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När en nyutbildad officer som slutar är inte bara en ekonomisk förlust för 
Försvarsmakten, utan även en organisatorisk förlust eftersom brister i bemanningen 
inte går att åtgärda direkt. Medelåldern i Försvarsmakten har stigit de senaste åren. 
Syftet med denna uppsats är bidra till förståelse för varför unga officerare lämnar 
Försvarsmakten. Vid Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad är medelåldern 40,6 år. 
Under de senaste fyra åren har sju unga officerare lämnat anställningen på 
regementet. Frågeställningarna som har besvarats är: Vilka är anledningarna till att 
de sju officerarna slutat på Luftvärnsregementet? – Finns det gemensamma orsaker? 
Delar andra officerare de erfarenheter som lett fram till avgångsbeslutet?  - Av 
dessa, hur många funderar på att sluta? 
Resultaten har nåtts genom intervjuer med sju officerare och en enkät där 686 unga 
officerare deltagit. Intervjuerna och svaren från enkäten ger en bild av att många 
unga officerare upplever stor arbetsbelastning och att det inte finns resurser i form 
av pengar eller personal att lösa tilldelade uppgifter. Officerare tvingas planera om 
verksamhet av besparingsskäl. Trots detta har majoriteten av enkätdeltagarna angett 
att förbandet bedriver en god utbildning av de värnpliktiga.  
 
Nyckelord: Luftvärnsregementet, Lv 6, avgångsorsaker, yrkesofficerare, unga 
officerare, enkät, intervju, Försvarsmakten, arbetsmiljö. 
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Abstract 
 
Anders Lundgren, cadet 2009 
6. Air Defence Regiment, Air Defence Combat Training School  
 
Recent resignations at the Air Defence Regiment   
- Experiences of young officers 
 
The average age in the Swedish Armed Forces has during the last four years increased 
from 39,5 to 42,2. According to a study from the 1990’s many young officers resign 
from the military organization, this is verified by the Swedish Armed Forces 
Headquarter. Becoming a commissioned officer in the Swedish Armed Forces requires 
three years of studies at a military academy. Young officers resigning from the Armed 
Forces lead to financial as well as organizational losses. This study aims to develop an 
understanding of the main reasons why young officers choose to find a career outside 
the Armed Forces. To do this seven young officers that have resigned from the Air 
Defence Regiment have been interviewed. A survey has been sent out to 686 officers 
that are still serving with the purpose of investigating whether they share similar 
experiences and if they are considering resigning the Armed Forces.  
The most significant results show that the young officers tend not to feel appreciated by 
their superiors. Furthermore, Swedish officers experience that they are carrying a heavy 
workload. Some of the problems young officers are facing in their work situation are 
due to financial cutbacks. 
 
 
 
Keywords: Air defence, Lv 6, resignations, young officers, survey, interview, Sweden’s 
Armed Forces. 
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1 Inledning 
 
Under den tid jag studerat till officer har jag mött många blivande kollegor som ser fram 
emot att det snart kommer nya fänrikar till regementet. Flera av dem har också beklagat 
sig över att så många av de unga officerarna slutar. Några av dem som har slutat var 
mina befäl under min värnplikt vid Luftvärnsregementet. Varför de har slutat verkar 
ingen ha ett svar på. Jag vill i denna uppsats försöka att ta reda på vad som orsakat 
avgångarna bland de unga officerarna. 
 

Bakgrund 
Tidigare studier från 90-talet visar att 50 procent av de officerare som slutar i förtid är 
under 30 år.1 Medelåldern bland Försvarsmaktens yrkesofficerare har de senaste åren 
stigit från 39,5 år 20052 till 42,2 år vid början av 20093. Orsaken till detta enligt 
Försvarsmaktens årsredovisning 2007 är konsekvenser av Försvarsbeslut 2004.4 Det 
innebar stora nedskärningar för Försvarsmakten. Anställningsstopp infördes och många 
yngre har sagts upp där förband lagts ner. Eftersom officersprogrammet inte antog några 
kadetter under åren 2004 och 2005 har det inte heller utexaminerats några nya 
yrkesofficerare mellan 2006 och 2008 som kan anställas. En annan orsak som tas upp i 
Årsredovisningen 2007 är att avgångarna på egen begäran bland yngre officerare är 
stora.5   
Diagrammet nedan visar åldersfördelningen på Luftvärnsregementet, Lv 6 i nuläget 
enligt uppgifter från Personalavdelningen. Det innefattar alla officerare, specialister och 
taktiskt/operativa. Förhållandevis få officerare har ännu inte uppnått 30 års ålder. 
 

Ålersfördelning på Lv 6 2009-02-10
 Medelålder 40,6 år
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1 Ivarsson, S & Berggren, W, A, 2001, Avgångsorsaker bland officerare. Stockholm, Försvarshögskolan 
Ledarskapsinstitutionen, s 1. 
2 Försvarsmaktens årsredovisning 2006 s. 27. 
3 Statistik från HKV via Mats Kjäll, PERSS PLAN & ANA. 
4 Försvarsmaktens årsredovisning 2007, bilaga 3 s. 35. 
5 Ibid. 2007, bilaga 3 s. 35. 
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Problemformulering 
För att bli yrkesofficer krävs tre års utbildning på militärhögskola. Utbildningstiden har 
varierat något, innan 2006 var utbildningen tvåårig. Försvarsmakten har återigen inrättat 
ett tvåbefälsystem. Idag finns det ytterligare en officersutbildning som är tre terminer: 
specialistofficersutbildningen. Det är Försvarsmaktens behov som bestämmer antalet 
platser på officersprogrammet och specialistofficersutbildningen. Försvarsmakten 
betalar även lön under utbildningen samt står för kost, logi och resor. Förslag finns att 
officersutbildningen skall bli studiemedelfinansierad men detta har ännu inte blivit 
verklighet. Under det treåriga yrkesofficersprogrammet som startade 2006 kostade de 
338 kadetterna 288 504 000 kronor.6 Per utbildningsplats blir kostnaden cirka 850 000 
kronor. När en officer slutar dröjer det flera år innan luckan i organisationen kan fyllas 
av en nyutbildad officer. Varje nyutbildad officer som slutar är inte bara en ekonomisk 
förlust för Försvarsmakten utan även en organisatorisk förlust eftersom personalbrister 
inte går att fylla direkt. När unga officerare slutar blir konsekvenserna än mer kännbara 
eftersom det får konsekvenser för soldatutbildningen och insatsförmågan om antalet 
instruktörer och befäl som skall leda soldaten minskar. 
Enligt uppgifter från Personalavdelningen från den 10 februari 2009 har sju officerare 
yngre än 30 år slutat på regementet de senaste fyra åren. Varför dessa sju officerare 
slutat och varför så stor del av de officerare som slutar i förtid i Försvarsmakten är unga 
har jag inte funnit någon närmare redogörelse för.  
 

Frågeställningar och syfte 
Det finns två kärnfrågor med var sin följdfråga:   

1. Vilka är anledningarna till att de sju officerarna slutat på Luftvärnsregementet? 
Finns det gemensamma orsaker? 

2. Delar andra officerare de erfarenheter som lett fram till avgångsbeslutet?  
Av dessa, hur många funderar på att sluta?   

Att besvara dessa frågor och därigenom bidra till förståelse av varför unga officerare 
lämnar Försvarsmakten är uppsatsens syfte.  
 

Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att inriktas på problem, inte på att ge en helhetsbild av arbetsmiljön 
för en officer vid Lv 6 eller inom Försvarsmakten i övrigt. 
De sju officerarna har valts på grund av sin ålder. Anledningen till att åldersgränsen är 
satt vid 30 år är att det på Lv 6 finns få officerare under den åldern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Försvarsmaktens årsredovisning 2007, bilaga 3 s. 5. 
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2 Metod 
 
Den ursprungliga grekiska betydelsen av metod är enlig Steinar Kvale ”en väg som 
leder till målet”.7 Avhandlingen inleds med en redogörelse för tidigare forskning om 
arméofficerares arbetsmiljö publicerad 1994. Anledningen till att jag valt att redogöra 
för denna studie är att den är den senaste som jag funnit och att underlaget till studien är 
stort. Resultaten från den studien återkommer jag till längre fram i uppsatsen. För att ta 
reda på varför de sju unga officerarna slutat på Lv 6 har jag intervjuat dem. I 
intervjuerna har jag sedan letat efter gemensamma orsaker som ledde fram till 
avgångsbeslutet. För att svara på uppsatsens andra fråga, delar andra officerare de 
erfarenheter som lett fram till avgångsbeslutet har en enkät skapats. För att ta reda på 
hur många officerare som funderar på att sluta har detta integrerats i enkäten. Svaren 
från de officerare som har liknande upplevelser som de sju och som funderar på att sluta 
har grupperats så att svaren kan jämföras mellan dem och de som har funderat på att 
sluta och de som inte har funderat på det. Diskussionen om undersökningens resultat 
förs löpande i avhandlingen och återkommer i slutet på uppsatsen.  
I nästa avsnitt kommer jag att beskriva varför jag valde intervju och enkät som väg för 
att svara på frågorna, samt hur insamlandet av materialet gick till.  
 

Intervjuerna 
Intervju betyder samtal som syftar till utfrågning av en viss person.8 Kvale skriver att 
”Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel.”.9 Vidare menar Kvale att 
det finns olika former av samtal, de vardagliga samtalen, de formella och de 
professionella samtalen. Till dessa räknas den kvalitativa forskningsintervjun.10 Den blir 
enligt Kvale ett sätt för intervjuare att genom frågor och lyssnande erhålla grundligt 
prövade kunskaper.11 ”Den kvalitativa intervjun är speciellt lämpad för att ge insikt om 
informantens egna erfarenheter, tankar och känslor.”12  
Att i stor omfattning genomföra sådana intervjuer är mycket resurskrävande. Själva 
intervjun tar tid, sedan skall också den information som förmedlas dokumenteras. 
Eftersom antalet officerare som jag ville undersöka var sju så var det möjligt att 
använda denna metod. 
Under intervjuerna använde jag mig av en delvis strukturerad intervjumetodik, vilket 
innebär att samtalet inriktades på bestämda ämnen.13 Fördelen med att inte ha en helt 
strukturerad intervjumetodik, med fasta frågor och svarsalternativ, är att denna metod 
kan ”…komma åt den intervjuade personens sätt att se på saker och ting.”14 Ämnen har 
varit av allmänt hållen karaktär om tiden i Försvarsmakten. För att få struktur på 
samtalet och för att säkerställa att jag under intervjuerna berörde samma ämnen med 
alla respondenterna skapades en intervjuguide. Huvuddelen av frågorna till den kom 
från en arbetsgrupp på Högkvarteret som arbetar med avgångssamtal för dem som ska 

                                                 
7 Kvale, S, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur, s. 13. 
8 http://www.ne.se/school/lång/intervju 2009-02-16 kl. 13.56. 
9 Kvale 1997 s. 13. 
10 Ibid. 1997 s. 13. 
11 Ibid. 1997 s. 13. 
12 Dalen, M, 2008, Intervju som metod. Malmö, Gleerups Utbildning, s. 9. 
13 Ibid. 2008 s. 31. 
14 Red: Hallenberg, J  m.fl, 2008, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – en 
introduktion i metodlära. s. 21. 



Kd Anders Lundgren, LvSS Självständigt arbete  Handledare Övlt M Elfström 
YOP06-09  

 7

sluta i Försvarsmakten. De andra frågorna formulerade jag själv. Intervjuguiden finns 
att läsa i bilaga 1 till uppsatsen. 
De intervjuade är anonyma. Detta eftersom jag ville att personerna skulle känna att de 
kunde tala fritt. Innan intervjuerna redogjorde jag för syftet med undersökningen.           
I materialavsnittet benämner jag de intervjuade officerarna respondenter med 
efterföljande bokstav A till G. För att skydda respondenternas identiteter har vissa 
detaljer, som inte är av vikt för undersökningens resultat ändrats. I övrigt har min 
strävan varit att ordagrant återge det som sagts under intervjuerna. Med dessa åtgärder 
anser jag att min undersökning möter de etiska krav som finns för en kvalitativ 
forskningsintervju av den karaktären jag avsåg att genomföra, kraven på samtycke, 
information och konfidentialitet.15  

Analysen 
Intervjuerna spelades in efter överenskommelse med respondenterna. Inspelningarna 
kommer att förstöras när uppsatsen granskats och examinerats. Intervjuerna varade 
mellan 1 och 1 1½ timme. Stora delar av intervjuerna skrevs sedan ned för att skapa ett 
material som lättare gick att hantera och bearbeta. Genom refererat och citat av 
intervjuerna redogörs orsakerna till att respondenterna slutat. I vissa fall har delar av 
samtalet som inte berör avgångsbeslutet utelämnats mellan citaten. 

