vanor. De 
implementerar även nyheter i ungdomars vardag gällande arbetsmarknaden. Det som påverkar 
deras skrivna text om Försvarsmakten är bland annat att Försvarsmakten har köpt en licens för 
att vara en del av deras undersökningar.12 Utan denna licens hade inte Försvarsmakten 
förekommit i lika stor grad i frågor och enkäter från KairosFuture. Detta påverkar i denna 
uppsats att delar av Fürths bok, 80-talisterna kommer13 är baserad på statistik från Kairos-
Future. 
 
En viss del av materialet består även av andra C- och D-uppsatser och är således inte beprövat 
eller fastslaget. Detta material kan på så sätt vara färgat av respektive författare.   
 
Det förekommer två tidningsartiklar som en del av studien kring 80-talisten. Dessa tillför 
inget nytt i form av nya påståenden men de väljs som källor för att visa på att det förekommer 
en generell bild utav 80-talisten som ej är grundad i teorier men som fortfarande är 
                                                         
12 Intervju Försvarsmaktens HR-centrum med bland annat Ulf Ericsson-rekryteringsstrateg 26/1 2009 
13 Fürth, 2002. Sidan 7 



10 
 

överrensstämmande med övriga källor. Denna koppling till verkligheten är intressant då både 
forskning och icke-forskning visar på samma generella drag hos 80-talisten. 

1.8 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Kapitel 1 beskriver bakgrunden, syftet och 
frågeställningarna samt en beskrivning av metodvalet. Gjorda avgränsningar samt centrala 
begrepp redovisas och förklaras. Här förs även en diskussion kring problemformuleringen, 
metoden och källorna.  
 
Kapitel 2 är ett deskriptivt kapitel som beskriver den generella bilden av 80-talisten.  
 
Kapitel 3 ytterligare ett beskrivande kapitel som rör Försvarsmakten som arbetsgivare och 
dess personalidé, även regelverk som styr personalhanteringen redovisas. 
 
Utifrån beskrivningen av 80-talisten och dennes krav studeras policys, regelverk och 
förordningar för att beskriva hur 80-talistens krav motsvaras av Försvarsmaktens 
erbjudanden i Kapitel 4. Kapitlet är analyserande. Analysen kommer att ske med 
utgångspunkt i teorin om Maslows behovstrappa, då en ny och viktig aspekt kan lyftas 
utifrån de gällande arbetsförhållanden som Försvarsmakten erbjuder och vad 80-talisten 
efterstävar i en arbetsplats. Resultatet av analysen ger på vilka punkter organisation och 
individ möts, respektive står långt ifrån varandra. Dessa punkter sammanställs sedan för att 
ta fram slutsatser om hur Försvarsmaktens arbetsförhållande matchar 80-talistens krav och 
förhoppningar på en eventuellt blivande arbetsplats.  
 
Kapitel 5 är ett avslutande kapitel där slutsatserna beskrivs och förslag till fortsatt 
forskning ges. Är slutligen ett sammanfattande kapitel om uppsatsens teori, resultat och 
metodik.  
 
I Kapitel 6 redovisas referenserna som uppsatsen grundar sig på. Även de använda 
förkortningarna återges i lista. 
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Kapitel II. 80talisten  
I detta kapitel kommer begreppet om 80-talisten att förklaras med hjälp av tidigare forskning 
och teorier. Kapitlet syftar till att delge den generella bild gällande 80-talisten som finns i 
dagens forskning kring åldersgenerationer. 

2.1  80-talister generell bild 
Till ålderskategorin 80-talist eller generation Ys om de även kallas räknas man om man 
erhåller födelseår mellan 1978 och 1990. Kategorin går under ytterligare beteckningar så som 
den digitala generationen, Echoboomers och Millennials just på grund av vad kategorin 
prioriterar eller lever i för situation. 14 
 
De som för tillfället träder in på arbetsmarknaden är de äldre bland 80-talisterna. Indikationer 
har visat att det kan bli svårt för rekryterare att möta den nya generationens attityder gentemot 
den framtida arbetsplatsen. 80-talisten tycks ha starka åsikter, höga krav på arbete och 
karriärvägar, de kan till en början verka kräsna och bortskämda.15 

2.2 Social trygghet 
80-talisterna är uppfostrade och inskolade i ett system som deras föräldrar varit med att 
bygga. De är vana vid det sociala skyddsnät som tidigare ålderskategorier så hårt har kämpat 
för och 80-talisterna ser skyddsnätet som en självklarhet. Fackföreningar och kollektiva avtal 
är inte längre det viktigaste, individen har blivit allt viktigare och personlig utveckling och 
karriär står högt i värdering.16  
 
80-talisterna är ofta uppvuxna i familjer där tidigare ålderskategorier prioriterat arbetet högt. 
Därför har 80-talisten fått ett stort utrymme till att utvecklas på egen hand, dock har familjen i 
stort stöttat 80-talisten.17  
 
80-talisterna är även uppfostrade i en tidepok då jämställdhet, etnicitet, sexuell läggning med 
mera varit ledord. Detta har inneburit att en trygghet för individen funnits då systemet syftat 
till alla individers lika värde.18 Individen upplever att likabehandling är något som ska vara en 
självklar del av samhället. 

2.3 Teknologi 
Den teknologiska utvecklingen som för 80-talisterna inte inneburit några direkta förändringar 
då de praktiskt taget inte vetat något annat än att teknologin ständigt utvecklas, är en del av 
det arv som kategorin har med sig.19 Det är inte onaturligt för en 80-talist att vara mobil, för 
de har nästan ingen erfarenhet av att vara stationära. Detta är något som 80-talisterna tar med 
sig som en naturlig del av arbetet men där det kan uppstå krockar med äldre ålderskategorier.  
 
 
                                                         
14 Bourghardt Henriette, Cederholm Philip, Ejmefors Anna, Generationsväxling förnöjer! –tio svenska chefer 
ger sin syn på det framtida ledarskapet, Lunds universitet, 2007. Sidan 11. 
15 Norberg Johanna, Ledarskap och generationsskifte – en studie om hur ledarskapet i organisationer 
påverkas av generationsskiftet, Stockholms universitet, 2006. Sidan 24. 
16 Fürth, 2002. Sidan 15. 
17 Törnbom Karin, Din kvinnliga förebild- hur är hon? Göteborgs universitet, Göteborg. 2006. Sidan 39. 
18 Försvarsmakten, Handbok för personaltjänst förhandsutgåva (H Pers Fu), Försvarsmakten, 2006. Sidan 11  
19 Fürth, 2002. Sidan 19. 
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Det är inte heller sällan som 80-talisterna är de som måste visa eller instruera sin omgivning 
när det gäller tekniska lösningar eller nya tankebanor. För 80-talisten är nya informations-
kanaler viktiga, de ändrar sig snabbt och vill kunna erhålla just den information de är 
intresserade av.20 

2.4 Egoism 
Inte allt för sällan ställer sig 80-talisten frågan, vad kan arbetet göra för mig, istället för vad 
kan jag göra för arbetet? ”Många rekryterare erfar att denna generation initialt har helt andra 
förväntningar i början av sin karriär till skillnad från tidigare generationer”.21 80-talisterna är 
ett kollektiv av individualister med ett stort utbud över vad man kan göra både på fritiden och 
på arbetsmarknaden. De är hårt efterfrågade och konkurrensutsatta just för att de tillhör en 
ålderskategori som är till antalet mindre än tidigare årskullar.22 40-talisterna som är på väg att 
slussas bort från arbetsmarknaden var en stor ålderskategori och 80-talisterna kommer väl till 
pass för att fylla de hål som pensionsavgångarna kommer att skapa. 

2.5 Rörlighet 
80-talisterna påbörjar sin arbetskarriär i tron att de kommer att byta arbetsplats ofta, vilket 
innebär att generationen väljer ur ett mer kortsiktigt perspektiv när de väljer arbetsplats. 
Generationen ställer krav på arbetsmarknaden och de igenkänns ofta som självständiga, 
ansvarstagande tänkare som kräver konstruktiv och direkt feedback. De söker ofta efter nya 
utmaningar och kreativitet samt uppskattar flexibilitet och frihet i sitt arbete.23  

2.6 Utbildning 
Nyckeln till framgång anses inom ålderskategorin vara utbildning. Inte så konstigt då det för 
de flesta inom generationen erhåller både grundskola, gymnasieutbildning och högskole-
utbildning innan de når arbetsmarknaden.24 Även praktiska yrken har utvecklats till att passa 
in i det studerande samhället. För att jobba på dagis idag räcker det inte med en barn-
skötarutbildning (treårig gymnasium) utan det krävs ytterligare utbildning för att bli förskole-
lärare (tre år på högskola) för att genomföra samma arbetsuppgifter som tidigare ålders-
kategorier gjort. Även inom den militära professionen har utbildningen akademiserats, genom 
en längre grundläggande utbildning som samtidigt skall ge en snabbare karriär.25  

2.7 Anpassningsbarhet 
Med den goda inlärningsförmågan som grundas i skolgång och självständighet som 80-
talisten innehar tillsammans med en gynnsam teknologisk utveckling gör 80-talisten till en 
utmärkt lagspelare trots individualistiskt tänkande.26 

2.8 Personlig utveckling 
Trots att 80-talisten är i stort behov av förändring och personlig utveckling finns där ett 
identifierat sökande av en balansgång mellan långsiktigt trygghet och ett kortsiktigt behov av 
att ta tillvara på alla möjligheter som ges.27 Detta ställer krav på ledarskapet som måste vara 
                                                         
20 Fürth 2002. Sidan 111. 
21 Bourghardt, 2007. Sidan 11. 
22 Ibid, 2007. Sidan 11. 
23 Fürth, 2002. Sidan 12.  
24 Parment Anders, 80-talisterna kräsna och krävande, 2008. Svenska dagbladet, 28 januari 2008. 
25 Abrahamsson Bengt, Danielsson Erna, I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar –utmaningar och 
möjligheter vid Försvarsmaktens reformering, Försvarshögskolan, Stockholm, 2007. Sidan 41. 
26 Norberg, 2006. Sidan 40. 
27 Fürth, 2002. Sidan 38  
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engagerande, bekräftande, uppskattande och belönande. Feedback ska vara klar och tydlig och 
ange vad som varit bra och vad som kan göras bättre. Det är viktigt att det coachande och 
stöttande ledarskapet finns kontinuerligt med feedback, och 80-talisten använder denna både 
för att utvecklas som anställd och för att bli bättre som individ. Detta gör ålderskategorin 
väldigt påverkbar28.  

