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Titel
Yrkesofficerares drivkrafter – en studie i motivationsfaktorer hos svenska yrkesofficerare.
Uppsatsens syfte
Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilka drivkrafter som får svenska yrkesofficerare att välja
att vara kvar och verka i sin anställning inom Försvarsmakten.
Sammanfattning
Denna explorativa studie genomfördes med en flerfaldig forskningsstrategi. Empirin bygger på intervjuer
och enkäter med totalt 238 officerare varav 228 var yrkesverksamma vid studiens genomförande.
Undersökningsfrågorna avhandlade drivkrafter som fick yrkesofficeren att vara kvar i yrket. Resultatet av
undersökningen gav att de avgörande drivkrafterna för officersyrket bestod av ett flertal faktorer vilka
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inordnade under Maslows behovsteori visade sig fylla alla steg i behovshierarkin. Vissa av de avgörande
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faktorerna uppvisade dock skillnader i viktningsgrad främst beroende av variabler som ålder och
vapengrenstillhörighet, men även av variabler som motivationsnivå, utlandserfarenhet samt tidigare civil
erfarenhet. Försvarsmakten utgör således en arena för en stor del av officerens totala
behovstillfredsställelse. Denna arena upplevs dock för närvarande uppvisa en del brister, främst
strukturella, vilket leder till en tydligt minskad motivationsnivå hos en stor del av populationen.
Nyckelord
Yrkesofficer, Fortsatt anställning, Motivationsfaktorer

Abstract
This study was conducted using a multiple research method with an exploratory approach. The empirical
material was based on interviews and surveys with a total of 238 professional officers. 228 officers were
employed by the Swedish Armed Forces at the time of the study. The survey questions dealt with the
prime movers that motivated professional officers to remain in their profession. The result of the study
showed the key prime movers for the officer profession consisted of a number of factors, which grouped
in Maslow's theory of needs, turned out to complete all the steps in the needs hierarchy. Some of the
major motivation factors however, showed differences in their weighting rate considering different
variables such as age and weapons branch affiliation, but also variables such as motivation level,
international experience and previous civilian experience. The Swedish Armed Forces constitute an
arena for satisfaction for a large part of the officer's personal needs. However, this arena is currently
perceived as having some deficiencies, mainly structural ones, leading to a clearly reduced level of
motivation in a large part of the population.
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Inledning
Ingress
På den svenska försvarsmaktens hemsida, närmare bestämt på den del som handlar om
officersyrket, står följande kärnfulla budskap att läsa för den som funderar på ett yrke som officer:
Om du har vad som krävs, och det är en hel del, så kommer du få ett jobb som du förmodligen aldrig
tröttnar på.” (Försvarsmakten, 2012)
För att bli officer så ställs det alltså särskilda krav och dessutom verkar yrket innehålla något speciellt
som gör att man motiveras att vara kvar för alltid. Vad är det då för drivkrafter som den svenske
officeren finner sin arbetsmotivation i? Denna studie kommer att undersöka detta genom att fråga de
som vet.
Syfte
Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilka drivkrafter som får svenska yrkesofficerare att välja
att vara kvar och verka i sin anställning inom Försvarsmakten.
Problemdiskussion
Tankar kring personalrörlighet i den civila sfären
Personalbehållning och personalrörlighet är frågor som engagerat främst det civila näringslivet, inte
minst med anledning av det så kallade generationsskiftet inom den svenska arbetskraften. (Manpower Kairos Future, 2008); (Svenska Dagbladet - Olle Nygårds, 2011) Man upplever idag ett problem med
att matcha tillgängliga kompetenser med de behov som företagen har och ser att detta kommer att
fortsätta. Kostnaderna för denna kompetensförlust är inte bara ekonomisk utan begränsar även
utvecklingsmöjligheter och expansion. (Svenskt Näringsliv - Patrik Karlsson, 2010, ss. 5-10)