Intervjuernas tillförlitlighet   
Det var inte möjligt att träffa alla respondenterna öga mot öga, tre av intervjuerna 
genomförde jag via telefon. En farhåga jag hade var att det skulle påverka intervjuerna, 
att det skulle vara svårt att få samma kontakt genom ett telefonsamtal som genom ett 
möte. Jag trodde att samtalet och mötet var det som skulle få dem att dela med sig av 
sina upplevelser. De svårigheter som jag hade förutspått märkte jag dock inte av. Det 
kändes lätt att samtala med respondenterna, kanske eftersom jag och respondenterna 
delar många gemensamma erfarenheter och tillhör samma yrkesgrupp, officerskåren. 
Det har samtidigt varit en farhåga att just det faktum att vi delar många gemensamma 
erfarenheter skulle påverka intervjuerna. Dessutom studerar jag vid och skall arbeta på 
respondenternas före detta arbetsplats. Detta förhållande var känt av respondenterna och 
kan naturligtvis ha påverkat berättelserna i någon mån. Rolf Ejvegård definierar 
validitet som ett mått på om studien undersöker det som den skall undersöka, det vill 
säga om källorna verkligen kan svara på frågorna.16 Jag har intervjuat alla 
yrkesofficerare som slutat vid Lv 6 och som ännu inte fyllt 30 år.  

Urvalet till intervjuerna  
Under två intervjuer framkom att officerarna fått reservofficerskontrakt. Den 
ursprungliga urvalsprincipen var att endast intervjua avgångna yrkesofficerare. Därmed 
skulle dessa falla utanför ramen eftersom de fortfarande har en anknytning till Lv 6. 
Detta uppdagades under intervjuerna och framkom inte i underlaget från 
Personalavdelningen. Dock är deras orsaker till att de slutat som yrkesofficerare 
intressanta och jag har därför valt att bredda urvalet så att även de yrkesofficerare som 
omformat sin anställning till ett reservofficerskontrakt innefattas. Efter att ha studerat 
underlaget som jag fått från personalavdelningen ytterligare en gång så fann jag inte 
någon annan som omformat sin anställning till ett reservofficerskontrakt. Därmed har 
jag inte funnit några andra att intervjua som inte fyllt 30 år. 

                                                 
15 Dalen, 2008 s.21. 
16 Ejvegård, 2003 s. 73. 



Kd Anders Lundgren, LvSS Självständigt arbete  Handledare Övlt M Elfström 
YOP06-09  

 8

 

Enkäten 
Efter att intervjuerna avslutats och de sju officerarnas 
berättelser sammanställts formulerade jag frågor för 
att ta reda på om andra officerare delar dessa 
erfarenheter. Dessa frågor har utgjort enkäten som 
finns att läsa i bilaga 2. Deltagandet i enkäten har likt 
intervjuerna varit anonymt. Enkäten genomfördes på 
Försvarsmaktens interna nätverk under veckorna  
13 – 19, 2009. I enkäten har den svarande kunnat 
välja mellan fasta svarsalternativ. Att deltagarna hade 
getts utrymme att kommentera frågorna skulle ha varit att föredra, men detta skulle i sin 
tur ha genererat så mycket information att jag inte skulle hunnit behandla den. 
Genom enkätens utformning kan svaren särskiljas så att det går att se hur de olika 
deltagarna har svarat men inte vem som svarat. Enkätens första fråga delar in 
enkätdeltagarna i tre grupper, de som funderar på att hitta en annan sysselsättning 
utanför Försvarsmakten, de som har funderat på det, samt de som inte har funderat på 
att hitta en annan sysselsättning.  

Enkätens tillförlitlighet 
En mindre pilotstudie genomfördes innan enkäten sändes ut. Trots detta kvarstod 
felaktigheter i enkätens utformning. Den andra frågan ströks eftersom den saknade ett 
svarsalternativ som de som inte funderat på att sluta kunde fylla i. I några frågor har det 
varit möjligt att ange även frekvens utöver ett jakande eller nekande svar. Dessvärre har 
fel uppstått i enkäten med antalet svarsalternativen på vissa frågor. Där det skulle vara 
ett alternativ; ”Ja, det har hänt” har det istället blivit två alternativ; ”Ja” och ”det har 
hänt”. Samma sak har inträffat med de nekande svaren. Detta har inneburit att jag slopat 
ambitionen att ange frekvensen och istället endas redovisat jakande och nekande svar 
samt de som svarat vet ej. Detta rör fråga 10, 11 och 13, se bilaga 2. En farhåga när det 
gäller enkäter är att frågorna formulerats på ett sådant vis att de uppfattar den som 
ledande. Enkäten tillåter heller inte den som deltar att ställa frågor och få förtydliganden 
från författaren. För att undvika detta har frågorna granskats och metodlitteratur 
studerats. Frågorna pressenteras tillsammans med svaren så att läsaren även ges 
möjlighet att ytterligare bedöma hur frågan utformats. 

Urvalet till enkäten 
Urvalet hämtades från Försvarsmaktens gamla personalsystem CSS. Dessa uppgifter är 
dock något föråldrade eftersom systemet inte uppdaterats efter årsskiftet 2008 - 2009 då 
det ersattes med ett nytt system som jag inte har haft tillgång till. Officerare som 
anställts efter årsskiftet har inte fått möjlighet att besvara enkäten. De yngsta officerarna 
i Försvarsmakten är 22 år gamla och eftersom jag ville nå ut med enkäten till stor grupp 
valde jag en period om tio år. Enkäten omfattar således officerare som är födda 1978 till 
1987. Detta innebar att jag skickade ut en inbjudan att delta i enkäten till 1 679 
officerare. Dessvärre har tre av de som fått inbjudan meddelat att de är födda 1977 och 
att de därför inte kommer att delta i enkäten. Detta kan dock innebära att även andra fått 
enkäten som inte har rätt ålder. Jag har granskat födelsedatumen i urvalsunderlaget och 
inte funnit några som är födda 1977 enligt detta. Tänkbara orsaker till detta är att 
underlaget inte stämmer eller att officerare fått överta andras användarnamn på 
nätverket. Detta försämrar givetvis enkätundersökningens validitet och reliabilitet men 

Svarsfrekvens:

Antal 
svar, 
686, 
41%

Bortfall 
999, 
59%

Undersökningsgruppens storlek: 1 679 
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eftersom endast ett fåtal har hört av sig anser jag att skadan kan betraktas som ringa. 
Genomsnittsåldern bland enkätdeltagarna är 28,2 år. 

Bortfallet  
Utöver inbjudan att delta i enkäten har även en påminnelse med förnyad uppmaning 
skickats ut. Trots detta är bortfallet i enkätundersökningen 999 personer. Detta utgör 59 
procent av undersökningsgruppen. I Nystedt studie, som jag kommenterat i uppsatsens 
nästa avsnitt var motsvarande siffra 37 procent.17 Varför så många personer valt att inte 
svara har jag inte haft möjlighet att undersöka. Vad får detta för konsekvenser för 
enkätens trovärdighet? Enligt Ejvegård så är det i de flesta fall ingen mening att 
statistiskt bearbeta en enkät vars svarsfrekvens understiger 70 procent.18 Detta innebär 
att allmängiltiga slutsatser för alla unga officerare bör undvikas. Enkäten är dock så 
omfattande att någon statistisk bearbetning behöver göras för att resultaten skall var 
intressanta. 
Några av enkätdeltagarna har även avslutat enkäten utan att slutföra den, detta har 
medfört att antalet svarande på varje fråga också varierar något.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Nystedt, Lars, 1994, Arméofficerares arbetsvillkor, engagemang, förtidsavgång och hälsa. – en 
longitudinell studie. Stockholm, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, s. 5. 
18 Ejvegård, 2003 s. 54. 
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3 Tidigare forskning 
 
Lars Nystedt vid Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet har genomfört en 
longitudinell studie av arméofficerares arbetsvillkor, engagemang, förtidsavgång och 
hälsa. Studien grundar sig på enkäter som deltagarna besvarat vid tre tillfällen, under 
1988/89, 1992 och under 1993. Enkäterna har behandlat ämnen som rör attityder till 
arbetet och organisationen, upplevelser av arbetsmiljön, trivsel i arbetet, hälsa och 
avsikter att sluta anställningen i organisationen. Den första enkäten skickades ut till 
1003 officerare, av dessa svarade 638 på enkäten, vilket motsvarar 63 procent. Detta 
beskriver Nystedt själv som ”…inte helt tillfredställande. Den är dock inte särskilt låg 
jämfört med vad som vanligen erhålls i liknande undersökningar…”. I de två andra 
enkäterna deltog 538 och 576 av de 683 officerarna. Nystedt har undersökt tre olika 
grupper av officerare i armén, de som var elever på OHS under 1986-88, de som var 
elever vid KHS AK/HK samt ett slumpmässigt urval av dem som utbildats i den äldre 
befordringsgången. Genomsnittsåldern bland deltagarna i studien var 28,9 år.19 
Enkäterna är utformade med ett stort antal påståenden och frågor. De två första 
enkäterna innehåller 412 frågor/påståenden. Den tredje enkäten var annorlunda 
utformad och mindre omfattande, den innehöll frågor om personen fortfarande var 
anställd och om så inte var fallet, vad som påverkat avgångsbeslutet.  
Nystedt har i de två första enkäterna använt sig av en skala där enkätdeltagaren kan 
välja mellan värdena 1 till 5 för att svara på frågan/påståendet. 1 motsvarar aldrig eller 
stämmer inte alls och 5 motsvarar mycket ofta eller stämmer helt. Variablerna har 
därefter sammanställts och kopplats samman med andra värden rörande exempelvis 
arbetsmiljön och vad individen har svarat på andra frågor. På detta viset har Nystedt nått 
sina resultat. 
En tredjedel av deltagarna i undersökningen utrycker ett visst missnöje med arméns 
personalpolitik, en tredjedel uppger att de är mycket nöjda. ”De brister som 
framkommer i detta avseende styrks även av att många upplever att de ej får tillräckligt 
stöd av närmaste chef samt sällan erhåller information om hur deras prestationer 
uppfattas både i positiv och negativ bemärkelse.”20  
Rörande trivsel och arbetstillfredsställelse visar Nystedt att ”En majoritet av deltagarna 
vid både tillfälle 1 och tillfälle 2 trivs bra till mycket bra med sitt arbete.”21 Enligt 
undersökningen upplevs arbetsbelastningen som ganska låg.22 
Enligt Nystedts undersökning var det vid undersökningstillfället 45 - 55 procent i 
samtliga officersgrupper som allvarligt funderade på att sluta. Nystedt lyfter även fram 
att det är oroande att nästan hälften av de yngsta officerarna allvarligt funderar på att 
sluta. Vidare menar Nystedt att detta kan påverka personens övergripande 
arbetsmotivation.23 
Beträffande sambandet mellan trivsel i arbetet och avgång i yrket skriver Nystedt 
”Däremot erhölls ett högre och systematiskt samband mellan attityder och faktisk 
avgång vid båda mättillfällena, vilket antyder att kombinationen av hög trivsel, hög 
arbetstillfredsställelse, högt organisationsengagemang och att man anser sig ha goda 
framtidsutsikter inom yrket är positivt relaterad till viljan att stanna kvar i yrket.” 
Nystedt anser att attitydundersökningar bättre mäter avgångsbenägenhet än 
undersökningar rörande upplevd arbetsmiljö vid enstaka tillfällen. Däremot är det enligt 
                                                 
19 Nystedt 1994, s. 5. 
20 Ibid. 1994, s. 51. 
21 Ibid. 1994, s. 52.  
22 Ibid. 1994, s. 51. 
23 Ibid. 1994, s. 53. 
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Nystedt inte ointressant med sådana undersökningar ”…eftersom upplevelsen av 
arbetsmiljöfaktorer på sikt kan leda till att individen förändrar sin attityd till en 
myndighet han/hon är verksam vid och därmed indirekt via attityder påverkar 
avgångsbenägenheten.”24 
Personer som upplevde en positiv arbetsmiljö i undersökningen tenderade att återfinnas 
bland dem som hade en positiv attityd till arbetet enligt Nystedt. Detta kan enligt 
Nystedt inte direkt tolkas som om sambandet är givet även om han lyfter fram andra 
studier som ger visst stöd för detta.  
 

4 Resultat 
 
De sju olika intervjuerna kommer att redovisas var för sig. Efter varje intervju 
presenteras svaren från enkäten på frågor som formulerats utifrån berättelsen. Jag har 
grupperat svaren efter hur enkätdeltagaren svarat på den första frågan. Så här ser 
fördelningen ut: 
 
Fråga: Funderar du på att hitta en annan sysselsättning utanför Försvarsmakten? 

Efter att de olika gruppernas svar redovisats kommer ett diagram att visa hur samtliga 
svar fördelats mellan de olika alternativen. Enkätdeltagarna fick fylla i den grad de 
innehar, fördelningen ser ut som följer: 
 
  Fråga: Vilken grad har du? 