2.9 Prestationskrav 
80-talisten är lojal på så sätt att man på individnivå vill göra ett så bra jobb som möjligt. Finns 
möjligheten att få feedback och personlig utveckling finns det inget som säger att 80-talisten 
väljer att byta organisation, då denne gärna vill skapa sig en långsiktig trygghet, om den 
medgör till personlig utveckling. Däremot är 80-talisten väl medveten och kraftigt 
konkurrensutsatt att den ofta väljer att gå vidare om den personliga utvecklingen stagnerat i 
organisationen.29 Att 80-talisten är så inriktad på att ständigt utvecklas på det personliga 
planet skapar även krav om prestation för den egna individen vilket kan stimuleras genom ett 
engagerande ledarskap. 

2.10 Odokumenterade erfarenheter 
Resor och andra erfarenheter är högt prioriterade för 80-talisten, som anser detta vara 
personligt utvecklande och en viktig erfarenhet att ha med sig in i arbetet. Att ha gjort ett par 
år ”odokumenterat” anses snarare som gynnsamt för framtida karriär om 80-talisten själv får 
tala.30  

2.11 Ekonomi 
80-talisten är en generation som är uppvuxen med prismedvetenhet och som vet vad tillgång 
och efterfrågan innebär. När det gäller det ekonomiska har generationen generellt en god 
uppväxt, under större delar av deras uppväxtår har det rått högkonjunktur, vilket har gjort att 
80-talisten i mångt och mycket ser god ekonomi som en självklarhet. En god ekonomi är 
självklart för 80-talisten då denne gärna använder sin ekonomiska situation till att utveckla sig 
själv eller visa ett ställningstagande. Gå kurser, resa eller köpa varor som till exempel är 
rättvisemärkta är det sättet som 80-talisten använder sin ekonomi.  Detta innebär att ekonomin 
skall vara god med är inte styrande i valet av arbetsgivare.31 

2.12 80-talisten som arbetstagare 
För organisationer och företag är 80-talisterna en utmaning. Både när det gäller rekrytering 
och för att lyckas få individerna att stanna kvar i organisationen. Den nya generationen 
efterfrågar hög lön, stimulerande arbetsuppgifter, trygghet och inflytande, trevliga 
arbetskamrater och flexibel arbetsmiljö. Den arbetsgivare som kan anamma stora delar av 
dessa punkter kommer att nå långt när det gäller arbetskraften som 80-talisterna kan bidra 
med.32Utöver de krav 80-talisten ställer på arbetet vill de även ha en givande fritid och 
möjligheten att kombinera familj och karriär.33 
  
Jämförelsevis med andra ålderskategorier består 80-talisterna av ett färre antal individer. 
Dock lägger flertalet inom ålderskategorin många år på utbildning och resor och har inte så 
                                                         
28 Fürth, 2002. Sidan 38 
29 Parment Anders, 2008. 
30 Åhlander Åsa Clara, Generation Y –vägrar bli vuxen, Sydsvenskan, 23 januari 2004. 
31 Fürth, 2002. Sidan 26 
32 Larsson Johan, Ek Viktor, Unika köpcentrum –finns behovet av unika köpcentrum för generation Y? 
Södertörns högskola, 2007. Sidan 12 
33 Fürth, 2002. Sidan 48. 
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bråttom in på arbetsmarknaden. Genomsnittsåldern för inträde på arbetsmarknaden ligger för 
dagens unga kring 28 år. Detta innebär att det ökar trycket på efterfrågan om just 80-talisterna 
vilket gör att de kan fortsätta att ta tid på sig att ta sig in på arbetsmarknaden, välja att byta 
arbetsplats ofta och helt enkelt till stor del styra arbetsmarknaden.34     
 
”I would have loved to stay with this company for more than a year or two, but they just 
didn’t have anything left to offer me.”35 Citatet är en typisk åsikt som den generella bilden av 
80-talisten speglar. 

2.13 Det viktigaste för 80-talisten  
Slutsats om 80-talisten är att denne värderar abstrakta saker högre än tidigare ålderskategorier 
som har fokuserat på till exempel pengar, regleringar och materiella ting. 80-talisten är mer av 
en sökare efter självförverkligande, uppskattning och kunskap. Självförverkligandet innebär 
exempelvis en strävan efter utbildning eller möjligheten till att erhålla kunskap utifrån resor. 
Feedback och uppskattning är andra väsentliga behov för att kunna nå en personlig utveckling 
både inom yrket och som person. Båda två är viktiga för 80-talisten. Personlig utveckling är 
det som 80-talisten har som största strävan och för att bli nöjd med sin situation bör en 
arbetsgivare erbjuda möjligheten till självförverkligande för att på så sätt erhålla ambitiös 
personal. För 80-talisten är uppskattning oerhört viktigt. Det är ett sätt att kunna 
självförverkliga sig genom att veta att individen uppskattas för dess prestationer och 
personlighet. Förutom denna strävan efter självförverkligande och uppskattning finns det ett 
antal faktorer som anses som viktigast för åldersgruppen i frågan om arbete. 
 
På arbetsmarknaden eftersträvar 80-talisten ett flertal möjligheter så som; rörlighet, 
individualitet, hållbar ekonomisk situation samt flexibla arbetstider. Genom detta kan 
personlig utveckling uppnås. 80-talisten väljer gärna kortsiktigt när det gäller arbetsplats då 
denna kategori har en strävan att byta arbetsplats ofta. Det finns dock inget som säger att 80-
talisten måste flytta eller byta arbetsplats om denne trivs, då ålderskategorin faktiskt 
uppskattar en viss trygghet. En bra arbetsmiljö med goda arbetskamrater och intressanta 
arbetsuppgifter som utvecklar 80-talisten är mer eftersträvansvärt än hög lön hos gruppen. 
 
Förutom att arbetsplatsen skall vara trivsam och utvecklande och i största mån 
individanpassad anser 80-talisten även att fritiden är viktigt. Det är på denna tid som 
ålderkategorin till största del kan sträva efter sin personliga utveckling och valet att styra sin 
egen fritid är viktigt för dem.  
 
Individens utveckling och önskemål är det som är viktigast för 80-talisten. Genom arbete och 
fritid kan detta uppnås. Ålderskategorin tar tillvara de chanser som ges och de vill prestera 
optimalt utifrån sin egen person. Detta kan skapa en pressad situation och många utav dagens 
unga har stora prestationskrav. 
 
 

 

 
                                                         
34 Fürth, 2002. Sidan 82. 
35 Konferens i Kalifornien som syftar till att lyfta ungdomars vilja och framtidstro.  
www.rainmakerthinking.com, CalCPA YEP Conference 2007 - Bruce Tulgan 
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Kapitel III. Försvarsmakten som arbetsgivare 
Då Försvarsmakten är en stor potentiell arbetsgivare för 80-talisten och en organisation i 
förändring som söker ny arbetskraft är denna organisation och dess struktur något som 
uppsatsen kommer beröra. Detta kapitel kommer att redogöra vilka regelverk och fastslagna 
beslut som finns för organisationen som arbetsgivare. Utifrån en beskrivning av 
organisationen och vad denna har för åtaganden och möjligheter som arbetsgivare. 

3.1 Försvarsmakten som myndighet 
För tillfället är Försvarsmakten en organisation som enligt tidigare nämnt är under stora 
förändringar. Försvarsmakten står inför utvecklingen att anställa fler individer, inte bara till 
antal utan även till olika kategorier, detta innebär att Försvarsmakten gällande arbets-
förutsättningar kommer att påverka flera olika typer av individer med olika tankesätt och 
förutsättningar på arbetsmarknaden.36 I dagens försvar är soldaterna pliktiga och förutom 
dessa är resterande anställd personal. Civila och militära finns inom organisationen och den 
militära professionen är uppdelad i ett tvågradssystem där det finns olika kategorier av 
officerare med olika arbetsuppgifter. Det finns specialistofficerare som strävar efter att bli 
specialister på ett system. Tanken är att dessa skall tjänstgöra under ett antal år för att därefter 
slussas ut ur organisationen. Den andra kategorin av officerare är de som är tänkta att göra en 
längre karriär inom Försvarsmakten och dessa kallas taktiskt operativa officerare.37 Dock 
gäller samma arbetsförutsättningar för de olika kategorierna. De skillnader i avtal som till 
exempel styr antalet semesterdagar är beroende av åldern på arbetstagaren samt dennes 
tjänstgöringstid, men grundförutsättningarna är de samma. Det spelar heller ingen roll om den 
anställde innehar civil eller militär anställning.  
 