försvarsmakten verkar därmed stå med ett klent rustat instrument för att identifiera och mäta
framgångsfaktorerna för en till synes relativt hög yrkesmotivation, där antalet frivilliga avgångar bland
officerarna är relativt mycket lågt. (Försvarsmakten, 2011, ss. 23, 36) Draget till sin spets saknar man
kanske därmed ett instrument för att säkra lojalitet och engagemang hos officerskåren. Historiskt sett
kan sådant i värsta fall leda till sammanbrott när det väl gäller. (Watson, 1997, ss. 155-164)
I den internationella militära sfären har NATO belyst problemen kring personalbehållning och gav år
2007 ut en rapport avseende erfarenheter och studier kring förtidsavgångar. Forskarna i rapporten
anmärker särskilt på avsaknaden av militära studier i ämnet kring hur man behåller officerskategorin.
(Research and Technology Organisation - North Atlantic Treaty Organisation, 2007)
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Luckor i kunskapsläget kring officerares drivkrafter
Vad som driver den svenska officeren är relativt outforskat på det vetenskapliga planet. Den svenska
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Problemet kring omsättningen bland de svenska officerarna
Låg personalomsättning bland officerare – men hög
Även om personalomsättningen är relativt låg verkar det vara viktiga kategorier av officerare som väljer
att sluta sitt yrke. I Riksrevisionens rapport från 2009 framgår att bemanningsläget inom Försvarsmakten
är ansträngt, med en nedgång i bibehållandet av förmågor samt en bristande kompetensutveckling som
resultat. Det ansträngda bemanningsläget anses bero på strukturella obalanser bl.a. orsakade av en skev
ålders- och befälsstruktur. (Riksrevisionen, 2009, ss. 48-49) Orsakerna till detta kan tänkas bero på ett
antal saker, t.ex. förbandsnedläggningar vilka har skapat övertalighet, vilket i sin tur har lett till
anställningsstopp och tillfälliga pauser i utbildningen av nya officerare. Samtidigt är det fler officerare än
förväntat som säger upp sig från Försvarsmakten. Dessutom är de flesta av dessa, yngre officerare på
truppnivå samt de med nyckelkompetenser. (Riksrevisionen, 2009, s. 49) Som ett exempel var 71 % av
de yrkesofficerare som yrkesväxlade 2010, löjtnanter eller kaptener. Fördelat på åldrar var mer än
hälften av de yrkesofficerare som sade upp sig mellan 26-40 år. (Hedin, 2011, s. 195) Studier från 1990talet visar på tendensen att det är officerare i åldern 20-39 som är mest avgångsbenägna, med emfas på
de under 29 år. (Alice Weibull – nya tider för försvaret) Detta bekräftas även i en statlig utredning från
2001. (Personalförsörjningsutredningen, 2001)
Att en så stor del av de yngre officerarna slutar leder till att bemanningen på truppnivån inte blir adekvat
uppfylld. Detta resulterar sannolikt i en sämre effekt för verksamheten med negativ påverkan på såväl
verksamhetssäkerheten som på personalbehållningen inom soldatkategorin. (Riksrevisionen, 2009, ss.
32-33)
Påverkan på Försvarsmaktens effekt
De moraliska faktorernas påverkan på krigets genomförande är väl känd, inte minst den förbandsanda
som åstadkoms av officeren och hans soldater. (von Clausewitz, 2006, ss. 151-162) Officerens påverkan
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på förbandsandan, Esprit dé Corps, dvs. den sammanbindande faktorn mellan primärgruppen (plutonen)
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och sekundärgruppen (bataljonen motsv.) är vedertagen och ansedd vara mycket viktig för militära
förband. (Manning, 2006, ss. 4-15) En svensk studie påvisar att officerare som funderar på att sluta i
Försvarsmakten riskerar att orsaka effektsänkningar inom organisationen. (Nystedt, 1992, ss. 36-41) En
logisk slutsats av ovanstående är att officerens drivkrafter och motivation för yrkesrollen har en påverkan
på det egna engagemanget och det ledarskap man utövar och därmed även utövar en stark påverkan på
soldaternas och förbandets vilja och förmåga att verka, agera och engagera sig i Försvarsmakten. Detta är
nog särskilt viktigt i och med övergången från ett värnpliktsförsvar till ett anställt försvar då
Försvarsmakten konkurrerar om arbetskraften på ett helt annat sätt.