                                                 
24 Nystedt 1994, s. 56. 
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Respondent A 
Under intervjun med respondent A frågade jag om det gjorts några tidigare 
undersökningar. Bataljonschefen frågade varför respondenten (R) valt att sluta och vad 
som skulle kunna göras för att detta inte skulle ske. Detta efter att R redan sagt upp sig. 
Personalavdelningen har enligt respondenten inte visat något aktivt intresse utan det är 
R som själv berättat för dem om anledningarna till ansökan om entledigande. Det är 
först efter att ansökan om entledigande lämnats in som det har uppmärksammats.  

 
Hur fick de [Personalavdelningen] reda på det? 
 
”Jag sa vad jag tyckte. Men de sa ingenting förrän jag hade lämnat in pappret om begäran om 
entledigande. Då sa de: ’Du är inte riktigt nöjd?’ ’Nej’, sa jag. Sen frågade chefen GU-bat: ’Vad 
kan vi göra för att det ska bli bättre?’ Då sa jag att: ’I mitt fall är det för sent.’ Men egentligen 
är det ingen som har frågat rakt ut. Det är ju mer de som man har jobbat med som bryr sig men 
de kan ju inte påverka någonting. […] Det lustiga är att när jag väl sa att jag skulle sluta och 
beslutet var färdigt. Och det stod i det här personalförändringsbladet, då kom folk fram och 
frågade varför jag skulle sluta. Du som är så duktig, det som jag aldrig fått höra under mina år, 
så då fick jag massa beröm. Det var ju roligt med lite för sent. ” 

 
Det som fick respondent A att sluta var regementets oförmåga att se och tillgodose 
respondentens behov av uppskattning och utveckling.  
 

Varför slutade du? 
 
”Det började med att jag kände mig som en kloss, som bara sparkades runt. Att man var en 
bricka i spelet. Det spelade ingen roll vem jag var, jag var bara en anonym bricka i uniform. 
Och så var det som om de inte tittade på vem man var. Till en kurs så tog de bara en bricka som 
skulle gå och den råkade bära mitt namn. Då skulle jag gå den här kursen, jag kände att de inte 
lyssnade på vad jag ville, vad jag hade för önskan. Jag förstår ju att man inte kan få precis som 
man vill, men man sitter ju varje år med de här femårsplanerna med chefen. Ingenting av det jag 
har önskat har någonsin blivit av. Utan det känns som om man fyllde i det här och sedan 
slängdes den i papperskorgen. Det var en ganska stor orsak, jag kände mig ganska ouppskattad. 
Man ska göra allt för organisationen, men man får inte ens ett tack eller en dunk i ryggen. Utan 
man förväntas bara göra, göra, göra. […] Jag kan inte svar exakt på varför men det var dels det, 
man kände sig ouppskattad, alla kurser jag har sökt så var det bara: ’Nej, vi kan inte avvara dig 
just nu’, ’Nej, vi behöver ingen sådan’ eller ’Nej, det går inte.’ Sen blev jag tvingad att gå en 
kurs och det fick jag reda via mail två veckor innan kursstart på en jättelång kurs. Det var ingen 
som hade frågat mig om jag var intresserad av det överhuvudtaget. […] Sen jag hamnade här 
har det bara blivit sämre och sämre. För varje år som gått så har jag bara blivit mer och mer 
missnöjd med små saker hela tiden. […] TU25 var också en grej som gjorde att jag slutade. Pers 
tryckte på så jag sökte TU och kom in, sen tog de bort kravet på matten och då hamnade jag 
längre ner på rankingen och då blev jag utan plats. Det är ju svårt att stå sig mot en löjtnant som 
har jobbat i åtta år. Då hade jag haft den där platsen ganska länge och det var ju i planen att jag 
skulle gå TU. Då kände jag att det blev en grej till, då fick jag inte gå den heller. Jag tycker 
egentligen att det var rätt att det tog bor matten, men jag kände att jag står och stampar, jag 
räknar fortfarande galgar i skåpen till inryck, jag kommer ingenstans. ” 

 
Under intervjun framkom det att tankarna på att sluta väcktes redan när respondenten 
började sin anställning. Detta eftersom R inte hade blivit meddelad att R blivit flyttad 
från den placeringen som R från början blivit erbjuden, till en annan för R mindre 
attraktiv.  
 
 
 

 
                                                 
25 Taktisk Utbildning, TU. Utbildningen som leder till befordran och kaptens grad.  
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När började du fundera på att sluta? 
 
”När jag inte fick den placeringen jag hade blivit lovad. Men det blev ett väldigt roligt år i alla 
fall. Då kände jag att det kanske inte var så viktigt var jag jobbade utan med vilka. När den 
kullen muckade, skulle hela kompaniet ha avslutningsresa. Men jag fick inte följa med eftersom 
jag skulle gå en kurs som jag inte hade sökt. […] Då kände jag att jag fick vatten på min kvarn, 
att jag inte var värd någonting. Hela den kursen funderade jag jättemycket på vad jag håller på 
med, vill jag verkligen hålla på med det här när man inte känner sig uppskattade, då funderade 
jag allvarligt på att göra något annat.” 

 
Har du något mer exempel förutom den här kursen? 
 
”Innan jag började så ville jag gärna jobba med ett verkanssystem. Men när jag började så var 
jag placerad på stabspluton. De hade vetat det länge men jag fick inte reda på det för än första 
dagen. Då kände jag också att ett telefonsamtal eller vad som helst hade de kunnat göra. Men 
det var väl så att de behövde folk på stab så då flyttade de bara folk. Då kände jag att jag inte 
var värd någonting. Det var ingen som hade frågat vad jag ville. Jag kände att det inte var någon 
som såg mig utan jag är bara en kugge i maskineriet.” 
 

Trots att R:s pluton var underbemannad och att arbetslaget arbetade hårt så upplevde R 
att detta inte nådde cheferna. När det togs upp på arbetsplatsträffen26 och signalerades 
uppåt så blev det inga sänkningar av utbildningsmålen eller omfördelning av personal. 
Detta trots att R upplevde att arbetsfördelningen mellan kompanierna var ojämn, NBG27 
inräknat. R upplevde att chefen aldrig kom ner och berömde dem för att de kämpade på 
bra trots att de bara var halva personalstyrkan. 
R upplevde att det var ont om resurser. Med detta avser R främst resurser i form av tid. 
Detta medförde att R genomförde skjutningar med soldaterna som R inte kände sig 
tillräckligt förberedd för. R upplevde att det inte spelade någon roll om man uppgav att 
man inte känner sig säker inför genomförandet av en övning och att det enda som man 
kunde göra var att sjukskriva sig. R kände också att soldaterna inte fick den utbildning 
de förtjänade, att det inte fanns tid att förbereda bra övningar. Detta påverkade R:s 
beslut att ansöka om entledigande. R uppgav även att arbetssituationen gjorde att R inte 
mådde riktigt bra och att det påverkade relationen med sambon negativt. 

 
Du sa tidigare att det var ont om resurser? Hur menar du då? 
 
”Exempelvis om man skulle hålla en skjutning som behövde planeras så var det ont om resurser 
i form av tid. Därför att det är inte så ofta som man har en riktig stridskjutning, jag tycker att 
man har det för sällan för att man bara skall kunna skaka fram den. Dessutom känns det ju dumt 
att skaka fram en skjutning. Vilket gjorde att tiden fanns inte, jag kände att jag skulle behöva 
åka ut och reka ordentligt men det blev bara halvdant. Samma sak var det med andra saker. […] 
Jag skulle utbilda på kran fast jag inte kunde kranen, det var mycket så. Du utbildar på den här 
saken, men jag kan inte det. Svaret blev: ’Ta en timme och bekanta dig med den.’ Bristen på 
resurser var främst i form av att det inte fanns någon tid.” 
 
Hur kändes det? 
 
”Jag tycker att det funkade att skaka fram en sjukvårdsövning eller en kartövning men att stå 
och hålla en skjutning som man knappt hade planerat det kändes faktiskt riktigt för jävligt. Det 
var en övning som jag och en kollega höll där vi kände båda två att om det skulle hända något 
nu så skulle vi åka på röven så det bara skrek om det. Men problemet tycker jag oftast är att när 
man säger att det inte går, så får man tillbaka: ’Ja, ja kör ändå.’ För att folk verkligen skulle 
förstå, tror jag att det är för mycket nu detta funkar inte, jag kan inte hålla den här övningen så 
tror jag att man behöver vara hemma och låtsas vara sjuk. Då tror jag att folk skulle förstå att: 

                                                 
26 Arbetsplatsträff, APT facklig sammankomst för personalen på kompaniet. 
27 Nordic Battle Group, NBG. Beredskapsförband.  
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’Oj då, nu är det något som är fel.’ Men det räckte inte med att säga: ’Det är mycket nu.’ Utan 
det var mest: ’Kör på så gott det går, gör så mycket du kan.’ Efter vissa utbildningar som jag 
har gått kände jag att jag inte kunde hålla övningarna. För det är en sak att göra grejerna själv 
när man är soldat men att sedan hålla i allting är en annan. När jag blev ansvarig för en sådan 
utbildning som jag kände att jag inte behärskade, så sa jag att: ’Jag inte kunde detta, jag gick 
inte hela den här utbildningen.’ Svaret jag fick var: ’Lös problemet.’ Så då stod jag där i alla fall 
och höll i övningen och det kändes inte bra.” 
 
Kan du utveckla det lite grann? 
 
”Jag kände att om något skulle hända så för det första skulle säkert någon kunnat göra sig illa 
och för det andra så skulle jag åka dit på det. Det är ingen chef som skulle ta mig i försvar, jag 
hade ju den formella kompetensen men jag tyckte inte att jag hade kompetensen. Det var ju 
ingen som skulle ha räddat mig om jag hade råkat ha ihjäl en halv pluton. Då hade jag fått stå 
för det och jag hade säkert fått skit för det också. För att jag höll en övning som jag inte var 
tillräckligt kvalificerad för. Jag brukar inte vara orolig för saker men det där var jag orolig för 
innan. Det kändes inte bra i magen.” 

 
Debatten om Försvarsmaktens framtid och nedläggningshot på förbandet påverkade 
stämningen negativt enligt R. Arbetskamraterna var oroliga och det var mycket gnäll i 
fikarummet. Detta medförde att medlemmarna i arbetslaget drog ner varandra enligt R.  
Nedläggningshotet innebar att R:s inställning till officersyrket förändrades, det var inte 
längre ett livslångt arbete. I slutet på intervjun så framkom det att R upplevde att ingen 
tagit till vara på varför R slutade.  

 
Tack så mycket för att du tog dig tid. 
 
”Det är lugnt. Jag kände att det här vill jag verkligen yttra mig i. Det är ingen som har frågat 
och så kommer du, jag kände att det är något som är fel när du som kadett kommer och 
intresserar dig för det här, det är inte en jävel som har satt sig ner och frågat sådana här saker till 
mig. Det var mer halvhjärtat och under tidspress. Det här var roligt tycker jag.” 

 
För att ta reda på om de problem som ledde fram till Respondent A:s avgång var unika 
för denne, formulerade jag ett antal frågor som jag sedan ställde i enkäten. Så här 
svarade enkätdeltagarna på dessa. 
 
Fråga: Är du nöjd med den uppskattning du får av din arbetsgivare? 
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Fråga: Upplever du att din femårsplan efterlevs?  
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Fråga: Upplever du att tidsbrist i planeringen har gjort att säkerheten försämrats vid 
övningar eller annan verksamhet? 
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Fråga: Upplever du att du någon gång har blivigt tvingad att gå en kurs? 

Kommentar  
De som funderar på att söka sig annan sysselsättning är i större utsträckning missnöjda. 
55 procent av dem anger att de är missnöjda med den uppskattning som arbetsgivaren 
visar. Detta i förhållande till dem som inte har funderat på att sluta, där endast 18 
procent inte är nöjda.  
Det är intressant att så stor del av de unga officerarna, 42 procent av alla 860 deltagare 
uppger att de inte har en femårsplan. Det kan vara så att femårsplaner inte tillämpas på 
andra förband.  Samtidigt uppger många att de känner att de kan påverka inriktningen 
på sin karriär, vilket talar för att det finns någon form av individuell karriärplan. Här 
skiljer sig de som funderar på att sluta i Försvarsmakten från de två övriga kategorierna. 
40 procent av dem anger att de inte kan på verka karriärens utveckling. I de två andra 
kategorierna är andelen nej-svar 21 procent respektive 13 procent.  
57 procent av de 680 officerare som deltagit i enkäten har uppgett att tidsbrist i 
planeringen har gjort att säkerheten försämrats vid övningar eller annan verksamhet. Av 
dem som funderar på att hitta en annan sysselsättning och dem som har gjort det har en 
något större andel, 65 procent respektive 58 procent, svarat ja. Av dem som inte 
funderar på att hitta en annan sysselsättning är det endast 35 procent som upplever att 
säkerheten försämrats på grund av tidsbrist i planeringen. Denna grupp är dock mindre 
än de andra två. Av dem som uppgett att de inte funderar på annan sysselsättning har en 
större andel angett att de inte utbildat på moment de inte upplever att de behärskar. Det 
bör tas i beaktande att undersökningen inte kan svara på i vilken utsträckning som 
enkätdeltagarna upplevt detta.  
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Respondent B 
Under intervjun med respondent B framkom att den främsta orsaken till avgångsbeslutet 
är den otrygghet som R upplevde att en anställning i Försvarsmakten medförde. 
Försvarsmaktens inriktning att officerare i mindre utsträckning skall tjänstgöra i 
organisationen till pensionålder, utan förväntas lämna vid 35 års ålder, påverkade också 
avgångsbeslutet.  
 