Försvarsmakten är en statlig arbetsgivare som därmed är finansierad med skattemedel. Detta 
ger begränsningar i vad som kan erbjudas till sina anställda men även fördelar. Kollektiva 
avtal styr de statliga anställningarna och inga ytterligare beskattningsbara förmåner så som 
exempelvis tjänstebil eller fri hemhjälp förekommer.38 Dock erbjuder Försvarsmakten och 
statliga myndigheter andra fördelar som kan betraktas som förmåner utifrån den definition 
som redovisats under centrala begrepp. Detta kan till exempel bestå i fler semesterdagar än 
privata företag. Arbetsförhållandena är de som Försvarsmakten har att använda sig av när det 
gäller att attrahera medarbetare.  
 
Det som skiljer Försvarsmakten från andra statliga myndigheter är den övergripande uppgift 
som organisationen innehar, möjligheten att nyttja väpnad strid.39 Denna uppgift kan delas in i 
ytterligare deluppgifter:  
Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.  
Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet.  
Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra och 
lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna 
lämna stöd till humanitär verksamhet.  
Försvarsmakten skall även bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i 
fred genom att samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande. 
Dessa uppgifter utgör grunden för Försvarsmaktens personalidé. 40 
                                                         
36Statens offentliga utredningar 2008:98, 2008. Sidan 89. 
37Slutrapport från Perspektivplaneringen 2007, Ett hållbart försvar för framtida säkerhet, Försvarsmakten, 
2007. Sidan 131 
38 Arbetsgivarverket, Allmänt löne- och förmånsavtal, centrala avtal, Arbetsgivarverket, 2008. Sidan 11 
39 Försvarsmakten, 2006. Sidan 9  
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Personalidén innebär de policys och tillämpningar som Försvarsmakten använder sig av i sina 
personalfrågor. Den har uppstått för att Försvarsmaktens anställda skall erhålla ett funktionellt 
arbetsklimat med likabehandling, högt säkerhetstänk och möjligheten för individen att 
utvecklas inom Försvarsmakten för att på detta vis även stärka organisationen. I enlighet med 
Human Resourse41 perspektivet är personalidén en tillämpning av att personalen är en 
organisations viktigaste resurs. Human Resourse är en organisationsteori som vädersätter de 
anställda i organisationen högst. Tanken med Human Resourse är att om personalen 
prioriteras och ses som en resurs för att nå vinst, kommer organisationens output att 
maximeras.42 
 
”Personalidén ska utgöra grunden för all tillämpning och utveckling av såväl arbetsgivarens 
personalansvar som den enskildes ansvar för sin egen situation. Personalidén stöds av ett 
antal handlingsregler, riktlinjer för olika fackområden t ex lön, jämställdhet, arbetsmiljö och 
resor. Chefer på alla nivåer ska tydliggöra, vidareutveckla och konkret genomföra 
personalidéns intentioner. Förverkligandet av personalidén kräver allas medverkan.”43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
40 Ibid, 2006, Sidan 9 
41 Abrahamsson Bengt, Aarum Andersen Jon, Organisation: att beskriva och förstå organisationer, upplaga 4, 
Liber AB, Malmö, 2005. Sidan 55 
42 Abrahamsson, 2005. Sidan 55 
43 Försvarsmakten, 2006. Sidan 10   
 

Figur 1. Försvarsmaktens personalidé 
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3.2 Försvarsmaktens regelverk gällande anställning 
De reglerande dokument som bland annat finns för Försvarsmakten som organisation och 
arbetsgivare gällande personalhantering är: FAS (Försvarets avtalssamling), H Pers (Handbok 
personal 2006), FFS (Försvarets författningssamling), FIB (Försvarsmaktens interna 
bestämmelser) samt ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal) det är utifrån dessa handlingar 
som arbetsförutsättningarna har sin grund. Utifrån personalidén och ovanstående handlingar 
jämförs de huvudområden som tros påverka 80-talisten i valet av arbetsgivare. 
 
Försvarets avtalssamling (FAS) är en samlad volym innehållandes regler och styrningar som 
tillämpas inom Försvarsmakten. FAS rör anställda inom Försvarsmaken i löne- och 
förmånsfrågor och baseras på Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). ALFA är utgivet av 
Arbetsgivarverket och är framtaget utifrån stora fackföreningar, så som SEKO, och statliga 
arbetsgivare. ALFA berör ingen särskild kategori men ger ramavtal som sedan kan anpassas i 
till exempel FAS. I ALFA berörs frågor så som lön, semester, åtgärder vid sjukdom och ut-
betalningar. Både ALFA och FAS är styrdokument som hanterar lönenivåer, semester, övriga 
tillägg och arbetstid. Förutom dessa styrdokument finns även Försvarsmaktens interna 
bestämmelser (FIB) som hanterar allt från plikttjänstgöring till anställningsförhållanden. 
Utifrån dessa dokument har handböcker tagits fram för att konkretisera avtal och förordningar 
till tillämpningar av dessa. Handbok Personal (H Pers) är ett exempel på detta, den behandlar, 
Försvarsmaktens personalidé som baseras på kompetens, personalförsörjning, verksamhets-
säkerhet, arbetsmiljö och jämställdhet. Utöver detta finns det policys som berör arbets-
situationen inom organisationen. Dessa handlar i stort om värdegrund, likabehandling och det 
klimat som skall råda inom Försvarsmakten. 
 
Alla dessa redovisade dokument är styrande för Försvarsmaktens verksamhet och 
personalhantering. Endast ett fåtal kan Försvarsmakten förändra eller tillämpa så som 
organisationen finner det lämpligt. Lagar och förordningar gäller för hela samhället och är 
oberoende av Försvarsmakten men Försvarsmakten måste trots detta anpassa sig och tillämpa 
dessa regler även om de inte stämmer överrens med de policys och styrdokument som 
Försvarsmakten framställt.  
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Kapitel IV. Analys/Jämförelse 
I detta kapitel kommer 80-talisternas krav att ställas mot Försvarsmaktens 
arbetsförhållanden. Syftet med detta är att ta reda på hur väl och på vilka punkter som 
Försvarsmakten matchar 80-talisten för att på så sätt se om det arbetsgivaren erbjuder 
överrensstämmer med vad 80-talisten kräver eller önskar av sin arbetsplats. Teorin om 
Maslows behovspyramid kommer att ligga till grund för analysen. Maslows behovspyramid 
redovisas först i detta kapitel. Denna teori ger perspektiv på varför vissa saker prioriteras 
högre hos de yngre generationerna och kan även ge förklaringar till hur väl organisationen 
och individen möter varandra på arbetsmarknaden.  

4.1 Maslows behovspyramid44 
Maslows behovspyramid är en psykologisk förklaringsmodell som är till för att åskådliggöra 
människans prioriteringar från överlevnad till självförverkligande. Det innebär att de lägre 
nivåerna är primära att tillfredsställa för att sedan kunna sträva mot pyramidens topp. Denna 
teori är vedertagen inom det humanpsykologiska tankesättet.  
 
Maslows behovspyramid beskrivs som olika nivåer. I botten är det till en början de 
grundläggande fysiologiska kraven som styr, så som tillgång till vatten, mat och frisk luft. För 
att i den översta nivån handla om självförverkligande. Människan omprioriterar sina behov 
allt eftersom denne har rört sig inom pyramidens faser.  När de grundläggande fysiologiska 
behoven är tillfredsställda kan fokus läggas på annat, exempelvis den personliga säkerheten.  

I artikeln ”A Theory of Human Motivation” publicerad 1943 beskrev Abraham Maslow sin 
behovsteori. Maslow själv definierade dessa behov i en sorts successiv hierarki. Enlig Maslow 
kan flera behov finnas samtidigt men individen prioriterar något av dem.  

Pyramidformen eller trappformen som teorin senare har visats i är ett sätt att i skrift göra 
modellen tydligare. Till och med övertydlig i visst hänseende, originalteorin är inte lika 
entydig men förmodligen mer realistisk. 

                           
 
 
 
                                                         
44 Maltèn, Arne, Att undervisa – en mångfasetterad utmaning, Studentlitteratur, Lund, 2003. Sidan 70-72 

Figur 2. Maslows behovspyramid 
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Maslows behovspyramid består av fem nivåer som alla är avgörande för en persons 
välbefinnande. De fem faserna består av: Grundläggande biologiska och fysiologiska behov, 
säkerhet, tillhörighet och tillgivenhet, uppskattning, och självförverkligande.  
 
För att kunna konkretisera vad det är som styr 80-talisten i val av arbetsplats kan Maslows 
behovspyramid anges som teori för att beskriva detta fenomen. 80-talistens behov utgår till 
största del av de översta nivåerna i Maslows behovspyramid. För att kontrollera om det 
Försvarsmakten erbjuder överrensstämmer ur behovssynpunkt är Maslow ett bra verktyg.  

4.2 80-talistens krav och förväntningar/Försvarsmaktens arbetsförhållanden 
En analys där det påvisas tillgång – efterfrågan av olika behov hos 80-talisten hämtade från 
tidigare beskrivande kapitel. Maslows teori fungerar som en kontroll till hur väl 80-talistens 
förväntningar överrensstämmer med Försvarsmaktens arbetsförhållanden utifrån rådande 
styrdokument. Vissa behov betyder mer än andra i det som rör 80-talistens förhoppningar och 
krav på arbetsplatsen. 

4.2.1 Ekonomi    
För att genomföra ett arbete förväntas arbetsgivaren att ge skälig lön.45 Vad som anses som 
skälig lön för ett utfört arbete är tämligen partiskt, men det förekommer trots allt generella 
styrningar. Försvarsmakten tillämpar generella styrningar utifrån ALFA och FAS i denna 
fråga.  
 