Kostnader för förlorad kompetens
Den civila sektorns oro över kostnader vid personal- och kompetensförlust är som redan nämnts stor.
(Svenskt Näringsliv - Patrik Karlsson, 2010, ss. 5-10) Likaså torde kostnaderna för Försvarsmakten vara
stor när en officer väljer att avsluta sin anställning. Utbildningskostnaden för en enda taktisk officer
under de tre första åren av dennes utbildning motsvarar mer än dubbla kostnaden för en polis eller mer
än 10 gånger kostnaden för en fullutbildad jurist. (Försvarsdepartementet, 2009, s. 164) Därtill kommer
kostnader för officerens fortsatta utbildningar genom karriären tillsammans med ett stort antal övningar
och befattningsträningar. I denna investering är det inte bara ekonomiska medel som investeras utan
också mängder av tid. Den senare faktorn är svår att köpa sig.
Påverkan på övrig personal
Forskning om motivation och avgångar inom Försvarsmakten har i huvudsak fokuserat på soldater med
undantag av ett fåtal studier på kadetter samt yngre, relativt nyexaminerade officerare. Denna forskning
visar på att det truppnära ledarskapet från plutonens och kompaniets officerare har en mycket stor
betydelse för soldaternas motivation att vara kvar inom och engagera sig i Försvarsmakten. (Österberg,
Carlstedt, & Carlstedt, 2005); (Larsson, Fors, Levin, & Thuresson, 2007) Israeliska studier visar också
på att lojaliteten och identifikationen gentemot befälet är överordnad lojaliteten mot kamraterna vilket
bekräftar den stora betydelse som officerarnas förmågor och motivation har för förbandets stridsvilja.
(Shalit, 2003, ss. 114-115)
Officerare har således en stor påverkan på utbildningsmiljön, stridsviljan samt sannolikt även på
Försvarsmaktens förmåga att behålla soldatkategorin i yrket. Således kan ett inte helt orimligt antagande
vara att officerens personlighet, kompetens och drivkrafter har en påverkan på soldaternas kompetens
och motivation.

att kartlägga motivationsfaktorerna hos de målgrupper man vill attrahera. Man menar vidare att
Försvarsmaktens attraktionskraft ska bero av dess tydliga och starka identitet som också ska skapa
lojalitet och engagemang och dessutom stå för öppenhet, stolthet och god ordning. (Försvarsmakten,
2011, ss. 10-13)
Försvarsmaktens attraktionskraft som arbetsgivare torde också påverkas av dess officerskårs
sinnesstämning och motivationsnivå. Att kartlägga vilka faktorer som motiverar officerarna torde således
ge bättre förutsättningar att öka organisationens förmågor och effekt.
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Sammanfattning av problemet
Det råder en vetenskaplig kunskapsbrist kring svenska officerares drivkrafter för yrket, framförallt kring
officerare över fänriks grad. Personalomsättningen bland yrkesofficerarna är förvisso relativt låg men det
är viktiga kategorier av officerare som slutar. Yrkesofficeren är den som ska stå för kontinuiteten inom
Försvarsmakten och är den som ska motivera och leda övriga personalkategorier och således torde det
vara viktigt att officeren själv är motiverad för sitt arbete. Vidare står officeren för en kompetens och ett
kunnande i vilken Försvarsmakten har investerat mycket tid och ekonomiska medel. En motiverad
officerskår ökar motivationen hos övriga personalkategorier, främst de anställda gruppcheferna,
soldaterna och sjömännen, vilket mycket sannolikt ökar Försvarsmaktens attraktionskraft. Den svenske
officerens drivkrafter torde vara väsentliga att kartlägga i syfte att kunna förstå och därmed kunna
påverka en mängd faktorer för en ökad motivation hos Försvarsmakten som helhet.
Frågeställning
Vilka faktorer motiverar yrkesofficerare att fortsätta sitt yrkesverksamma liv inom Försvarsmakten och
vilka av dessa är av avgörande betydelse? Skiljer sig motivationsfaktorerna åt beroende av variabler som
ålder, vapengrenstillhörighet, officerskategori, internationell erfarenhet, civil erfarenhet samt
sinnesstämning?
Studiens uppbyggnad
Denna studie är i huvudsak explorativ och är uppbyggd i fem delar, varav den första delen avhandlar
problemformulering och frågeställningar. Den andra delen består av en genomgång av forskningsläget
kring motivationsfaktorer hos officerare med fokus på forskning kring svenska officerare. Den tredje
delen är ett metodkapitel och beskriver studiens uppbyggnad och upplägg mer utförligt. Efter detta
följer resultat och analys från den kvalitativa delen av studien, närmare bestämt en intervjustudie. Den
femte delen redovisar resultatet från den kvantitativa delen av studien. Denna del bygger på en enkät
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de erhållna resultaten från de båda studiedelarna.