Vad finns det för fördelar med det nya jobbet? 
 
”Det som jag tycker är bättre med mitt nya jobb och det som gjorde att jag tog beslutet att 
lämna försvaret är tryggheten om jobbet. När jag sökte så var regementet nedläggningshotat och 
jag behövde en plan om jag skulle bli arbetslös. Det var först när jag fick erbjudandet som jag 
började överväga om jag skulle ta det. Som läget var med en ny ÖB och en ny inriktning så 
kändes det inte säkert och jag valde att hoppa på detta istället. Folk frågar mig ofta varför jag 
lämnade försvaret, då säger jag att: ’Jag inte lämnade försvaret för att det var dåligt utan jag 
lämnade det för detta var bättre.’ ÖB hade en tydlig inriktning i början, han sa bland annat att de 
flesta officerarna skall jobba tills de är 35 år, sedan skall de fasas ut i samhället. Då började man 
tänka att det inte kändes hållbart.” 

 
När väcktes tanken på att sluta? 
 
”Det var i samband med att Försvarsmakten närmade sig ett försvarsbeslut och det fanns ett 
stort hot utifrån. Om jag kommer ihåg rätt så var det ett antal höga officerare som uttalade sig 
om att de ville splittra eller ta bort funktionsförbanden som artilleri och luftvärn. Då fanns det 
ett muntligt hot mot regementet i Halmstad. Då kände jag att om det blir nedlagt och om det blir 
anställningsstopp på de andra förbanden så måste jag ha en utväg. När jag sedan slutade så 
fanns det inte längre samma hot mot förbandet men så kände jag att nu är det fyra år kvar till 
nästa gång, vad händer då?” 
 
Vad fick osäkerheten om arbetsplatsen skulle finnas kvar för konsekvenser för dig?  
 
”Det var en oro man kände helt enkelt, man vill ju vara trygg. Där jag var då så hade jag sambo, 
man började se framåt, skaffa familj? En av förutsättningarna för en familj är ju att man har ett 
yrke man kan lita på. Då kände inte jag att jag kunde lita på Försvarsmakten. Jag trodde att det 
skulle lösa sig, men det var inte att alternativ att flytta eller arbeta på en annan ort. Man kände 
sig lite otrygg i arbetssituationen, det gjorde man.”  

 
Under intervjun talade vi även om bristen på resurser. R upplevde att det var ont om 
resurser till övningarna, till exempel uppstod situationer när det var svårt att motivera 
för soldaterna varför de fick låtsas skjuta. Detta innebar även att det blev mycket gnäll i 
fikarummet för att ge utlopp för frustrationen. 

 
Hur påverkade det ditt beslut att göra något annat? 
 
”Jag kan inte säga att det var därför jag slutade men visst, många bäckar små. Viss frustration 
som man upplevde då kan ju så klart ha påverkat. Men som sagt, jag slutade inte för att det var 
dåligt utan för att detta var bättre.” 

 
Plutonchefen och personal från personalavdelningen har i samtal hört sig för om 
orsakerna till avgångsbeslutet. Intervjun med Respondent B har resulterat i två frågor 
till enkäten.  
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Fråga: Ser du officersyrket som ett livstidsyrke för dig personligen? 

 
Frågor: Vad anser du att officerare i stor utsträckning skall lämna FM vid 35 års ålder? 

 

Kommentar  
15 procent av dem som funderar på att hitta en annan sysselsättning utanför 
Försvarsmakten har angett att de ser officersyrket som ett livstidsyrke vilket kan tolkas 
som att de inte tänker sluta. Att så stor del av enkätdeltagarna uppgett att de inte har en 
åsikt om frågan tyder på att frågan kan vara dåligt utformad eller att de inte har 
reflekterat över detta. 
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Respondent C 
Vid intervjun med Respondent C framkom att tanken på att sluta i försvaret väcktes 
redan under skoltiden. Detta eftersom R kände en osäkerhet inför Försvarsmakten som 
arbetsplats. Tanken fanns kvar under hela anställningen och var för R huvudorsaken till 
avgångsbeslutet.  
 

Var det något som du upplevde saknades under utbildningen? 
 
”Vi gick den sista terminen i ovetskap om vi skulle få anställning eller inte. Det var först på 
examensdagen som jag fick beskedet att jag kunde få börja jobba som reservofficer på 
måndagen och detta var på fredagen. Det blev ingen bra start i Försvarsmakten. Det var inte det 
som fällde avgörandet att sluta men det spelade helt klart in i beslutet. Det som gjorde att jag 
inte kunde fortsätta var den här osäkerheten som jag kände fanns hela tiden som började redan 
då med den sista terminen. Jag kände när jag jobbade att det hela tiden var en osäkerhet om vad 
som skulle hända. Jag kunde inte känna att jag kommer att ha min anställning här många år 
framöver utan jag gick hela tiden och funderade över vad som skulle hända. Det kom hela tiden 
nya uttalanden från politiker, nya bud och nya nedskärningar. Det skulle sparas hit och dit, det 
kändes hela tiden osäkert, och faktiskt kändes det som om det gick utför hela den här tiden 
också. Första tanken på att lämna Försvarsmakten väcktes redan när jag började. Jag övervägde 
att börja en annan utbildning men tackade nej eftersom jag tyckte det var så roligt att jobba och 
det hade lugnat ner sig lite. Men efter två år när jag kom in på en annan utbildning så kände jag 
att jag inte kunde tacka nej igen.” 

 
När vi talade om vad som skulle kunnat få R att stanna kvar i Försvarsmakten så anger 
R trygghet som en avgörande faktor.  
 

Fanns det något som FM hade kunnat göra för att du skulle stanna kvar? 
 
”Om det hade varit säkrare arbetsförhållanden, om jag hade känt mig säker på att jag skulle 
kunna fortsätta jobba i Försvarsmakten livet ut så hade jag nog aldrig slutat. För det var ju helt 
klart det som var anledningen att jag kände mig osäker på framtiden inom försvaret att jag inte 
visste om jag skulle ha jobb om två år eller efter nästa försvarsbeslut. Det skulle vara om man 
gjorde det till en säkrare anställning. Men det är väl kanske svårt när det är styrt av politiker till 
stor del.” 
 
Vilka fördelar har din nya arbetsplats jämfört med din arbetsplats i Försvarsmakten? 
 
”Det är lättare att få jobb och det finns ingen risk att jag genom nedskärningar kan bli av med 
jobbet. Sen är det lönemässigt stor skillnad men lönen var aldrig någon faktor till att jag slutade 
utan det var helt och hållet den här osäkerheten.” 

 
När vi avslutade intervjun återkom R till bristen på trygghet i Försvarsmakten.  
  

”Jag tycker att det hade varit en ganska uttömmande intervju. Jag saknar Försvarsmakten 
väldigt mycket det gör jag, särskilt kontakten med de värnpliktiga och arbetet ihop med 
kollegor, för det är ett ganska speciellt förhållande i Försvarsmakten om man jämför med det 
civila. Så jag saknar det absolut men däremot kommer jag aldrig att gå tillbaka. På grund av att 
det är så pass osäkert som det är, just nu är vi kanske i en extrem tid med omstruktureringar och 
nedskärningar men det känns inte som om någon tillräcklig trygghet för mig.” 
 

I samband med entledigandet så genomfördes avrustningssamtal med kompani- och 
bataljonschefen. 
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Fråga: Anser du att du har en trygg anställning? 

 

Kommentar 
Otryggheten som Respondent C uppger som den stora orsaken till avgången är det fler 
unga officerare som känner. Skillnaderna mellan det tre grupperna visar att de som 
funderar på att hitta en annan sysselsättning utanför Försvarsmakten i något större 
utsträckning upplever anställningen som otrygg. 
 

Respondent D 
För Respondent D fanns det två orsaker till avgångsbeslutet. Den första var bristen på 
resurser som gjorde arbetssituationen ohållbar. R upplevde det som om plutonen blev 
bortprioriterad, de förlorade bland annat materiel som var viktig för plutonen. Den andra 
orsaken var att högre chef inte visade uppskattning för genomfört arbete utan istället 
hånade R under en samling på bataljonen. 
 

Hur påverkade det arbetsmiljön? 
 
”Det var ganska påfrestande den sista tiden, för då var man ju tvungen att hålla ett sken mot 
soldaterna och säga att allting kommer att lösa sig medan man i själva verket kände på sig att 
det finns ingenting som kommer att lösa sig. Det blev konstig stämning, för alla märkte att det 
blev sämre och sämre klimat på regementet. Man märkte att det var fler och fler som började 
fundera på att plugga eller leta efter andra saker att göra.” 
 
Hur menar du då? 
 
”Det var i samband med att det skulle anställas fler poliser så var det några som sökte till 
polishögskolan istället, andra började plugga på en annan ort istället. De tappade framtidshoppet 
på Försvarsmakten.” 

 
Hur skulle du beskriva stämningen på regementet? 
 
”Sista tiden var det tufft, på pappret var regementet var fulltaligt på officerare men kanske 10-
15 procent var tjänstlediga eller frånvarande av andra orsaker. Så det var en 20, 30 officerare 
som sakandes varav 15-20 stycken på grundutbildningsbataljonen. Det gör ju att det blir svårare 
att bedriva en ordentlig utbildning när det inte finns tillräckligt med personal. Det var också en 
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sådan orsak, när de som var kvar fick jobba mer, man hann inte återhämta sig själv. Det blev för 
stor belastning och det var många som kände att det inte orkade. Klart de flesta körde ju på i 
alla fall.” 

 
Detta påverkade även R som började fundera över om det fanns någon framtid i 
Försvarsmakten. De sista två åren på Lv 6 saknades det struktur och resurser till arbetet. 
Under det sista året var de endast tre av fem befäl på plutonen, under några veckor var 
de endast två officerare.  
 

Hur påverkade det dig? 
 
”Det blev omläggningar och så fick man trolla med knäna. Det var knappt man hade materiel 
till soldaterna. Det fanns ingen kontinuitet, det fanns liksom ingen struktur, det var knappt man 
fick beställa ammunition eftersom det skulle sparas in pengar till höger och vänster. Vad man 
än skulle göra så fick man tänka om tre, fyra gånger och verkligen planera in i minsta detalj. 
När det sedan var färdigt så visade det sig att det inte fanns de grejerna man skulle ha, eller så 
var det uppbokat. Det var verkligen tillbaka till ruta ett och planera om. Det var svårt att sy ihop 
övningarna eftersom sakerna inte fanns. Vi hade inte de sakerna vi behövde för att kunna 
utbilda plutonen på plutonens materiel. Det var också sånt som påverkade, man började tappa 
förhoppningarna och tron på det. Man kände lite hjälplöshet och hopplöshet ibland eftersom 
man inte visste vad man skulle göra. Övningarna man skulle åka på skulle bli två veckor och så 
slutade det med fyra dagar. […] Varje sådan motgång gjorde att man slutade att förvånas till 
slut. Viljan fanns ju där fortfarande men det var svårt att få igenom den. […] Det blev mer 
motgångar än medgångar, man tappade lusten lite grann varje gång det hände. Man blev inte 
förvånad när det ena efter det andra sket sig. Man tappade förtroendet och hoppet på framtiden. 
Det gjorde att jag ifrågasatte varför jag skall lägga tid och energi på något som med största 
sannolikhet inte kommer att bli verklighet. Det gjorde att jag bara kunde ta en dag i sänder, för 
om man planerade två, tre veckor fram så var sannolikheten stor att man fick planera om 
eftersom förutsättningarna hade ändrat sig.” 
 

Under intervjun framkom att det var bristen på resurser i arbetet som ledde fram till att 
arbetssituationen upplevdes som ohållbar. När en överordnad chef hånade R öppet så 
blev det för mycket för R.  
 

När kom första tanken på att nu ska jag börja göra något annat? Nu ska jag börja tänka på att 
säga upp mig? 
 