Då 80-talisten anser att ekonomi är viktigt men inte det viktigaste i sitt val av arbetsgivare 
överrensstämmer bilden med vad Försvarsmakten erbjuder (Se kapitel II). Försvarsmakten 
som statlig myndighet kan anses ligga lägre i lön jämfört med privata organisationer46 och 
löneutvecklingen rimmar inte fullt med 80-talistens förväntningar om lön utifrån utbildning, 
erfarenheter och sitt teknologiska kunnande. Däremot erbjuder Försvarsmakten ytterligare 
ekonomiska förmåner som tillsammans med lönenivån mer motsvarar 80-talistens krav och 
förväntningar.  Genom att Försvarsmakten erbjuder tillägg vid till exempel tjänstgöring på 
annan ort, i utlandstjänst eller möjligheten till övningsdygn höjs den slutgilltliga ekonomiska 
ersättningen som arbetstagaren erhåller47.  
 
80-talisten prioriterar andra saker som viktigare än ekonomin och övningsdygnen är ett bra 
exempel på hur 80-talistens krav och förväntningar på utförd prestation belönas med något 
ytterligare betalt och samtidigt mer ledighet. Att 80-talisten erhåller ledighet för sin prestation 
stämmer bra med tankesättet som 80-talisten har om att tid är bristvara i dagens samhälle (Se 
kapitel II). 
 
Att Försvarsmakten dessutom tillgodoser möjligheten för sina anställda att erhålla andra 
ekonomiska förmåner48 så som subventionerad sjukvård, möjlighet till flyttbidrag/flytthjälp, 
arbetstid som är avsatt till träning är överrensstämmande med vad 80-talisten förväntar sig av 
arbetsgivaren. 
 
                                                         
45 Försvarsmakten, Försvarsmaktens avtalssamling 2005, Försvarsmakten, 2005. Sidan 21  
46 Beskrivande statistik om löner mellan yrken och sektorer. http://www.lonestatistik.se/ 090616 
47 Ibid, 2005. Sidan 24 
48 Ibid, 2005. Sidan 108 
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I enlighet med vad 80-talisten strävar efter när det gäller möjligheter att prioritera utvecklande 
fritid och med ekonomiska möjligheter skapar Försvarsmakten goda förutsättningar, i det 
ekonomiska läget, att överrensstämma med 80-talistens krav på en gällande arbetsgivare.  
Det som dock talar emot Försvarsmakten som arbetsgivare för 80-talisten gällande 
ekonomiska faktorer är att löner, tillägg och andra ekonomiska förmåner är baserade på 
kollektiva avtal vilket gör att enskild individ inte kan få utlopp för sina egna prestationer. 80-
talisten anser sig duktig och är van att tala för sig och sin sak på ett helt annat sätt än tidigare 
ålderskategorier och vill därför behandlas som individ och inte som kollektiv (Se kapitel II). 
Försvarsmaktens lönesättning är till viss del individuell och kan därför anses som ett steg i 
rätt riktning att för arbetsgivaren visa uppskattning för individen.  
 
För att hänvisa detta till Maslows behovspyramid kan liknelsen med att individen vill vara 
respekterad och belönad för sin egen prestation innebära att 80-talisten vill att lönesättningen 
skall spegla den näst högsta nivån, den om uppskattning. Med individuell lönesättning ges 
uppskattningen till enskilds prestationer och överrensstämmer således bättre med 80-talistens 
förväntningar.  
 
Utifrån hur 80-talisten uppfattar den ekonomiska situationen och dagens lönesystem för utfört 
arbete ger det en grund till att kunna uppfylla de basala kraven som finns i Maslows 
behovspyramid. 80-talisten har med dagens lönesystem goda möjligheter att erhålla normal 
levnadsstandard och täcka de basala behoven och nå en trygghet i sin tillvaro.  
 
80-talisten anser sig ha rätt till en ekonomisk ersättning som är god men som ej är 
överdimensionerad (se kapitel II). Genom den ekonomiska ersättning som Försvarsmakten 
erbjuder är 80-talistens grundläggande behov säkerställda.  
 
Utifrån 80-talistens synsätt är det självklart att de grundläggande behoven blir tillfredsställda. 
Detta uppnår Försvarsmakten med de ekonomiska ersättningar som erbjuds. För att optimera 
den ekonomiska ersättningen som Försvarsmakten erbjuder utifrån det 80-talisten eftersträvar, 
hade en ytterligare individuell lönesättning än den som erbjuds idag kunnat tillämpas för att 
på så sätt ge 80-talisten känslan av att den individuella prestationen uppskattas och belönas. 

4.2.2 Givande fritid  
Något som 80-talisten prioriterar är möjligheten till utveckling på arbetet och på det 
personliga planet. Behovet av fritid är individuellt för varje 80-talist. Om 80-talisten ingår i 
organisationen erhålls fritid enligt gällande regelverk49. Inom Försvarsmakten nyttjas till viss 
del oregelbunden arbetstidsplanering, vilket innebär att en fyra veckors period skall innebära 
160 arbetstimmar, istället för det normativa 40 timmars arbetsvecka.50 Detta möjliggör till 
varierade och anpassade arbetstider för 80-talisten. Självklart anpassas arbetstiden till den 
planerade verksamheten, men viss individualisering kan nås med denna metod. Då 
Försvarsmakten för fast lista51 (fastslagen arbetstid som gäller för 160timmars arbetstid)  
gällande arbetstid ökar också möjligheterna till att anpassa arbetstiden så att det passar 
individen, det räcker dock inte fullt ut för 80-talistens individuella behov av kvalitativ fritid. 
 
Denna flexibilitet med arbetstider kan uppfattas olika beroende på hur individen vill nyttja sin 
fritid. För arbetstagare som måste passa tider exempelvis i form av hämtning på dagis eller 
som har husdjur blir det är en fördel att ha fritiden jämt fördelat över dagarna, medan andra 
                                                         
49 Försvarsmakten, 2005. Sidan 87 
50 Ibid, 2005. Sidan 41 
51 Ibid, 2005. Sida 41 



21 
 

individer föredrar att genomföra längre sammanhängande ledigheter på grund av till exempel 
intresse för resor, familj på annan ort eller liknande exempel. 
 
De ytterligare arbetsbestämmelser som reglerar ett minimum om minst elva timmars 
sammanhängande vila mellan arbetspassen52 hindrar den anställde att arbeta allt för långa 
arbetspass. Arbetsbestämmelsen gör i sin tur att de anställda ej längre kan komprimera 
arbetstiden till en kort arbetsvecka. Här resulterar de kollektiva regler som togs fram för att 
skydda arbetstagaren till ett föråldrat system för den individinriktade arbetstagaren.  
 
Möjligheten att genomföra arbete på annan ort än på kontoret är något som 80-talisten ser som 
självklarheter utifrån sin mobila uppväxt (Se kapitel II). Även den teknologiska bakgrund som 
ålderskategorin innehar innebär att de ser mer möjligheter att vara flexibel gällande tid och 
rum. Passar det bättre att genomföra visst arbete på kvällstid eller på annan ort vill denne ha 
möjligheten att vara flexibel. Inom detta hänseende kan Försvarsmakten till viss del vara 
hämmande. Det är dock lokala föreskrifter som styr möjligheten till flexibilitet inom tid och 
rum.53 Yrkets karaktär på lägre nivå kräver till största del närvaro på arbetsplatsen. Det 
förekommer dock även på denna nivå planeringstid, förberedelser inför lektioner, 
inläsningstid och liknande situationer som hade kunnat anpassas att genomföras på valfri tid 
och plats. Genom att tillåta mer flexibla lösningar överrensstämmer systemet mer med den 
mobila uppväxt som generationen erhåller. På så sätt upplevs det att tiden kan styras och 
anpassas av individen och denne möjliggörs tillfälle till individualitet och personlig 
utveckling. Att flexibiliteten är styrd till lokal nivå innebär att vissa arbetstagare erhåller 
denna individualisering och på det sättet är systemet på rätt väg för att motsvara 80-talistens 
krav på flexibla arbetstider.    
 
Ytterligare en faktor som styr individens ledighet och fria tid är möjligheten till semester. 
Enligt ALFA54 erhåller statligt anställd personal, så även inom FM, möjligheten till fler 
semesterdagar än vad som måste erhållas från privata företag. Detta anses som en förmån hos 
80-talisten då möjligheten till kvalitativ fritid möjliggörs.  
 
Fler dagars semester, möjligheten att påverka sin arbetstidsplanering, erhållande av 
övningsdygn är de verktyg Försvarsmakten har när det gäller att individualisera arbetstiden. 
En arbetstagare inom Försvarsmakten har således goda möjligheter att påverka sin arbetstid så 
att denne erhåller kvalitativ ledighet. Det som hade kunnat anpassas ytterligare för att matcha 
80-talistens förväntningar är möjligheten till flexibilitet i tid och rum.    
 
Genom att analysera tidsperspektivet utifrån Maslow, erbjuder Försvarsmakten i sin 
personalidé och regleringar en stor möjlighet för arbetstagaren att erhålla flexibilitet och 
individanpassat arbete.  Tryggheten uppnås och möjligheten till tid för gemskap är stor genom 
den förhållandevis flexibla möjligheten att styra sin arbetstid och så även fritiden. Här spelar 
Försvarsmakten och 80-talisten i mitten av behovspyramiden. Överlag motsvaras både 
organisationens och individens behov av den fungerande och förhållandevis flexibla 
arbetstidssituationen. Tiden som erbjuds till fritid ökar även spelplanen till att erbjuda 
möjligheter gällande de högsta nivåerna. Att behoven om tid hamnar på samma nivå inom 
både organisation och individ innebär att många konflikter kan undvikas.  
 