Problemformulering

Forskning och
teori

F IGUR 0-1 STUDIENS DISPOSITION

Intervjustudie
(kvalitativ del)

Enkätstudie
(kvantitativ
del)

Slutsatser och
kommentarer

Forskning och teori
Allmänt om yrkesofficerens yrkesroll och verkansmiljö
En officer anses besitta en mängd förmågor för att kunna hantera rollen som ledare och chef.
Grunden för officersprofessionen – på alla nivåer – är ledarskapet i den väpnade striden. Officeren har
då att fatta beslut om legaliserad våldsanvändning, med risk för eget och andras liv. I det här
hänseendet är officersrollen unik även i ett framtidsperspektiv (Personalförsörjningsutredningen, 2001,
s. 72)
Dessa förmågor beskrivs som fackkompetensen i den befattning man för tillfället har, samt förmågan att
tillämpa chefskap. Utöver detta krävs en god social förmåga, en mycket god stresshanteringsförmåga
samt en vilja och förmåga att verka som ett föredöme för andra. Allt detta ska dessutom kunna tillämpas
i allt från en lugn kontorsmiljö i fredstid eller en insats i ett krigs/krisområde till ett fullskaligt krig i
försvaret av det egna landet. (Försvarsmakten, 2006, ss. 42-52)
Allmänt om motivationsteori
Det finns gott om teorier och tankar kring människans vilja och drivkrafter. Den svenska officerskåren är
via sin utbildning förtrogen med några av dessa. Därav används här Abraham Maslows teori om
behovshierarkin som en utgångspunkt, kompletterad med Fredrik Herzbergs Två-faktor-teori samt Will
Schutz teori om grupprocesser, FIRO . Inom den militära sociologin anges amerikanerna Samuel
Huntington, Morris Janowitz samt Charles Moskos som en lämplig utgångslitteratur accepterad i
västvärlden (Kernic & Tawaefi, 2010, s. 12). Detta kapitel tar därför avstamp i ovan nämnda teorier.

grundläggande mänskliga behoven ordnade grovt i en
hierarkisk form. Inledningsvis finner man människans
fysiologiska behov, vilka syftar till organismens funktion och

Behov av självförverkligande
(egen natur, drömmar och
idéer)
Behov av att tillfredställa
självkänslan

överlevnad på ett biologiskt plan. Detta är följt av ett behov
av säkerhet och struktur manifesterat av ordning och
struktur, tillit till ledare och beskyddare mm. På detta följer

Behov av tillhörighet och
kärlek

ett behov av kärlek och tillhörighet där individens mål är att
söka och skapa känslosamma relationer i olika nivåer med

Behov av säkerhet och struktur

andra individer, här spänner nivåerna mellan att finna den
egna rollen i olika grupper till att bygga kamratskap och
livslång vänskap.