”Jag hade gått och funderat lite på vad jag kunde göra för andra saker inom Försvarsmakten. 
När vi förberedde en stor övning så kände jag att mina arbetsuppgifter inte värderades av högre 
chefer och att jag blev förödmjukad och förlöjligad inför mina arbetskamrater. Den 
arbetsuppgiften jag skulle ha förklarade chefen som att ingen annan ville ha och att jag liksom 
blivit pålurad den. Det var inte jätteupphetsande att ta sig an en sådan uppgift när chefen står 
och hånskrattar. Då kände jag att varför ska jag utsätta mig för detta och i samma veva så fick 
jag ett annat jobberbjudande. Detta hände på fredagen och jag pratade med kompanichefen på 
måndagen. Han förstod, och tyckte att det var illa skött, personalchefen förstod också varför jag 
slutade. Detta var droppen som fick bägaren att rinna över.” 

 
När vi närmade oss slutet på intervjun framkom att det inte verkar ha funnits så mycket 
som Försvarsmakten hade kunnat göra för att få R att ändra sig och stanna kvar.  
R berättade att det inte var roligt att arbeta med de förutsättningar som fanns, vilket 
bidrog till att det inte kändes som ett framtidsyrke. Det blev mindre och mindre pengar 
till verksamheten och enligt R kunde inte Försvarsmakten utvecklas på grund av 
besparingar och nedskärningar. R upplevde också att möjligheten till personlig 
utveckling minskade. När vi talade om vad som är bättre med den nya anställningen 
framkom att den nya anställningen var tryggare, vilket medfört att R kan slappna av mer 
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på jobbet. Anställningen på regementet innebar att R kände sig orolig för arbetet som 
ständigt innebar att planera om verksamheten. 

  
 
I vilken bemärkelse då [är det enklare arbetsklimat på det nya jobbet]? 
 
”Det hade både sin charm med fält och så men det var samtidigt jobbigt. Det är inte samma 
press. Under sista året kunde man inte slappna av på jobbet man visste aldrig när det kunde 
komma förändringar, neddragningar och nya beslut. Nu har jag ett arbete med mer trygghet och 
säkerhet. Det blir inga drastiska radikala förändringar på en gång.  Man kan slappna av mer, 
man behöver inte känna sig orolig inför jobbet. Allt du behöver idag finns. Vissa dagar när jag 
jobbade på regementet så hade man beställt ammunition. Så fick man reda på att man inte får ut 
den. Den materielen som du har beställt och vill låna har vi bara tre hemma istället för åtta. När 
man då står där och ska hämtar ut grejerna så känner man: ’Jaha, vad ska jag göra nu?’ Det 
slipper man nu. Man slipper planera om i vart och vart annat moment.” 

 
Från denna intervju har jag formulerat tre frågor till enkäten.  
 
Fråga: Upplever du att det finns förutsättningar i form av pengar och personal att lösa 
tilldelade uppgifter? 

 
Fråga: Har du varit tvungen att planera om verksamhet på grund av brist på pengar? 
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Hur upplever du att arbetsbelastningen är på ditt arbete? 

Kommentar 
Det är få av enkätdeltagarna som upplever att det finns pengar och personal att lösa 
tilldelade uppgifter. Det är fler som svarat att de har medel att lösa uppgifterna bland 
dem som inte funderat på att sluta. Denna kategori av enkätdeltagarna har också i 
mindre utsträckning tvingats att planera om verksamhet på grund av brist på pengar.  
Enligt Nystedts studie var andelen officerare som upplevde en hög arbetsbelastning 
mycket låg vid undersökningstillfällena vid slutet av 1980-talet och början på 1990-
talet.28 Detta har förändrats markant sedan dess, cirka 10 procent av enkätdeltagarna 
upplever att arbetsbelastningen är för stor och ca 40 procent av dem uppger att den är 
stor. 
 

Respondent E 
Under intervjun med Respondent E framkom att det var framför allt var två orsaker som 
bidrog till avgångsbeslutet. Den ena orsaken var osäkerheten i Försvarsmakten och den 
andra att sambon inte fick jobb i Halmstad. Enligt R var det tryggheten i anställningen 
som kompenserade den låga lönen. När förband lades ned och andra hotades så försvann 
tryggheten. R anser inte att det är rimligt att varken ha hög lön eller trygghet.  
 

Hur kommer det sig att det blev en så pass kort vända som det blev? Hur många år jobbade du? 
 
”Jag hann jobba i två år ungefär. […] Sen var det här med försvarsbeslutet, det höll ju på och 
diskuterades och det kom nedläggningar och sådär. Under den tiden så började man fundera på: 
’Ska det vara så här?’ Sen tjänade ja ganska dåligt tyckte jag. Det fanns ju inte så mycket 
trygghet heller i och med att man kunde läggas ned och skickas runt i Sverige. När sambon fick 
jobb på en annan ort så tänkte jag att då försöker jag att plugga vidare och hitta på något annat. 
Men annars så trivdes jag jäkligt bra med jobbet. Det var ju riktigt kul och utvecklande. Det 
hade ingenting att göra med att jag inte trivdes och så där. Det var dels för min sambos skull 
och stämningen på regementet var mycket så där att man skulle ta sig vidare för att 
nedläggningshotet var nära.” 
 
 
 

                                                 
28 Nystedt 1994, s. 52. 
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Hur påverkade nedläggningshotet dig? 
 
”Det var rätt mycket faktiskt, just det att förmånerna i försvaret var ju det som vägde upp lönen, 
tyckte jag. Att man var rätt så trygg i anställningen hade jobb direkt efter utbildningen och man 
fick göra mycket och så där, gå kurser och grejer. Sen när det kom nedläggningar då försvann ju 
den tryggheten också. Då tänkte jag att jag lika gärna kunde vara otrygg någon annanstans och 
kanske tjäna mer pengar. Försvarsbeslutet påverkade en hel del, jag började fundera på 
framtiden.” 

 
Det framkom att R redan vid början av anställningen känt att äldre kollegor tappat 
hoppet och att detta påverkade stämningen. 

 
Har du något exempel på det som du skulle vilja berätta om? 
 
”Jag hade en kollega, en gammal gubbe som var officer då, han sa redan första månaden som 
jag var anställd att: ’Skulle jag vara dig så skulle jag ta min kläder och lämna in dem på förrådet 
och ta mig ut genom grindarna så fort som möjligt.’ Sådana grejer var väl inte så motiverande, 
man började ju fundera på vad man skulle hitta på.” 

 
Kan du utveckla det du sa om den negativa stämningen lite grann? 
 
”Det var nog många som försökte hitta nya jobb och sökte, det var mycket prat om sådant på 
min avdelning, speciellt bland de äldre som jobbat 10-15 år och 20 år kanske också. När de 
försökte hittat annat jobb, då började man tänka att om de är trötta på det efter 10 år då kanske 
man ska börja fundera på att byta nu när det blev som det blev med min situation privat. Det var 
rätt mycket fokus på att komma därifrån än att ha kul och göra ett bra jobb när man var där.” 
 

Senare under intervjun talade vi om vad som skulle ha kunnat få R att stanna kvar i 
Försvarsmakten. R upplevde att det inte fanns någon som försökte hålla kvar R. Chefen 
engagerade sig inte för att försöka behålla R. R anser att om det hade funnits en 
diskussion på regementet så skulle Försvarsmakten ha kunnat fånga upp personer på 
väg bort innan det är för sent. När man väl söker tjänstledigt så finns det inte så mycket 
Lv 6 kan göra, enligt R. Vid sådana diskussionsträffar skulle även positiva saker med 
yrket kunna komma fram från officerare som slutat men kommit tillbaka. Vid 
uppsägningen genomfördes ett samtal mellan chefen och R för att stämma av så att inte 
R slutade på grund av trakasserier. R har också fått en enkät från Högkvarteret som 
enligt R inte gav så mycket utrymme att ta tillvara på personliga uppfattningar. När vi 
avslutade intervjun så framkom även att ett upplevt tvång att åka iväg på utlandstjänst 
var en orsak som bidrog till att R slutade. R har varit positivt inställd till utlandstjänst 
men att riskera att bli tvingad ut med småbarn hemma kändes inte bra för R.  
Denna problematik som respondent E upplevde med utlandstjänst omsattes till en fråga 
i enkäten. 
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Respondent F 
Det som gjorde att Respondent F slutade på Lv 6 var bristen på utvecklingsmöjligheter 
och resurser på arbetsplatsen. Det senare bidrog även till att stämningen på arbetsplatsen 
blev dålig.   

 
Hur upplevde du förutsättningarna som fanns för att jobba kvar? 
 
”Jag trivdes inte i min arbetssituation, jag kände att jag inte kom vidare. Det fanns inga 
utvecklingsmöjligheter för mig inom en snar framtid utan det rörde sig om flera år fram i tiden. 
Jag kände inte att jag trivdes i klimatet som var på det kompaniet där jag skulle ha jobbat. 
Under ganska lång tid har det ju varit nedskärningar, det har inte funnits några pengar det har 
inte funnits några utvecklingsmöjligheter. Det tär på folk, det tär på sättet som man utför sitt 
arbete på. Om man hela tiden förväntas leverera någonting som skall uppfylla vissa krav men 
man hela tiden blir av med medel för att nå de kraven, så blir man efter ett tag ganska trött på att 
jobba i en sådan situation. Det gör att även om man egentligen trivs med sina kollegor så är alla 
lika trötta och less. Då blir det en ganska tråkig stämning efter ett tag. […] Sen blev det bara 
motgång på motgång, hela tiden för att det fattades pengar. Att gå ifrån det till en organisation 
som, jag ska inte säga att de gödslade med pengar men det kändes så. Där var det så att direkt 
när jag kom dit fanns det en femårsplan, det fanns möjlighet för mig att välja kurser, det fanns 
möjlighet för mig att få den här personliga utvecklingen direkt. Där fanns det resurser att satsa 
på sina anställda på ett helt annat sätt än vad jag kände att det fanns på Lv 6 när jag valde att gå 
därifrån.” 

 
När vi talade om detta framkom även att bristen på resurser till att utföra arbetet bidrog 
till avgångsbeslutet.  
 

Hur var möjligheten att gå någon kurs och specialisera sig? 
 
”Det fanns inga pengar. De kurser som fanns var fulltecknade med kaptener och majorer som 
hade prioritet att gå. Skulle du gå någonting så var du tvungen att motivera väldigt väl varför du 
var tvungen att gå den kursen. Om ditt kompani inte hade någon nytta av den kunskapen så fick 
du inte gå den kursen. Plus att de kurserna som fanns var som sagt fulltecknade och kostade 
mycket pengar. Jag tittade mycket på en sjukvårdskurs men nej, jag tyckte att jag sedan kunde 
jobba på sjukvårdskolan eller något sådant där. Men nej, det ligger inte inom ramen för 
utveckling av din huvudtjänst. Och sedan var det här med att behöva vända på varenda krona, 
när man planerade övningar så var det hela tiden så här: ’Det låter jättebra men det har vi inte 
pengar till, gör om.’ Det kan många se som en utmaning, det gjorde jag till en början. Men efter 
ett tag så blir man rätt less på det. […] När man har kollegor som är väldigt erfarna inom 
området, så blir det ofta så att huvudansvaret landar på dessa personer, det är svårt för någon 
som är ny inom området att få ansvaret som gör att man tar ett steg framåt och utvecklas. Det är 
svårt att utvecklas och bli bättre om man inte får möjligheten att försöka. För oss som är nya så 
blir det svårt att bygga upp någon erfarenhet utifrån att man själv har försökt. Eller att man själv 
har gjort någonting. Jag förstår att det blir så men det blir ingen bra utvecklingssituation. Det 
finns redan någon som har gjort detta, som har en planering, alternativt så finns det ingen tid att 
planera. Den situationen blir lite tråkig efter ett tag.” 

 
När vi samtalade om målsättningarna framkom det att R kände sig sysslolös eftersom 
det skulle vara få värnpliktiga det kommande året och målsättningarna för 
huvudtjänsten var låga. Det kändes tungt för R att vara på regementet och inte ha något 
att göra. 
 

Hur var målsättningarna? 
 
”Målsättningarna för den utbildning som skulle bedrivas det kommande året var väldigt låga. I 
och med att vi inte skulle ha så många värnpliktiga, så blev det mycket fokus på 
personalutveckling inom ramen för utlandstjänst och sådana bitar. Det kan vara intressant och 
roligt men rent huvudtjänstmässigt så var målsättningen väldigt låg det året. Ska jag bara gå här 
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och pysa och inte ha något att göra, just då kändes det väldig tungt, bara tanken på att vara kvar 
på Lv 6.”. 
 
Arbetsmiljön i övrigt och arbetsuppgifterna, tyckte du att det var stressigt? 
 