 
                                                         
52 Försvarsmakten, 2005. Sidan 42 
53 Ibid, 2005. Sidan 63 
54 Arbetsgivarverket, 2008. Sidan 50 
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4.2.3 Rörlighet  
I likhet med ovanstående punkter ser 80-talisten även rörlighet som något viktigt i deras 
personliga utveckling. Att kvarstanna på en arbetsplats under hela sin karriär är för de flesta 
80-talisterna otänkbart, tanken om att arbeta på samma plats 3-5 år är generell för 80-talisten 
då det är inom denna tidsperiod som störst kompetens och utveckling erhålls inom arbetet.55 
Efter denna period avstannar utvecklingen såväl personligen som ur förmånsperspektiv och 
för att åter få fart på utvecklingen behövs rörlighet. 56 Även inom området rörlighet skiljer sig 
80-talistens behov individuellt. 
 
Försvarsmaktens föreskrifter överensstämmer till stora delar med 80-talistens krav om en 
rörlig arbetsmarknad. Inom Försvaret delas officerarna upp i olika funktioner. En 
specialistofficer utbildas till en viss kompetens och vars anställning upphör efter tre till fem år 
för att antigen fortsätta på annan befattning eller slussas ut ur organisationen.57 
Tidsbegränsningen syftar främst till Försvarets behov av att bibehålla en hierarkisk 
organisation då det krävs mest folk på de lägsta nivåerna. 
 
Det finns en annan typ av officer som Försvaret ser mer långsiktigt på. Denne erhåller en 
utvecklingskurva där istället rörlighet uppåt i hierarkin eftersträvas.58 Den generella kurvan 
fokuserar på en högre gradbeteckning och nya arbetsuppgifter inom den befintliga 
arbetsplatsen. 
 
Försvarsmakten är en stor organisation som är uppdelad i flera olika underenheter. 
Möjligheten till varierande arbetsplats, klimat, uppgifter och liknande är stor.59 Detta borde ge 
individen obegränsat med möjligheter att byta arbetsplats inom organisationen. Individen 
erbjuds utlandstjänstgöring, det finns kommenderingar till tjänster på annan ort, möjligheten 
att byta tjänst inom förbandet, och möjligheten att byta förband.60 Vid befordran ändras 
arbetsuppgifterna och med alla dessa alternativ ses möjligheterna till rörlighet på 
arbetsmarknaden som oändliga även inom organisationen.61 Detta passar 80-talistens tänk när 
det gäller rörlighet på arbetsmarknaden. 
 
Försvarsmakten är en organisation uppdelad i olika förband, personalen på de lägre nivåerna 
är knutna till respektive förband när det gäller personalhantering men är anställda av 
Försvarsmakten.62 Detta har inneburit problem för de personer som vill byta arbetsplats inom 
organisationen. Vill en anställd byta till ett annat förband, skapas en oönskad vakans på det 
ursprungliga förbandet vilket i sin tur minskar möjligheten till ett godkännande av 
förflyttningen. Liknande problem förekommer även när individen söker till utlandsstyrkan.  
 
Problem med detta har uppstått på grund av den påfrestade situationen som många förband 
erhållit efter de omorganisationer som Försvarsmakten genomgått. De gällande anställnings-
förordningar som finns är även problem i sig, nämligen bristen på möjligheten att plocka in 
vikarier på vakansplatser, detta gäller militär personal. Militär personal redovisas inte som  
 
                                                         
55 Fürth 2002. Sidan 44. 
56 Ibid, 2002. Sidan 39. 
57 Försvarsmakten, 2007. Sidan 131. 
58 Ibid, 2007. Sidan 131.  
59 Ibid, 2007. Sidan 72. 
60 Ibid, 2007. Sidan 72. 
61 Försvarsmakten, 2006. Sidan 18  
62 Ibid, 2006. Sidan 12  
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årsarbetskraft utan på personnummer, vilket gör att lönen ej kan flyttas över på en annan 
individ på befattningen utan återgår till organisationen.63  
 
Med det gällande anställningsförfarande som finns inom Försvarsmakten uppstår då vissa 
problem när det gäller rörligheten. Att byta arbetsplats inom förbandet i organisationen är 
ganska enkelt, däremot att byta mellan organisationens arbetsplatser som kanske hade varit 
viktigare för 80-talisten då denne vill uppleva nya kulturer och få ytterligare personlig 
utveckling både privat och inom yrket (se kapitel II) är svårare. I enlighet med att en 
vakansplats uppstår på hemmaförbandet, och individen fortfarande är anställd inom 
Försvarsmakten vilket gör att där inte finns löneresurser att ta in en annan individ på platsen.64 
Tidigare har denna redovisningsmetod tillkommit för att det varit brist på personer med den 
kompetens som eftersträvas, exempelvis officersexamen som hade kunnat fylla vakansplatser. 
I dagens läge finns det många intressenter, före detta yrkesofficerare och reservofficerare som 
är lämplig och villig arbetskraft.  
 
Förutom svårigheter att byta arbetsplats inom organisationen finns det även en svårighet att 
lämna organisationen ett par år, för att jobba civilt och att sedan återkomma. Möjligheten att 
begära tjänstledigt finns. En utbildad officer som varit tjänstledig eller sagt upp sig och vill 
börja jobba i Försvarsmakten igen har alltid sin officersexamen med sig och bör därför kunna 
söka arbete precis som vilken annan officer som helst. Detta är inte helt tillämpbart med 
dagens system.65 
 
På grund av dessa problem stämmer inte 80-talistens förväntningar om rörlig arbetsmarknad 
överrens med de anställningsförhållanden som Försvarsmakten erbjuder. Det som stämmer 
bra överens är möjligheterna till rörlighet, medan anställningsformen är begränsande.  
 
Tanken om en rörlig arbetsmarknad stämmer helt överrens med 80-talistens krav och hade det 
fungerat i praktiken hade förmodligen 80-talisten valt att stanna i organisationen. Den typ av 
projektanställning som man kan benämna specialistens anställningsform överrensstämmer bra 
med 80-talistens vilja om att byta arbetsplats efter ett antal år. 
 
Rörlighet är svårare att diskutera i Maslows behovspyramid. 80-talisten vill vara rörlig för att 
nå personlig utveckling, se nya saker, uppleva andra sätt, erbjudas nya möjligheter och 
variationer. Att möjliggöra rörlighet på olika nivåer kan alla påverka 80-talistens möjligheter 
till personlig utveckling.  
 
En påtvingad rörlighet, till exempel genom nedläggningar kan göra att tryggheten rubbas men 
att även möjligheter skapas. Att genom rörlighet bryta invanda mönster kan utveckla 
individen.66 Försvarsmakten erbjuder rörlighet på olika sätt. Olika platser, olika uppgifter 
mm. Rörligheten som den fungerar idag kan röra sig inom hela behovspyramiden.  Det kan 
vara basalt vid till exempel en nedläggning av förband. Flyttar inte individen med, erhåller 
denna inget arbete och ingen trygghet vilket kanske minskar gemenskapen. Den rörligheten 
kan även möjliggöra behoven av uppskattning och självförverkligande för individen.  
                                                         
63Försvarsmakten, 2006. Sidan 13  
64 Försvarsmaktens personalredovisning, kontakt tagen med personalavdelningen LV6, Staffan Mooe 090615 
65 Intervju Försvarsmaktens HR-centrum med bland annat Ulf Ericsson-rekryteringsstrateg 090126 
66Ibid, 2006. Sidan 11  
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4.2.4 Social trygghet, arbetsklimat och arbetsmiljö  
Utifrån den sociala trygghet som 80-talisten är uppvuxen med förväntar sig generationen att 
samma trygghet är förkommande hos arbetsgivaren. Den trygghet som finns i arbetsklimat, 
arbete för jämställdhet och en fungerande arbetsmiljö är en grundförutsättning för den 
individuella arbetstagaren. 
 
Försvarsmakten svarar för en stor del av den sociala trygghet som 80-talisten är uppvuxen 
med. Det erbjuds lön för arbete. Arbetstider är reglerade enligt avtal. Policys om jämställdhet, 
likabehandling, omhändertagande av sin personal vid kris, rehabilitering, själavård och att 
tillse och uppmuntra olikheter är sätt som Försvarsmakten använder sig av för att bibehålla 
den sociala tryggheten för individen.67 Genom att säkerställa detta, erhåller även organisation-
en större möjligheter att nå blivande arbetskraft. Försvarsmaktens personalidé baseras på den 
sociala trygghet som finns i samhället och syftar till ökad personlig utveckling och god 
behandling av sina arbetstagare. 
 
I enlighet med att 80-talisten prioriterar social trygghet då detta utvecklar möjligheten till 
personlig utveckling och självförverkligande är det viktigt att Försvarsmakten arbetar aktivt i 
dessa frågor. Till skillnad från tidigare generationer tas arbetet för dessa frågor för givet. 80-
talisten upplever inte det som ett så stort problem i sin vardag utan ser det snarare som 
självklarheter att alla ska ha rätt till individuell utveckling utifrån samma förutsättningar (Se 
kapitel II).  
 
Att fokus fortfarande behöver läggas på åtgärder för jämlikhet är oroväckande för 80-talisten 
som vill fokusera på sig själv och inte kategoriseras i fack. Här behövs dock det arbete som 
tidigare generationer påbörjat i policys då det fortfarande inte är självklart att dessa följs av 
arbetsgivare och medarbetare. Till skillnad mot tidigare beskriva kravpunkter är inte de 
regelverk och policys på området hindrande för den individuella utvecklingen.  
 
Tillsammans med dessa policys och fungerande arbetstider och ersättningar erhåller 80-
talisten det den eftersträvar. Enligt Maslows behovspyramid är den sociala tryggheten en 
grundläggande faktor till självförverkligande. Regelverk och skyddsnät skapar trygghet. Att 
en trygghet skapas utifrån rättvisa förhållanden är något som 80-talisten tar för givet. Även 
gemenskap och tillgivenhet är baserat i den sociala tryggheten då policys om lika värde ses 
som självklara och därmed är individen uppskattad för den person som man är. I enlighet med 
detta uppfattar 80-talisten det som en självklarhet att uppskattning och respekt skall erhållas 
för enskild individ på grund av individens fördelar och inte på grund av dess tillhörighet. 
Genom att alla dessa punkter till stor del är uppfyllda för 80-talisten genom det samhälle 
denne lever i kan 80-talisten få utlopp för sitt behov av självförverkligande.   

4.2.5 Utbildning samt odokumenterad erfarenhet  
Kunskap är något som 80-talisten prioriterar högt. Genom utbildning anses denna kunskap 
nås och för 80-talisten är det en stor förmån att erbjudas utbildning. Samtidigt ser 80-talisten 
utbildning som en självklarhet. 80-talisten har en vilja om att bli duktig inom sitt yrke samt 
höja sin personliga kunskap. Även kunskap som inte är direkt knuten till yrket ses av 80-
talisten som en resurs och fördel som kan öka yrkeskompetensen (se kapitel II). 80-talistens 
källkritiska sätt och vana att arbeta individuellt gör att denne ställer krav på utbildningen som  
 
 
                                                         
67  Försvarsmakten, 2006 sidan 42  
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ges. En utbildning som saknar relevans eller inte är tillräckligt väl förberedd utvecklar inte 
individen och kan därför betraktas med skepsis av 80-talisten.68  
 
Enligt Försvarsmaktens personalidé är strävan efter kontinuerlig utbildning för arbetstagarna 
av vikt även för organisationen.69 Med en hög utbildningsnivå erhåller organisationen 
arbetskraft som kan lösa uppgifter självständigt och i grupp samt även lösa olika typer av 
uppgifter. Med utbildad personal ökar även möjligheten till att flytta individer både inom och 
ut ur organisationen.70 Försvarsmakten strävar även efter att personal med utbildning från till 
exempel civil högskola skall tas tillvara.71 
Utbildning som sker inom Försvarsmakten är olika typer av yrkes och befattningskurser, även 
nivåhöjande utbildning och internutbildningar av olika slag.72 Förutom dessa utbildningar kan 
även Försvarsmakten erbjuda den anställde möjligheten att deltaga i kurser utanför 
organisationen om det gynnar individens yrkesutövning73. Denna typ av utbildning kan bestå 
av högskoleutbildning, andra kurser, fältstudier eller liknande. Försvarsmakten är mån om att 
utbilda sin personal.74 
 
Denna vilja att utbilda sin personal stämmer väl in på 80-talistens önskemål och krav på en 
arbetsgivare. Att erhålla möjligheten till utbildning under arbetstid är en stor förmån utifrån 
80-talistens perspektiv. Att utbildningen som Försvarsmakten erbjuder dessutom till många 
hänseenden individanpassas gör att uppskattning och självförverkligande kan upplevas och 
förbättras. Här befinner sig Försvarsmakten högt i Maslows behovstrappa och har insett vilka 
vinster organisationen kan göra genom att tillfredsställa individens behov.  
 
Andra fördelar som Försvarsmakten erbjuder när det gäller utbildning är att den är 
kostnadsfri.75 Grundutbildningen till att bli officer är skattefinansierad vilket innebär att 
studenterna erhåller ersättning och förmåner under sin studietid. Officersutbildningen finns 
även indelad i olika typer av utbildning med olika längd vilket gör det attraktiv för många 
arbetstagare.76 Vad gäller den längre grundutbildningen med taktisk operativ inriktning som 
är en högskoleutbildning vid Försvarshögskolan erbjuds studenterna att läsa utvalda kurser på 
andra högskolor/universitet. På detta sätt erhålls ytterligare kunskaper för studenten då den 
möter andra typer av elever och tankesätt.    
 
Vad gäller de nivåhöjande utbildningarna finns möjligheten för duktiga studenter att studera 
vid skolor utomlands.77 United States Military Academy, West Point USA är en av de mest 
kända militärakademierna där duktiga elever erbjuds studera sina nivåhöjande utbildningar. 
Även i andra länder som till exempel Storbritannien erbjuds denna möjlighet 
 
Möjligheten till utbildning i de lägsta nivåerna är oftast begränsad till internutbildningar eller 
yrkes och befattningskurser. Utbildningarna är styrda till verksamhetens tidsplanering vilket 
är en självklarhet då utbildningen syftar till att utveckla verksamheten. Det som kan påverkas 
                                                         
68 Fürth, 2002. Sidan 32 
69 Ibid, 2006. Sidan 11   
70 Ibid, 2006. Sidan 11   
71 SOU, 2008. Sidan 72 
72 Arbetsgivarverket, 2008. Sidan 74 
73 Ibid, 2008. Sidan 74 
74Försvarsmakten, 2006. Sidan 11  
75 Försvarsmakten, 2005. Sidan 50 
76Slutrapport från Perspektivplaneringen 2007. Sidan 74. 
77 Försvarsmakten, 2005. Sidan 166 



26 
 

av detta är att kurser som till exempel går på en civil högskola och som skulle vara 
gynnsamma för yngre officerare inte kan erbjudas.   
 
Förutom utbildning anser 80-talisten att odokumenterad erfarenhet och kunskap är något som 
skall värderas in i yrkeslivet(Se kapitel II). Detta är något som organisationen inte ser som en 
lika stor merit som 80-talisten, då det är svårt att mäta. Livserfarenhet dragna utifrån resor då 
individen inte haft ett specifikt mål, utlandstjänst i form av andra typer än den Försvarsmakten 
erbjuder, till exempel volontärarbete ses inte lika värdefullt hos arbetsgivaren som hos 80-
talisten. Denna typ av kunskap som utvecklar individen kan öka dess användbarhet i 
organisationen och Försvarsmakten hade vunnit mycket på att ta tillvara detta. Att knyta an 
till Försvarsmaktens personalidé om att olikheter främjar kvalitén i arbetet78 kan vara ett sätt 
att öka förståelsen av vikten av odokumenterad erfarenhet. Med individer som nått en 
personlig utveckling och därmed större förståelse och mognad kan organisationen utvecklas 
ytterligare framåt och med dessa erfarenheter kan ytterligare individer ta ett kliv upp i 
Maslows behovspyramid.  
 
Utbildning prioriteras av både individ och organisation och genom utbildning kan 
självförverkligande för individen enligt Maslow nås. Genom att personalen är bättre utbildad 
kan organisationen erhålla en högre status vilket i sin tur gynnar individens uppskattning.   

4.2.6 Personlig utveckling, egoism, feedback, prestationskrav  
Personlig utveckling är det som 80-talisten har som sin stora strävan (Se kapitel II). Att 
utvecklas som individ och inom sitt arbete, inom sin fritid och som människa är det stora som 
kännetecknar 80-talisten. De ovan nämnda punkterna är viktiga för 80-talisten i sitt val arbete. 
Men personlig utveckling både inom och utan för arbetets gränser är det som kan anses som 
viktigast. Erbjuder arbetsgivaren detta till 80-talisten har den vunnit mycket. Punkten är svår 
att beskriva då den just är individuell. Trots detta finns det inom Försvarsmakten riktlinjer för 
hur denna utveckling skall gå till och att den skall prioriteras. Framförallt Försvarsmaktens 
personalförsörjningsidé och H pers (se kapitel III) ligger till grund för hur organisationen 
avser att möta sina arbetstagare och erbjuda dem möjligheter till personlig utveckling.79  
 
Personlig utveckling och självförverkligande är den högsta nivån i Maslows behovstrappa. Att 
80-talisterna eftersträvar detta så mycket beror till stor del på att de övriga behoven är 
uppfyllda hos denna ålderskategori och därför ges möjligheten till att engagera sig i sin 
enskilda utveckling (Se kapitel II). Med det ständiga kravet på självförverkligande ställs också 
krav på individen. Inte minst från denne själv. Många 80-talister lider av väldigt höga 
prestationskrav, de har ett stort behov av feedback, dels för att få utlopp för den uppskattning 
de eftersträvar, dels för att utveckla sig själva och dels för att stilla deras oro utifrån 
prestationskraven.(Se kapitel II) Detta är viktigt för arbetsgivaren att ta i beaktan.  
 
Försvarsmakten vill genom sin personalidé att individen skall få utlopp för sin personlighet 
och genom organisationen nå självförverkligande.80 Genom tydliga policys och regelverk gör 
organisationen det den kan för att erbjuda möjligheten till självförverkligande för individen. 
Enligt policyn skall det strävas efter att arbetsuppgifter och klimat främjar individens 
personliga mål.  
 