”Nej, jag har inte upplevt att det har varit stressigt. Det har nog berott på att vi har varit väldigt 
många på de plutoner jag har jobbat på. Det har alltid funnits tillräckligt med folk så jag har inte 
upplevt att det har varit stressigt, utan det har snarare varit så att man ibland har letat 
arbetsuppgifter för det har funnits för lite att göra. […] Det har mer varit: ’Vi har inga pengar’, 
’Vi får inte göra det’, ’Det är för dyrt’, ’Det var någon annan som skulle ha det’, ’Nej, vi ska 
inte åka någonstans’. Så man kände: ’Vad är meningen med det här? Varför forstsätter vi?’ Det 
blev aldrig något positivt utav det. Och att arbeta under sådana förhållanden när man inte ser 
någon mening med det man gör, det skulle knäcka vem som helst faktiskt. Som jag sa tidigare 
så ledde det till att alla gick runt och kände att det var värdelöst, det var dåligt humör, ingen 
kände någon glädje i att gå till jobbet. Jag tror egentligen inte att det har och göra med 
arbetskollegor och så, utan alla vill känna någon form av tillfredställelse när de går till jobbet 
och när det inte finns någon mening med det man gör så är det svårt att hitta den. Just det att 
försöka motivera soldaterna när man inte själv är motiverad det är rätt svårt. Så det blev dumt.” 

 
När vi talade om den nya arbetsplatsen framkom återigen att bristen på utveckling var 
en stor orsak till avgångsbeslutet. Nu finns det en plan för R på den nya arbetsplatsen 
och det känns som en säkrare anställning.  

 
Kan du utveckla fördelarna med din nya arbetsplats? 
 
”Det är ett trevligare arbetsklimat, det är ett arbete där jag känner att jag har karriärmöjligheter, 
helt klart. Om fem år så kan jag var chef för en egen enhet om jag vill. Det finns inga 
begränsningar när det gäller sådant. Jag har chefer som redan har planerat för mig för fem år 
framöver. Jag har en trygghet som jag aldrig riktigt har känt att jag haft i Försvarsmakten. Det 
har ju varit mycket beroende på att det har varit så många nedskärningar och att det har varit en 
kraftig debatt om försvarets vara eller ickevara överhuvudtaget.”  
 
Försvarsbesluten, hur har det påverkat? 
 
”När jag valde att gå till en annan arbetsplats, så kände jag mig säkrare på att jag skulle ha kvar 
ett jobb där om några år. Det gjorde jag inte på Lv 6. Försvarsmakten överhuvudtaget har stått i 
gungning. Men när man väl bestämmer sig för hur man skall göra med försvaret och det får 
lugna ner sig, är man kvar då, då har man ett ganska stabilt yrke. ” 

 
Under intervjun berördes även om det fanns något som Försvarsmakten kunnat göra för 
att behålla R. 
 

Upplever du att det finns något som Försvarsmakten eller Lv 6 kunnat göra annorlunda för att 
du skulle ha stannat? 
 
”Jag säger så här, nu blev det en situation där alltig gick väldigt snabbt. Det hamnade mitt i 
semestern, jag fick det här jobberbjudandet. Jag sökte tjänstledigt, jag sa inte upp mig direkt. 
Jag vet inte om det finns något som de kunnat göra eller säga för att jag skulle ha ändrat mig 
just då men däremot att någon tog tag i mig och satte sig ner och pratade med mig och 
diskuterade kring: ’Varför gör du det här? Finns det någonting som jag kan göra för att du skall 
stanna kvar?’ Jag tror att det hade fått mig att överväga saken i alla fall. […] Hade de satt sig 
ner och försökt ha en diskussion med mig och sett om det fanns några vägar eller möjliga val, 
sen kan de inte lova mig en plats på kaptenskursen, det är inte det jag är ute efter men just en 
diskussion. Att de frågar mig: ’Varför vill du sluta? Vad är det som inte är bra?’ Då tror jag att 
det också hade funnits ett övervägande med i bilden, nu gjorde det inte det. Det var ingen som 
egentligen frågade, visst mina kollegor, men det var mer: ’Vad kul för dig!’, ’Roligt!’ Mer än så 
från personalavdelningen hörde jag ingenting. Inte alls utan det är nu i efterhand som folk säger: 
’Fan, vad tråkigt vi behöver dig här’. Det var ju kul att du sa det nu, kunde du inte ha sagt det 
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innan jag slutade? Samma sak från ledningen som sa: ’Vad fan ska du sluta för, vi vill ju ha 
kvar dig här.’ Men det är ungefär fyra månader för sent. Nej, det är lite surt.”  

 

Fråga: Känner du arbetsglädje på din arbetsplats? 

 
Fråga: Hur viktigt är det för dig att stiga i grad? 
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Kommentar 
I likhet med Nystedts studie där en majoritet uppgett att de trivs bra med sitt arbete, 
upplever även en majoritet av enkätdeltagarna i denna studie att de känner arbetsglädje 
på arbetsplatsen.29 Även om cirka 25 procent svarat ’Ja men sällan’. Andelen som 
angett att det är mycket viktigt att stiga i grad är större, 8 procent i gruppen som 
funderar på annan sysselsättning än i de andra två grupperna, hos dem som funderat 4 
procent och de som inte gjort det 3 procent. De som funderar på att hitta en annan 
sysselsättning upplever även möjligheterna att stiga i grad som mindre. 
  

Respondent G 
Under intervjun med respondent G framkom att det var bland annat svårigheten att få 
yrkeslivet att gå ihop med ett civilt liv som fick respondenten att sluta. Till detta kom 
även att respondenten tappat sugen efter att ha jobbat hårt under en utlandstjänst och 
inte beviljats tjänstledigt för studier. Senare under samtalet framkom att R tappat tron på 
Försvarsmakten.  

 
”Under tiden i Kosovo hade något hänt och jag hade blivit anställd som yrkesofficer på Lv 6. 
Jag hade varit borta ett år, vi hade jobbat väldigt mycket, det var nästan så att jag gick in i 
väggen. Jag kände efter det att jag behövde ett litet brake, jag hade inte haft det sedan 
värnplikten överhuvudtaget, allt hade gått i ett. Då ville jag ha ett halvår och bara göra något 
annat. För att se om jag ville komma tillbaka sen och det fick jag inte av Lv 6. Så då sa jag upp 
mig. Sen är det en jätteprocess det var inte bara att jag inte fick ledigt utan det fanns många 
orsaker till att jag sa upp mig.” 

 
På Lv 6 upplevde R dessutom att R inte passade in. Det som var viktigt för R, att arbeta 
med grundläggande soldatutbildning, var inte i fokus på Lv 6. R upplevde stora brister i 
soldatutbildningen, men för R var det inte möjligt att arbeta på något annat förband av 
familjeskäl.  
 

”Jag kände att jag inte kunde jobba här, jag trivs inte med de tjänster som finns. För att kunna 
arbeta där jag vill så måsta jag pendla dit alternativt flytta dit, då måste jag försöka hitta en ny 
sambo där för jag tror inte att jag hade velat ta med en partner dit, det skulle inte hålla. När jag 
tittade framåt så hade jag en tanke om att jag skulle bli major, överstelöjtnant och uppåt. Då är 
det ju så att då pekar Högkvarteret på dig och säger nu skall du jobba där eller där så får 
familjen flytta med. Skulle du lyckas att bli general så är det ju Stockholm som gäller. Jag såg 
att den där brokiga vägen skulle tära på familjen och levnadsförhållandet. Det skulle komma 
flera utlandstjänster.” 

 
R har tappat förtroendet för Försvarsmakten. Bilden av yrket efter värnplikten stämde 
inte med vad det innebar att arbeta som officer. En annan orsak till att R lämnade Lv 6 
var att det är svårt att göra ett bra jobb eftersom det fanns ont om pengar till 
övningsdygn och ammunition. Enligt R kändes det inte bra att jobba på sparlåga och R 
ville ha möjligheten att utnyttja hela sin kapacitet.  
 

Finns det något Försvarsmakten skulle kunde ha gjort för att hålla dig kvar, för att du inte 
skulle säga upp dig? 
 
”Nej, inte som något erbjudande, det tror jag inte. […] Det var något som hände under min tid i 
Försvarsmakten och en stor anledning till att jag slutade. När man började hade man en viss 
föreställning om hur det skulle vara. Min värnplikt var helt fantastisk, vi hade jättemycket 
resurser, vi gjorde jättebra övningar och så vidare. Det var så man trodde att det skulle bli men 

                                                 
29 Nystedt 1994, s. 52. 
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efter varje år så inser man att det inte kommer att bli som jag trodde. Jag upplevde framför allt 
att det var en arbetsplats där man inte kunde göra sitt bästa, helt enkelt. Det sparades in på 
ammunition och övningsdygn. Om jag hade planerat en bra övning, så var det bara till att kapa 
och genomföra en fjärdedel. Då går man där och blir frustrerad, jag skulle kunna göra detta så 
väldigt mycket bättre, men det får jag inte. […] Det fick mig att känna att jag var ämnad att 
göra något större. Jag kan inte gå här tills jag är 40 år och jobba på sparlåga, för då kommer jag 
att ångra mig. Det kan låta dumt men jag kände att jag har mer kapacitet än det här och den 
kapaciteten vill jag använda. Det blev inte fokus på vad jag ville göra, jag ville utbilda bra 
soldater. […] Jag tyckte det var jobbigt att ambitionsnivån på utbildningen var så låg. Det blev 
för mycket skrivbordsförsvarsmakt, det var mer prioriterat att soldaten skulle vara jätteglad än 
att utbildningen skulle vara bra. Det som jag värderade i Försvarsmakten togs bort. Det var inte 
den arbetsplats som det än gång var och då tyckte jag inte att det var speciellt roligt att jobba 
kvar. Jag anser inte att man utbildar soldater från ett skrivbord, jag tycker inte att man gör bra 
soldater genom att ge dem en gymnasieliknande utbildning. De behöver inte älska att vara i 
lumpen i början, de behöver inte vara med och bestämma om alltig. Det räcker med att man får 
soldaten att förstå att jag är här för att göra er till så bra soldater som möjligt. Man vill få dem 
att lita på att jag vet hur jag ska göra mitt jobb.” 

 
Fråga: Anser du att ditt förband bedriver en god utbildning av de värnpliktiga? 

Kommentar 
Enkätsvaren tyder på att det är många officerare som anser att deras förband bedriver en 
god utbildning av de värnpliktiga. Det är dock en stor del av dem som uppger att det 
finns brister. Andelen som svarat att det finns stora brister eller att förbandet inte 
bedriven en god utbildning är liten. Att nästan 20 procent av enkätdeltagarna uppger att 
de inte har en åsikt kan betyda att frågan är dåligt formulerad. Det kan också vara så att 
en del av enkätdeltagarna inte arbetar med värnpliktiga. Andelen som anger att det finns 
stora brister är 7 procent bland dem som funderar på att hitta en annan sysselsättning.  
Andelen som svarat nej är även den större i denna grupp jämfört med de andra. Detta 
antyder att upplevelsen av bristande värnpliktsutbildning kan vara en orsak att söka en 
annan sysselsättning för ett mindre antal officerare. Det bör dock tas i beaktande att 
endast 33 officerare anser att det finns stora brister och endast 18 officerare har svarat 
att förbandet inte bedriver en god utbildning. 
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5 Avslutning 

Svaren på frågeställningarna 

Svaret på den första frågan 
Vilka är anledningarna till att de sju officerarna slutat på Luftvärnsregementet?  
Uppsatsen har sökt svar på varför sju unga officerare slutat på Lv 6. Intervjuerna har 
visat att orsakerna till deras avgång är många och individuella. Några av orsakerna är 
otrygghet i anställningen, tappad framtidstro på Försvarsmakten, svårighet att göra ett 
bra jobb, bristande säkerhet i arbetet, dåliga utvecklingsmöjligheter och dåligt 
uppträdande av högre chef. De delar av intervjuerna som återgivits ger utförligare svar 
på frågan.  
Finns det gemensamma orsaker?  
De erfarenheter som återkommer i flera av respondenternas berättelser och som har 
bidragit till deras avgångsbeslut är: 

 Brist på resurser  
 Otrygghet 
 Brist på uppskattning 
 Brist på utvecklingsmöjligheter  

Svaret på den andra frågan 
Delar andra officerare de erfarenheter som lett fram till avgångsbeslutet? 
De orsaker som framkom under intervjuerna har prövats i en enkät för att ta reda på i 
vilken utsträckning andra officerare delar de erfarenheter som lett fram till 
avgångsbesluten. Enkäten omfattar 19 frågor. Svaren visar att de erfarenheter som de 
sju officerarna har, delas av fler unga officerare i Försvarsmakten. Antalet som delar 
erfarenheterna varierar. Som mest är det 532 officerare som på frågan om de tvingats 
planera om verksamhet på grund av brist på pengar svarat ja. Upplevelsen av otrygghet, 
som två av de intervjuade officerarna uppgett som en stor orsak till avgångsbeslutet, är 
den erfarenhet som unga officerare delar i minst utsträckning, där endast 162 officerare 
har angett att de inte anser sig ha en trygg anställning.  
De fyra orsakerna som återfanns i flera av intervjuerna delas av andra officerare i 
följande utsträckning:  

 70 procent av enkätdeltagarna uppger att det inte finns förutsättningar i 
form av pengar och personal att lösa tilldelade uppgifter.  