                                                         
78 Försvarsmakten, 2006. Sidan 42  
79 Försvarsmakten, 2006. Sidan 11  
80 Ibid, 2006. Sidan 11  
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För arbetstagaren utses en individualplaneringsansvarig som regelbundet genomför 
planläggning och utvärdering av arbetstagarens utvecklingsplan.81 Utvecklingsplanen skall 
sträcka sig i en 5års period och ge en vägledning till den enskilde om dennes fortsatta väg 
inom organisationen.82 Genom att detta verktyg finns kan 80-talisten utvecklas i sin yrkesroll 
och även på det personliga planet.  
Feedback anses viktigt inom organisationen och skall genomföras i alla nivåer.83 Ofta 
utvärderas individen utifrån ett 360 graders perspektiv, vilket innebär att underställda, 
likställda och överstående befattningar ger feedback till individen. Ett annat sätt att utvärdera 
individen är att det genomförs utvecklingssamtal minst en gång per år med individplanerande 
chef.84 Utöver detta ges tjänstgöringsomdöme eller vitsord som är ett slags betyg som 
beskriver individens prestationer under året och som ligger till grund för fortsatt utveckling 
inom organisationen.85 Med möjligheten till denna individutvärdering skiljer sig 
Försvarsmakten från andra organisationer. Då 80-talisten ser feedback som oerhört viktigt för 
sitt fortsatta självförverkligande är detta en förmån som 80-talisten prioriterar högt.  Det 
skapar ett konkret sätt att individanpassa utvecklingskurvan och individens prestationer styr 
dennes framtid, helt i enlighet med det 80-talisten önskar sig.  
 
Utöver feedback och policys för strävan om individuell utveckling finns det även styrande 
dokument som hanterar jämställdhet, rehabilitering och idrott som också påverkar 80-talistens 
möjlighet till självförverkligande.86  
 
Deltagande vid till exempel idrottstävlingar och läger kan hållas inom tjänstens ramar87 och 
kan ge individuella möjligheter till personlig utveckling. Då idrott ger en ökad fysisk 
prestation inom huvudtjänsten är detta något Försvarsmakten uppmuntrar till.88 Att få 
möjligheten att åka till ett militärt världsmästerskap i till exempel Brasilien är ytterligare ett 
sätt som organisationen erbjuder individen möjlighet till personlig utveckling. Detta 
kombinerar rörlighet och nya erfarenheter, med möten med andra nationers officerare vilket 
skapar ett utbyte som både organisation och individ kan dra nytta av.  
 
För att möta de prestationskrav som 80-talisten erhåller är feedback, utvecklingssamtal, 
möjligheten till individualisering av tjänst, idrott med mera bra sätt som ger 80-talisten 
möjlighet att få utlopp för sin utveckling men som samtidigt kan fungera som stöttning.  
 
Försvarsmakten använder sig av Human Resource-perspektivet89 när det gäller sin 
organisationsstruktur vilket innebär att personalen ses som största resursen. Detta matchar vad 
80-talisten efterfrågar. När det gäller personlig utveckling hos individen ser Försvarsmakten 
detta som något positivt och vill att sina arbetstagare skall utvecklas.90 Detta är helt i mening 
med 80-talistens strävan. Maslows teori behöver knappt nämnas då självförverkligande och 
personlig utveckling är det yttersta behovet som individen erhåller. För att kunna eftersträva 
självförverkligande måste tidigare behov vara uppfyllda. Att organisationen också har en 
                                                         
81 Ibid, 2006. Sidan 12  
82 Ibid, 2006. Sidan 12 
83 Ibid, 2006. Sidan 12  
84 Försvarsmakten, 2006. sidan 12  
85 Ibid, 2006. Sidan 18  
86 Försvarsmakten, 2005 Sidan 166 
87 Ibid, 2005. Sidan166 
88 Ibid, 2005. Sidan 166 
89 Abrahamsson, 2005. Sidan 55 
90 Försvarsmakten, 2006. Sidan 11  
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strävan efter att individen skall självförverkliga sig är ett sätt i rätt riktning. Försvarsmakten 
erbjuder alla de basala behov som krävs för att individen skall kunna utvecklas personligen 
inom organisationen.  Däremot hade nivån på det Försvarsmakten erbjuder kunnat göras mer 
individuell för att öka möjligheten till den personliga utvecklingen. 
 

4.3 Syntes  
Att sammanväga dessa ovanstående resultat ger en utgångspunkt i hur väl Försvarsmaktens 
arbetsförhållanden matchar 80-talistens krav och förväntningar på arbetsgivaren.  
 
Mycket av det som tidigare ålderskategorier ansett vara grundpelaren med att arbeta var att 
möjligheten till livskvalité säkrades. Genom avtalsbaserade löner, fackföreningar och arbete 
för lika förutsättningar uppnåddes detta. 80-talisten ser å sin sida detta som självklarheter och 
det motsvarar inte 80-talistens syn på livskvalité. Individualisering, tillvaratagande av egen 
person och möjligheten till personlig utveckling är det som skapar livskvalité hos 80-talisten. 
Försvarsmakten erbjuder allt det som 80-talisten tar förgivet av en arbetsgivare. De nya 
kraven som 80-talisten ställer, måste arbetsgivaren matcha för att ses som attraktiv hos 
ålderskategorin. Försvarsmakten är enligt gällande styrdokument, H Pers (Kapitel III), en 
arbetsgivare som arbetar för detta.  I regelverk och policys framförs behovet av individens 
utveckling för att på så sätt förbättra organisationen. Försvarsmakten baserar trots detta sin 
personalhantering (Kapitel III) utifrån kollektiva avtal (FAS och ALFA) vilket kan upplevas 
hämmande i möjligheten till individualisering.  
 
Försvarsmaktens arbetsförhållande erbjuder till stor del det som 80-talisten eftertraktar men 
inte fullt ut. De flesta behov som 80-talisten har och som anges tidigare i detta kapitel har 
Försvarsmakten anpassat antingen lokalt eller centralt för att möjliggöra individanpassning. 
När det gäller arbetstider och möjlighet till flexibel fritid har Försvarsmakten kommit längst i 
individanpassandet utifrån ovan nämnda behov som 80-talisten har. Försvarsmaktens 
attraktionskraft hos 80-talisten skulle öka om organisationen främjade en tydligare individ-
anpassad ekonomisk ersättning, ytterligare flexibilitet gällande arbetstidens planerande och 
genomförande, samt en förenkling av anställningsförhållandena som skulle möjliggöra större 
rörlighet inom organisationen.  
 
Tillsammans med fortsatt arbete kring social trygghet för alla individer, och möjliggörande av 
den personliga utvecklingen, genom att verktyg så som feedback, betyg och att 
individualplaner följs upp hade Försvarsmakten matchat 80-talistens förväntningar mycket 
väl. 
 
Avslutningsvis går det inte att anpassa Försvarsmaktens arbetsförhållande helt efter 80-
talisterna. Då det till huvuddelen förekommer andra arbetstagare inom organisationen som 
tillhör äldre ålderskategorier, med andra prioriteringar och krav på arbetsgivaren än de 80-
talisterna ställer. I organisationsforskning visas det att grupper som är heterogena är de som 
fungerar bäst.91 Med varierad ålder erhålls olika synsätt på problem vilket kan leda till 
optimala lösningar. 

 

 
                                                         
91 Abrahamsson, 2005. Sidan 114 
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Kapitel VI. Avslutning 
I detta avslutande kapitel sammanfattas uppsatsens syfte och undersökningens resultat. De 
resultat som framkommit genom studien diskuteras självkritiskt för att se om resultaten är 
tillämpbara och trovärdiga. Förutom resultaten är det även en självkritisk granskning om 
metodvalet och förslag på fortsatt forskning inom området delges.  

5.1 Slutsatser och svar på problemformulering 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur väl Försvarsmakten är beredd på att ta emot 80-
talisterna, och deras specifika krav, som arbetskraft utifrån rådande arbetsförhållanden. Denna 
undersökning visar på att Försvarsmakten är väl rustad för att erbjuda det som de unga 
arbetstagarna kräver. Utifrån syftet uppstod uppsatsens problemformulering: 

 Vilka förutsättningar har Försvarsmakten att utifrån nuvarande arbetsförhållanden vara 
en attraktiv arbetsgivare för 80-talisterna?  

 
För att nå svaret på denna problemformulering krävdes det att ta reda på vilka krav 80-talisten 
ställde på en framtida arbetsgivare. Det som 80-talisten eftersträvar är personlig utveckling 
och självförvekligande. Arbetet är en stor del av 80-talistens liv och därför är det viktigt att en 
strävan om att självförverkligande kan uppnås på arbetsplatsen finns och erbjuds av 
arbetsgivaren. Förutom självförverkligande vill 80-talisten ha tid till fritid, en skälig lön och 
tydlig individuell anpassning på arbetet. Arbetsgivaren skall ta sitt ansvar och ge mycket 
konkret feedback. Detta får gärna ske även med andra medel så som till exempel 
individanpassad lön. Individens egna prestationer är det som ger resultat i lönekuvertet och på 
det sättet erhålls även feedback och uppskattning.  
 
Ytterligare en viktig aspekt för att kunna nå ett svar på problemformuleringen var att ta reda 
på vilka anställningsförhållande Försvarsmakten kan tillhandahålla utifrån gällande styr-
dokument. Utifrån dessa styrdokument erbjuder Försvarsmakten en viss flexibilitet i lön, 
kollektiva avtal, möjlighet för individen att delta i planeringen av arbetstid och en arbetsmiljö 
som skall främja individ och olikheter. Försvarsmakten genomför regelbundet 
utvecklingssamtal och omdömen för sina anställda vilket främjar den personliga utvecklingen. 
Försvarsmakten är utifrån sina styrande dokument en arbetsgivare som kommit långt i sin 
personalhantering och som erbjuder förmåner inom hela behovspyramiden. I vissa 
hänseenden är Försvarsmakten låst till sina kollektiva styrningar och kan därför inte anpassas 
fullt ut efter den nya generationens krav på arbetsgivare. 
 
 Svaret på problemformuleringen är att förutsättningarna anses goda till att Försvarsmakten 
kan ses som en attraktiv arbetsgivare för 80-talisterna. Undersökningen har visat att de policys 
och regelverk som finns inom Försvarsmaktens personalhantering (Kapitel IV) är väl 
anpassade efter nutidens krav på arbetsgivare. Några av de fastslagna policys som 
Försvarsmakten har, påvisar att individens utveckling skall tillgodoses (Kapitel IV). För att 
gällande arbetsförutsättningar skall matcha 80-talisten ytterligare, krävs det fortsatt arbete 
kring individualisering gällande löner, arbetstider, rörlighet inom och utanför organisationen 
och fortsatt arbete med utvärdering och feedback till enskild arbetstagare.  
 
Några av de begränsningar som finns för att fullfölja att arbetsförutsättningarna 
individanpassas är att det inom organisationen finns andra ålderskategorier som har större 
behov av trygghet och kollektiva avtal. Anställningsformen och ansvarsförhållandena gör att 
arbetstagaren blir allokerad till plats och förband istället för att ses som resurs inom hela 
Försvarsmakten.  
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Ytterligare aspekter att ta med sig i resultatets diskussion är att de policys och styrdokument 
som Försvarsmakten själv styr över och har producerat stämmer i hög grad överrens med vad 
80-talisten eftersträvar på arbetsmarknaden. De allmänna regelverk och föreskrifter som 
förekommer inom statliga organisationer och även i samhället i stort är de som begränsar 80-
talisten mest. Detta innebär att Försvarsmakten klarar sig bra som arbetsgivare, men hela det 
trygghetsnät som existerar i dagens samhälle, är det som 80-talisten ratar och ser som hinder 
för den personliga utvecklingen. Detta är inget Försvarsmakten kan påverka även om 
organisationen hade velat och sett det som bäst för både organisation och individ.  

5.2 Metodkritik 
Då detta är en teoretisk sammanställning kan det vara så att det resultat som framkommit, om 
att gällande arbetsförhållanden inom Försvarsmakten matchar vad 80-talisten eftersträvar hos 
en arbetsgivare, inte överrensstämmer med den reella uppfattningen. För att veta om 
resultaten är överrensstämmande mellan teori och realitet hade en studie kunnat genomföras 
för att ta reda på hur de 80-talister som befinner sig inom organisationen idag, upplever sina 
möjligheter att få individualitet och möjlighet till personlig utveckling.  
 
Att nå svaret på om Försvarsmakten är en attraktiv arbetsplats utifrån de arbetsförhållande 
som råder hade kunnat besvaras på andra sätt än så som denna studie är genomförd. Ett 
exempel på metod hade varit en enkätundersökning. Det hade kunnat ge svar utifrån 
individerna, både individer som är i organisationen och 80-talister som saknar anknytning till 
Försvarsmakten. Uppsatsens fokus ligger dock på teoretisk dokumenterad grund och därför är 
vald metod anpassad till problemformuleringen. Detta innebär att det är generella svar som 
ges utifrån befintliga dokument och en generell beskrivning av 80-talisten är tillämpbara då 
svaren är förhållandevis vida. Med en kompletterade studie hade svaret kunnat vara både vitt 
och djupt. På så sätt hade studien varit mer användbar för Försvarsmakten som organisation 
när det gäller hanteringen av 80-talisterna, både anställda och blivande anställda. 
 
Uppsatsens författare är själv 80-talist och har använt sig av perspektivet: Vad kan 
organisationen göra för individen och inte tvärt om. Resultatet av denna studie hade därför 
kunnat te sig annorlunda om jämförelsen hade gjorts utifrån vad 80-talisten kan tillföra 
organisationen. Att organisation och individ strävar efter samma mål visar den 
undersökningen på. Men att vända på vem som ställer frågan hade kunnat ge en ytterligare 
synvinkel som hade tillfört uppsatsen ytterligare perspektiv och trovärdighet. 
 
Uppsatsen har en tillräcklig reliabilitet då studiens metod kan tillämpas av flera forskare med 
samma material och dessa kommer med hög sannolikhet att nå samma resultat. Detta beror på 
att den sammanställning som finns kring 80-talisten är väldigt enhetlig och de gällande 
styrdokument som finns inom Försvarsmakten är tydliga i vad Försvarsmakten kan erbjuda 
sina anställda.  
 
Uppsatsens validitet kan utifrån författarens egna uppfattningar som 80-talist och framtida 
officer anses vara måttlig då den inte överrensstämmer med de erfarenheter som författaren 
innehar av Försvarsmakten som arbetsgivare.  
 
Om denna sammanställning går att använda i andra hänseenden kan vara både ja och nej. För 
att jämföra till exempel 90-talistens krav med vad Försvarsmakten erbjuder kan studien 
användas till viss del eftersom 80-talisten och 90-talisten har snarlika karaktärsdrag (Kapitel 
II). Däremot går inte studien att användas för att påvisa om 80-talisten är den arbetskraft som 
Försvarsmakten är i behov av. Studien kan inte heller visa på att om arbetsförhållandena 
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ändras kommer fler 80-talister att söka sig till organisationen, men studien kan visa vilka 
områden som bör prioriteras av Försvarsmakten om de vill erhålla fler 80-talister som 
arbetskraft. 

5.2.1 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning kan ses utifrån samma frågeställning som syftar till att 
genomföra en studie där verkligheten kan möta teorin och se om dessa överrensstämmer.  
 
En annan frågeställning kan vara hur möjligheten att utveckla 80-talistens krav om 
individualitet kan genomföras utan att rubba på den personliga tryggheten.  Här kan den 
teoretiska utgångspunkten vara Maslows behovspyramid. Frågeställningen kan ses som en 
metafor: Om en grundsten tas bort, trillar hela tornet.  
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Kapitel VI. Förkortningsordlista samt referenser 
I detta kapitel kommer samtliga förkortningar använda i uppsatsen att förklaras i en 
förkortningsordlista. Utöver detta redovisas även de referenser och källor som förekommit i 
uppsatsen. 

6.1 Förkortningsordlista 
ALFA – Allmänt löne- och förmånsavtal 
FAS – Försvarsmaktens avtalssamling  
FFS – Försvarsmaktens författningssamling 
FIB – Försvarsmaktens interna bestämmelser  
FM – Försvarsmakten 
H Pers – Handbok personal 2006 
RALS – Ramavtal om löner mm för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 
SAO – Svenska Akademins ordlista  

6.2 Referenser 

6.2.1 Tryckta källor 

6.2.1.1 Böcker 
Abrahamsson Bengt, Aarum Andersen Jon, Organisation: att beskriva och förstå 
organisationer, upplaga 4, Liber AB, Malmö, 2005.  
ISBN 91-47-07672-0  

 
Bolman Lee G, Deal Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 3e 
upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2005.  
ISBN 91-44-03495-4 
 
Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 3e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2003.  
ISBN 978-91-44-02763-0 
 
Fürth Thomas, Holmberg Ingvar, Larsson Ola, Raaterova Mikael, 80-talisterna kommer 
- om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar, 
Konsultförlaget, Uppsala, 2002.  
ISBN 91-7005-224-7 
 
Maltèn, Arne, Att undervisa – en mångfasetterad utmaning, Studentlitteratur, Lund, 
2003.  
ISBN 91-44-04174-8 

6.2.1.2 Publikationer 
Arbetsgivarverket, Allmänt löne- och förmånsavtal, centrala avtal, Arbetsgivarverket, 
2008 
 
Försvarsmakten, Försvarsmaktens avtalssamling 2005, Försvarsmakten, 2005 
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Försvarsmakten, Handbok för personaltjänst förhandsutgåva (H Pers Fu), 
Försvarsmakten, 2006   
  
Slutrapport från Perspektivplaneringen 2007, Ett hållbart försvar för framtida säkerhet, 
Försvarsmakten, 2007.  
 
Statens offentliga utredningar 2008:98, Totalförsvarsplikten i framtiden, Edita Sverige 
AB, Stockholm, 2008. 
ISBN 978-91-38-23082-4 

6.2.1.3 Artiklar 
Bourghardt Henriette, Cederholm Philip, Ejmefors Anna, Generationsväxling förnöjer! 
–tio svenska chefer ger sin syn på det framtida ledarskapet, Lunds universitet, 2007. 
 
Hallenberg Jan, et al. Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt 
sätt- en introduktion i metodlära. 2008  
 
Larsson Johan, Ek Viktor, Unika köpcentrum – finns behovet av unika köpcentrum för 
generation Y? Södertörns högskola, 2007. 
 
Norberg Johanna, Ledarskap och generationsskifte – en studie om hur ledarskapet i 
organisationer påverkas av generationsskiftet, Stockholms universitet, 2006.  
 
Törnbom Karin, Din kvinnliga förebild- hur är hon? Göteborgs universitet, Göteborg. 
2006. 

 
Ulfsdotter Ericsson Ylva, Yrke, status och genus, en sociologisk studie om yrken på en 
segregerad arbetsmarknad, Göteborgs universitet, Göteborg, 2006. 
ISBN 91-975404-5-5 

6.2.2 Internet 
http://www.lonestatistik.se/  090616 

 
www.rainmakerthinking.com, CalCPA YEP Conference 2007 - Bruce Tulgan, 090611 

6.2.3 Icke publicerade källor, primärkällor, intervjuer 
Intervju Försvarsmaktens HR-centrum med bland annat Ulf Ericsson-
rekryteringsstrateg 26/1 2009 
 
Försvarsmaktens personalredovisning, kontakt tagen med personalavdelningen LV6, 
Staffan Mooe, personalhandläggare. 090615 

 

6.2.4 Övriga källor 
Parment Anders, 80-talisterna kräsna och krävande, 2008. Svenska dagbladet, 28 
januari 2008. 
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