 27 procent av officerarna upplever sin anställning som otrygg. 
 40 procent anser inte att den uppskattning som visas av arbetsgivaren 

är tillräcklig. 
 28 procent upplever att de inte kan påverka inriktningen på sin karriär. 

 
Av dessa, hur många funderar på att sluta?  
För att svara på uppsatsens tredje och sista frågeställning har svaren på enkäten 
grupperats efter om individen funderar på att hitta en annan sysselsättning eller har gjort 
det, alternativt inte har funderat på det. 43 procent, vilket motsvarar 286 av officerarna 
som deltog i enkäten, funderar på att hitta en annan sysselsättning. Antalet officerare 
som delar de olika erfarenheterna som framkom i intervjuerna varierar. Nedan kommer 
de antal officerare som uppgett att de funderar på att sluta och delar någon av de fyra 
gemensamma avgångsorsakerna från intervjuerna att presenteras. 
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 De som upplever att det inte finns resurser i form av pengar och 
personal att lösa tilldelade uppgifter är 119 officerare, vilket motsvarar 
17,5 procent av enkätdeltagarna. 

 89 officerare av dem som funderar på att sluta upplever att de inte har 
en trygg anställning. Denna andel motsvarar cirka 13 procent av 
enkätdeltagarna. 

 163 officerare anser att arbetsgivaren inte visar tillräckligt med 
uppskattning, vilket motsvarar 24 procent av enkätdeltagarna. 

 119 officerare upplever att de inte kan påverka inriktningen på sin 
karriär. Denna andel motsvarar 17,5 procent av enkätdeltagarna. 

 36 officerare som funderat på att sluta delar alla fyra erfarenheterna. 
 

Slutsatser 

Otrygghet 
Känslan av otrygghet, som framför allt två av respondenterna uppger vara den stora 
orsaken till avgången, delas av cirka 25 procent av dem som svarat på enkäten.  
Omkring 70 procent av enkätdeltagarna anser dock att de har en trygg anställning. De 
som funderat på att sluta upplever i något större utsträckning anställningen som otrygg 
men skillnaden är så liten att det inte går att avgöra huruvida detta är något som kan 
anses bidra till att unga officerare funderar på att sluta. Under intervjuerna framkom att 
känslan av att Försvarsmakten är en otrygg arbetsplats bidrog till avgångsbeslutet, 30 
procent av de officerare som deltog i enkäten upplever också anställningen som otrygg.  

Brist på resurser  
Besparingar inom organisationen och verksamheten, samt nedläggningar av förband har 
påverkat respondenterna direkt i form av upplevd osäkerhet och indirekt i form av dålig 
stämning inom arbetslaget. Det har även medfört att respondenterna upplevt att det är 
svårt att göra ett bra arbete. Det har också upplevts svårt att motivera soldaterna när 
officerarna själva inte upplevt sin arbetssituation som meningsfull.  
I enkäten angav 482 officerare, vilket motsvarar 70 procent, att de inte har resurser i 
form av pengar och personal att lösa tilldelade uppgifter. Svarsfördelningen mellan dem 
som funderat på att sluta, och de som inte har det, skiljer sig även så pass mycket att 
detta skulle kunna vara en erfarenhet som bidrar till att officerare slutar. I 
undersökningen har flexibla målsättningar och tillfällig omfördelning av personal 
framstått som möjliga åtgärder för att minska avgångarna bland unga officerare. 
De sju respondenterna ger en blandad bild av arbetsbelastningen på Lv 6. Enligt svaren i 
enkäten upplever mer än hälften av deltagarna att de har en stor eller för stor 
arbetsbelastning. Detta innebär att andelen som upplever en hög arbetsbelastning 
kraftigt ökat sedan Nystedts studie. När studien genomfördes, i början av 1990-talet, var 
det endast ett fåtal som angav att de upplevde en hög arbetsbelastning.30 Det ligger nära 
till hands att tro att det är den höga arbetsbelastningen som är orsaken till att så många 
angett att de funderar på att hitta en annan sysselsättning och att många unga officerare 
slutat. Enligt Nystedt övervägde en stor del av de yngsta officerarna att sluta trots att 
arbetsbelastningen på den tiden upplevdes som låg.31 Detta visar att orsaken till unga 
officerares avgångsbeslut är mångfacetterad. I enkätundersökningen är det en betydligt 

                                                 
30 Nystedt 1994, s. 52. 
31Ibid. 1994, s .53. 
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större del som anger att de har en för stor arbetsbelastning bland dem som funderar på 
att sluta. Andelen bland dem som anger att de har en lagom arbetsbelastning är också 
mindre. Att ha en hög arbetsbelastning verkar bidra till att unga officerare funderar på 
att sluta.  
70 procent av enkätdeltagarna upplever att det inte finns pengar och personal att lösa 
tilldelade uppgifter. Respondenternas erfarenheter kring bristen på pengar och personal 
är det fler officerare som känner igen. Flera av respondenterna har berättat hur de 
ständigt tvingas att planera om verksamhet på grund av brist på pengar. Att tvingas 
planera om är något som nästan 80 procent av enkätdeltagarna upplevt. De som inte har 
funderat på att sluta har inte tvingats planera om verksamhet i samma utsträckning som 
de som funderar på att sluta.  
Svaren på enkäten ger en bild av att många unga officerare upplever arbetsbelastningen 
som hög, att det inte finns resurser i form av pengar och tid att lösa tilldelade uppgifter 
och att officerare tvingas planeras om verksamhet på grund av brist på pengar. Trots 
detta har majoriteten av enkätdeltagarna angett att deras förband bedriver en god 
utbildning av de värnpliktiga. Detta kan påvisa att unga officerare som inte har resurser 
att klara sina arbetsuppgifter ändå gör sitt bästa för att ge soldaterna en god utbildning, 
en kamp som på sikt kan tära på dem. De som funderar på att hitta en annan 
sysselsättning utanför Försvarsmakten upplever dessa brister i större utsträckning än 
officerarna i de andra två svarsgrupperna. 

Brist på uppskattning 
Flera officerare har under intervjuerna uppgett det inte finns en tillräcklig balans mellan 
genomförda prestationer och visad uppskattning för dem. Detta indikerar att unga 
officerare har ett behov att bli uppmärksammade när de gör något bra och att brist på 
uppskattning har bidragit till några av de sju respondenternas avgångsbeslut.  
Enligt enkäten är det flera officerare som upplever brist på uppskattning. Sammantaget 
upplever cirka 40 procent av de 680 enkätdeltagarna brist på uppskattning från 
arbetsgivaren. Denna andel är 55 procent inom gruppen av officerare som funderar på 
att hitta en annan sysselsättning. Motsvarande andel bland dem som inte har funderat på 
att söka en annan anställning är 18 procent. 

Brist på utvecklingsmöjligheter 
För att officerarna ska uppleva att de får utvecklas på sin arbetsplats måste ett 
fungerande planeringssystem användas. De så kallade femårsplanerna har på Lv 6 inte 
upplevts som ett fungerande system. Små möjligheter att förverkliga sina egna 
utvecklingsmål framstår som en faktor som leder till att officerare ser sig om efter en 
sysselsättning utanför Försvarsmakten. 
I likhet med Nystedts studie, där en majoritet uppgett att de trivs bra med sitt arbete,  

upplever även en majoritet av enkätdeltagarna i denna studie att de känner arbetsglädje 
på arbetsplatsen. De som funderar på att sluta gör det dock i mindre utsträckning än de 
två övriga grupperna.32 
Två av respondenterna upplever att utvecklingsmöjligheterna var begränsade. Enligt 
respondenterna fungerade inte heller femårsplanerna. Enkätsvaren visar att en stor del 
av de unga officerarna, 42 procent av 860 deltagare, uppger att de inte har en 
femårsplan. Cirka 60 procent upplever att de kan påverka inriktningen på sina karriärer. 
Här skiljer sig de som funderar på att sluta i Försvarsmakten från de två andra 
grupperna. 40 procent av de som funderar på att sluta anger att de inte kan påverka 

                                                 
32Nystedt. 1994, s. 52.  
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inriktningen på sin karriär, motsvarande siffra för dem som inte har funderat på att hitta 
en annan sysselsättning är 13 procent. Skillnaden är så pass stor att det kan tyda på att 
uppskattning är något som kan spela en stor roll för unga officerares fortsatta karriär i 
Försvarsmakten.  

Övrigt 
Under en intervju framkom även att en respondent hållit övningar utan att känna sig 
säker eller tillräckligt förberedd. Det framkom att riskfyllda övningar genomförts trots 
att respondenten inte känt sig tillräckligt förberedd eller kompetent. 57 procent av 
enkätdeltagarna anger att de också upplevt att tidsbrist i planeringen har gjort att 
säkerheten försämrats vid övningar eller annan verksamhet. Cirka 60 procent av 
enkätdeltagarna uppger att de har utbildat på moment eller utrustning som de inte kände 
att de behärskade. Skillnaderna bland svaren mellan de tre grupperna på dessa två frågor 
är små och verkar följaktligen inte vara något specifikt för dem som funderar på att sluta 
utan snarare något som varje officer upplever. Detta sammantaget gör att 
Försvarsmaktens rutiner rörande utbildnings- och verksamhetssäkerhet kan diskuteras 
och att vidare studier inom detta område som kan bringa klarhet i hur frekvent detta 
förekommer välkomnas.  
En respondent utryckte oro inför de ökade förväntningarna på att officerare skall 
tjänstgöra utomlands. Cirka 35 procent av de 680 enkätdeltagarna har tjänstgjort 
utomlands. Cirka 80 procent kan tänka sig att tjänstgöra utomlands igen eller för första 
gången. Överlag är de unga officerare som deltagit i enkäten positivt inställda till 
utlandstjänst. 
 

Diskussion 

Avgångsavsikter  
43 procent av deltagarna i enkäten funderar på att hitta en annan sysselsättning, vilket 
motsvarar 286 personer. Av de specialistofficerare som anställdes nyligen är det mer än 
hälften som redan har funderat på att sluta eller som funderar på att göra det vid 
svarstillfället. Nystedts studie visar att hälften av de yngsta officerarna allvarligt 
funderade på att sluta vid 80-talets slut.33 Situationen tycks vara oförändrad. I den mån 
de fyra återkommande orsakerna, otrygghet, brist på resurser, brist på 
utvecklingsmöjligheter och brist på uppskattning, kan vara varningstecken för framtida 
avgång så kommer 36 officerare att sluta. Men att säkert fastslå detta baserat på denna 
studie går inte. 
 

Resultatens giltighet 
Uppsatsens syfte är att bidra till förståelse av varför unga officerare lämnar 
Försvarsmakten. Har syftet uppnåtts och vilka reservationer finns för resultatet? 
Intervjuerna går in på djupet av vad som orsakade de sju officerarnas avgångsbeslut. De 
officerare som fallit utanför avgränsningen kan denna uppsats inte företräda. En aspekt 
på detta som bör tas i beaktande vid läsning är att intervjuerna speglar en tidsperiod på 
Lv 6 som maximalt omfattar sju år, baserat på att de intervjuade teoretiskt sett kan ha 
börjat arbeta på regementet vid tidigast 22 års ålder, samt slutat vid en ålder på 29 år. 
Intervjuerna ger en bild av hur arbetssituationen har varit på Lv 6, dock bör det tas i 
                                                 
33 Nystedt, 1994, s. 53. 
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beaktande att undersökningen har fokuserat på orsaker som fått dem att lämna 
Försvarsmakten och inte på att ge en helhetsbeskrivning av arbetsmiljön. 
Enkäten pekar ut ett antal problem i officerarnas arbetssituation och i vissa fall kan 
svaren indikera att gruppen som funderar på att hitta en annan sysselsättning skiljer sig 
från de två andra grupperna. Detta skulle kunna användas för att förhindra framtida 
avgångar. Bortfallet i enkäten är 59 procent vilket bör tas i beaktande när resultat 
diskuteras. Även om enkätsvaren indikerar att vissa erfarenheter delas av ett stort antal 
officerare så bör generaliseringar och statistiska behandlingar av svaren undvikas. 
Däremot är antalet svarande så stort att det ger resultaten tillräcklig tyngd och 
tillförlitlighet för att de ska bli intressanta. 
Intervjuerna med de sju officerarna från Lv 6 har utgjort underlag till enkäten. Det är 
rimligt att anta att officerare som delar deras erfarenheter kan komma att lämna 
Försvarsmakten. Enkäten är dock begränsad och den undersöker inte alla tänkbara 
orsaker som kan bidrar till avgångsbesluten utan endast de som framkom under 
intervjuerna. 
 

Förslag på ny forskning 
 
Tre förslag till ny forskning har framkommit utifrån denna studie:  
1. Hur kan personalstödet i Försvarsmakten förbättras? Vad kan göras för att unga 
officerare skall känna sig bekräftade och uppskattade av sina chefer?  
2. Hur kan man komma till rätta med den stora arbetsbelastning som yngre officerare på 
trupp upplever? Hur kan det komma sig att den upplevda arbetsbelastningen ökat trots 
att antalet värnpliktiga de senaste åren har minskat?  
3. Enligt enkätsvaren har en stor del av de yngre officerarna erfarenhet av att säkerheten 
åsidosatts vid planering av övningar eller annan verksamhet. Vad kan göras för att 
förbättra säkerheten? 
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6 Sammanfattning  
 
Medelåldern bland Försvarsmaktens yrkesofficerare har de senaste åren stigit från 39,5 
år 2005 till 42,2 år vid början av 2009. En av orsakerna är att avgångarna på egen 
begäran bland yngre officerare är stora. Varje nyutbildad officer som slutar är inte bara 
en ekonomisk förlust för Försvarsmakten utan även en organisatorisk förlust eftersom 
personalbrister inte går att fylla direkt.  
Vid Luftvärnsregementet, Lv 6 i Halmstad är medelåldern 40,6 år och det finns 
förhållandevis få officerare som inte fyllt 30 år. Sju yrkesofficerare har slutat som ännu 
inte fyllt 30 år. Två frågor med var sin följdfråga har besvarats, dessa är:  

1. Vilka är anledningarna till att de sju officerarna slutat på Luftvärnsregementet? 
Finns det gemensamma orsaker? 

2. Delar andra officerare de erfarenheter som lett fram till avgångsbeslutet? 
Av dessa, hur många funderar på att sluta?  

Att besvara dessa tre frågor och därigenom bidra till förståelse av varför unga officerare 
lämnar Försvarsmakten är uppsatsens syfte. Resultatet har erhållits genom intervjuer 
med de sju officerarna och genom en enkät där 686 officerare deltog. Efter att ha 
genomfört intervjuer med de officerare som slutat på Lv 6 har det utkristalliserats en rad 
erfarenheter som orsakat avgångarna, några vad dem är: trygghet i anställningen, 
svårighet att göra ett bra jobb, bristande säkerhet i arbetet och dåliga utvecklings 
möjligheter. Enkätsvaren bekräftar att vissa av dessa erfarenheter delas av många andra 
unga officerare. Svaren från enkäten ger en bild av att många unga officerare upplever 
arbetsbelastningen som stor, att det inte finns resurser i form av pengar och tid att lösa 
tilldelade uppgifter och att officerare tvingas planera om verksamhet på grund av brist 
på pengar. Trots detta har majoriteten av enkätdeltagarna angett att förbandet bedriver 
värnpliktsutbildning. Under intervjuerna framkom att känslan av att Försvarsmakten är 
en otrygg arbetsplatsbidrog till avgångsbeslutet, 30 procent av de officerare som deltog i 
enkäten upplever också anställningen som otrygg. 
Besparingar inom organisationen på har medfört att de intervjuade officerarna upplevt 
det som svårt att göra ett bra arbete. I enkäten angav 482 officerare, vilket motsvara 70 
procent att de inte har resurser i form av pengar och personal att lösa tilldelade 
uppgifter. Under en intervju framkom även att en respondent hållit övningar utan att 
känna sig säker eller tillräckligt förberedd. Riskfyllda övningar genomförts på grund av 
att respondenten inte känt sig tillräckligt förberedd eller kompetent. 57 procent av 
enkätdeltagarna anger att de också upplevt att tidsbrist i planeringen har gjort att 
säkerheten försämrats vid övningar eller annan verksamhet. 
Utvecklingsmöjligheterna har av två respondenter upplevts som begränsade. Av 
samtliga svarande upplever cirka 60 procent att de kan påverka inriktningen på sina 
karriärer. En stor del av deltagarna i enkäten, 43 procent vilket motsvarar 286 av 
officerare funderar på att hitta en annan sysselsättning. Av de specialistofficerare som 
anställdes nyligen är det mer än hälften som redan har funderat på att sluta eller som gör 
det vid svarstillfället. Förslag till nya forskningsområden utifrån uppsatsen är bristen på 
uppskattning, den höga arbetsbelastning och bristande säkerhet i övningar och annan 
verksamhet. 
 
 
 
Nyckelord: Luftvärnsregementet, Lv 6, avgångsorsaker, yrkesofficerare, unga 
officerare, enkät, intervju, Försvarsmakten, arbetsmiljö. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Kursiverade frågor har jag själv lagt till, övriga teman och frågor kommer från HKV.  
 
 
Inledning: 
Syftet med undersökningen är att undersöka varför officerare lämnat Försvarsmakten.  
Det kommer att utgöra mitt examensarbete, jag kommer också att pröva ett intervjuunderlag som HKV 
tagit fram. 
  
Undersökningen är konfidentiell, jag kommer inte att skriva något som gör att man han härleda svaren till 
dig.  
 
Jag skulle vilja spela in detta. Det är för min egen skull så att jag kan skriva ner det vi talat om sedan. Jag 
kommer att ta bort ljudfilerna när jag är färdig med dem.  
Är det okej? 
 
Detta är min första intervju och jag har inte använt den här metoden innan, så jag kan behöva lite små 
pauser ibland, för att tänka lite.  
  
Avgångssamtal 
 
Övergripande teman och frågeställningar. 
 
Har du deltagit i några andra undersökningar? 
 
Introduktion  
Varför sökte du dig hit?   
- Vad lockade? 

 
Hur kom det sig att du sökt till officersprogrammet?  

- Började du direkt efter lumpen? 
- Vad var det som lockade?  

 
När du sökt till officersprogrammet hur tänkte du dig att din karriär skulle se ut? 
 
Vad hade du för förväntningar? 
- Vilka har infriats och vilka har det inte? 

 
Hur skulle du beskriva skoltiden?  
- Vad var bra och vad saknades? 
- Hur länge gick du i skolan? 

 
Hur var introduktionen? 
- Vad var bra och vad saknades? 

  
Fick du anställning direkt? 
 
Arbetsmiljö 
Hur skulle du beskriva den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats?  
- Jämför med andra arbetsplatser, är det något som skiljer sig? 

 
Hur skulle du beskriva stämningen på din arbetsplats?  
- Jämfört med andra arbetsplatser (gemenskap, samkväm, umgänge etc.)? 

 
Hur beskriver du balansen mellan arbete och fritid?  
- Har du upplevt stress?  
- Hur har arbetsbelastningen varit? För mycket eller för lite? Arbetstoppar och/eller tristess? 
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Hur har Samverkan fungerat?  
- APT?  
- Utvecklingssamtal?  
- Hur har du upplevt dina möjligheter att påverka? 

 
Har du känt dig utsatt/särbehandlad eller på annat sätt blivit ofördelaktigt behandlad (bygg upp 
ett förtroende, påtala anonymiteten om det så kräver)? 
- Vill du berätta om det? 
- På grund av etnicitet, kön, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning?  
- ÖRA – anser du att man efterlevt värdeorden öppenhet/resultat/ansvar inom din enhet/avdelning och 

inom FM i stort? Utveckla! 
- Vad har du själv gjort för att bidra? 

 
Ledarskap & Verksamhet 
Hur har din relation till närmaste chefen varit?  
- Vad har varit bra – mindre bra i hans/hennes ledarskap?  

 
Har du känt dig delaktig i vad som försiggått inom FM? 
Hur har spridningen av information fungerat?  
- Hur har du fått del av relevant information? 

 
Har ni haft tydliga mål för er verksamhet och har målen följts upp? 
 
Hur har samarbetet fungerat inom din enhet/avdelning?  
- Gentemot andra enheter? Beskriv? 

 
Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter, arbetsprocesser/-flöden, tekniskt stöd? 
- Har du upplevt arbetet meningsfullt och effektivt? Har ni gjort rätt saker? 

 
Hur har du fått feedback på ditt arbete av din chef?  
 
Anställningsvillkor 
Beskriv hur möjligheten till (kompetens) utveckling har sett ut för dig under din tid i FM? 
- Har det uppmuntrats? 
- Upplever du att det varit rättvist fördelat inom enheten? 

 
Vad anser du om din lön och löneutveckling i FM?  
 
Hur ser du på dina arbetstider?  
- Flex, ledigheter, övertid etc. 

 
Har du utnyttjat möjligheten till fys? 
- Om inte, varför? 

 
Vilka övriga förmåner har du haft i FM och hur värderar du dem? 
- Till exempel semester och försäkringar? 

 
Orsaker till avgångsbeslut 
Varför slutar du? 
- Finns/fanns det ett utlösande skäl? Vad bidrog till beslutet? 
- När väcktes tanken på att sluta inom FM? 
- Hade FM kunnat göra något för att du skulle stanna kvar? 
 
- När slutade du i Försvarsmakten? 
- Hur länge hade du jobbat då? 
- Var du tjänstledig innan? Hur länge? 

 
 
Vad ska du göra nu? 
- Vilka förväntningar har du på nya arbetet? 
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Vilka fördelar har din nya arbetsplats jämfört med din arbetsplats i Försvarsmakten? 
- Kollegor 
- Arbetsmiljö 
- Förmåner 

 
Nackdelar? 
 
Vad kommer du framför allt att ta med dig från FM? 
 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom FM igen?  
- I vilken form då?  
 

Några övriga kommentarer eller förslag till utveckling som vi inte berört under samtalet? 
 
(Är det något särskilt av det vi pratat om som du vill ska dokumenteras eller föras vidare?) 
 
Kan jag få återkomma om jag har någon ytterligare fråga? 
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Bilaga 2 Enkäten  
 
1. Funderar du på att hitta en annan sysselsättning utanför Försvarsmakten? 
Ja / Jag har gjort men inte för tillfället / Nej 
 
2. Om du har funderat på att hitta en annan sysselsättning av vilken eller vilka av orsaker:  
(fler än ett alternativ kan väljas) 
Högre lön / Mer stimulerande arbetsuppgifter / Större möjligheter att göra ett bra jobb / Ökad trygghet i 
anställningen / Andra orsaker  
 
3. Är du nöjd med den uppskattning du får av din arbetsgivare? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
 
4. Upplever du att din femårsplan efterlevs? 
Ja / Nej / Jag har ingen femårsplan / Ingen åsikt 
 
5. Känner du att du kan påverka vilken inriktning din karriär har?  
Ja / Nej / Ingen åsikt 
 
6. Vilken grad har du? 
OR 6 1:e sergeant/1:e styrman/1:e konstapel/1:e maskinist / OR 7 Fanjunkare – Flaggstyrman – 
Flaggkonstapel – Flaggmaskinist / OR 8 Förvaltare / OR 9 Regementsförvaltare – Flottiljförvaltare / OF 1 
Fänrik – Löjtnant /   
OF 2 Kapten / OF 3 Major – Örlogskapten / Annan grad 
 
7. Hur viktigt är det för dig att stiga i grad? 
Mycket viktigt / Viktigt / Mindre viktigt / Oviktigt 
 
8. Hur upplever du möjligheten att stiga i grad? 
Mycket stor / Stor / Liten / Obefintlig 
 
9. Upplever du att du någon gång har blivigt tvingad att gå en kurs? 
Ja / Nej / Vet ej 
 
10. Upplever du att tidsbrist i planeringen har gjort att säkerheten försämrats vid övningar eller annan 
verksamhet? 
Ja, ofta / Ja, det har hänt / Nej, aldrig / Vet ej 
 
11. Har du utbildat på moment eller utrustning som du inte känner att du behärskar? 
Ja, ofta / Ja, det har hänt / Nej, aldrig / Vet ej 
 
12. Upplever du att det finns förutsättningar i form av pengar och personal att lösa tilldelade uppgifter?  
Ja / Nej / Vet ej 
 
13. Har du varit tvungen att planera om verksamhet på grund av brist på pengar? 
Ja, ofta / Ja, det har hänt / Nej, aldrig / Vet ej 
 
14. Ser du officersyrket som ett livstidsyrke för dig personligen? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
 
15. Vad anser du att officerare i stor utsträckning skall lämna FM vid 35 års ålder?  
Positiv / Negativ / Ingen åsikt 
 
16. Anser du att du har en trygg anställning? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
  
17. Vilken inställning har du till utlandstjänst? 
Har tjänstgjort utomlands och kan tänka mig att göra det igen 
Har tjänstgjort utomlands och kan inte tänka mig att göra det igen  
Har inte tjänstgjort utomlands men kan tänka mig att göra det 
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Har inte tjänstgjort utomlands och kan inte tänka mig att göra det. 
Ingen åsikt 
 
18. Känner du arbetsglädje på din arbetsplats? 
Ja, ofta / Ja men sällan / Nej, aldrig / Ingen åsikt 
 
19. Hur upplever du att arbetsbelastningen är på ditt arbete? 
Liten / Lagom / Stor / För stor / Ingen åsikt  
 
20. Anser du att ditt förband bedriver en god utbildning av de värnpliktiga?  
Ja / Ja men det finns brister / Det finns stora brister / Nej / Ingen åsikt: 