Fysiologiska behov
F IGUR 0-1 MASLOWS BEHOVSTEORI
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Grundläggande motivationsteori
Abraham Maslow utvecklade en övergripande teori om de
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Med nämnda behov som en trygg bas strävar individen efter att tillfredställa sin självkänsla genom att
skapa sig kompetens, styrka, respekt och självförtroende. Det sista avstampet utgörs av ett behov av
självförverkligande, här strävar individen efter att få förverkliga sin egen natur, sina egna drömmar och
idéer. Resan i denna hierarki drivs av en inre kraft till ständig utveckling och förbättring som människa.
Maslow påpekar att hierarkimodellen är just en modell och att olika personer har olika behov av och i
respektive steg. Således kan en individ klara sig på en mycket nödtorftig kost och leva i ensamhet, men
ändå utvecklas – emedan andra individer behöver mycket trygghet och stöd för att kunna lämna nivån av
säkerhet och struktur. (Maslow, 1970, ss. 35-97)
Herzberg kan sägas komplettera Maslows teori genom sin modell med Hygienfaktorer (skapar frustration
vid brist) samt Motivationsfaktorer (tillfredställer vid tillgång). (Herzberg, 1966) Will Schutz bidrar med
sin FIRO-teori, till att beskriva individens nyttjande av grupparenan som en nödvändighet för den
personliga utvecklingen och behovstillfredsställelse. (Schutz, 2004)
Erkända teorier kring officerares drivkrafter
I teoribildningen kring officerares drivkrafter menar Huntington att officersprofessionen kan sägas
kännetecknas av tre kriterier. Dessa kriterier formar den kåranda som anses viktig för identiteten och
yrkestillhörigheten.
Det första kriteriet är kollektiv tillhörighet (Corporateness) och består av en enande känsla av att tillhöra en
unik grupp med särskilda förmågor och någon form av gemensam medvetenhet. I officersyrket
manifesteras denna enighet av organisationen i sig och dess spelregler.
Det andra kriteriet, militär fackmannakunskap, (the Expertise of Officersship), utgörs av den unika rollen att
vara en person som kan organisera och tillämpa avancerad och omfattande våldutövning. För att kunna
bemästra denna yrkesroll krävs det mycket träning, utbildning och erfarenhet, men även begåvning och
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utvecklas över hela världen.
Det tredje kriteriet handlar om officeren som en samhällsbärare, (the Responsibility of Officership) vilken
både bär ansvar för samhällets säkerhet i form av skydd mot yttre fiender, men även i form av att agera
utan tanke på egen materiell vinning. Officeren motiveras således även en affektion till sitt hantverk samt
av någon form av pliktkänsla gentemot samhället. (Huntington, 1985, ss. 7-18)
Affektionen till yrket i form av ett kall, till viss del självskapat men främst indoktrinerat, återkommer
hos både Moskos (Kernic & Tawaefi, 2010, s. 12) och Janowitz. Den senare kompletterar med
ytterligare en faktor, bestående av möjligheten att göra en karriär och där erhålla förmågor lämpliga även
för det civila arbetslivet. (Janowitz, 1960, ss. 104-124; 418-430)

Kollektiv
tillhörighet
(Huntington)

Militär
fackmanna
kunskap

Karriär
(Janowitz)

(Huntington)

Officerens
drivkrafter

Samhällsbärare
(Huntington)

F IGUR 0-2 S YNTES

AV

Livsstil
(Janowitz;
Moskos)

H UNTINGTON , J ANOWITZ OCH M OSKOS

Forskningsläget kring yrkesofficerares drivkrafter
Allmänt om forskningsläget
Forskningsläget kring svenska officerares drivkrafter är begränsat i sin omfattning. Studierna har främst
varit inriktad på yngre relativt nyutnämnda officerare. Vidare är flertalet av studierna genomförda innan
år 2000 och har därmed inte stött på problematiken med omstruktureringen till ett yrkesförsvar med ett
ökat internationellt fokus.
Den forskning som finns angående svenska officerares drivkrafter visar på flera samverkande faktorer för
motivationen att stanna kvar i yrket. Resultaten i de gjorda studierna verkar dock variera beroende på
population, metod samt problemställning. Grovt indelat kan man se fyra återkommande teman,
drivkrafter mm), Försvarsmaktsfaktorer (arbetsmiljö och arbetssituation) samt Yttre faktorer (social situation,
arbetsmarknaden, samhällsutveckling mm).
Bakgrundsfaktorer
Avseende bakgrundsfaktorer verkar parametrar som god social förmåga, stabilt humör, ett gott
självförtroende samt en god begåvningsnivå ge förutsättningar för en hög anpassningsförmåga till rådande
förhållanden och därmed en större arbetstrivsel. (Gustavsson, Levin Orre, Thuresson, & Carlstedt,
2009, ss. 16-18) Man har även iakttagit att det förekommer en överrepresentation av officerare fadern
också är eller har varit officer. (Carlstedt, 2004, ss. 23-25) Därmed skulle motivationen att bli officer
och stanna kvar i yrket kunna bero på inlärda värderingar eller traditioner sedan barndomen. I svenska
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studier där förtidsavgångar har studerats har man även sett att rent fysiologiska faktorer spelar in, man
har helt enkelt inte den fysiska kapacitet som krävs beroende på sjukdom eller skador. (Arkel &
Påhlsson, 1999) Här visar amerikanska studier att officerare vilka har idrottat på elitnivå, oftare drabbas
av fysiologiska besvär i sådan omfattning att man inte kan fortsätta i yrket. (Wardynski, Lyle, &
Colarusso, 2009, ss. 32, 45-59)
Inre drivkrafter
De Inre drivkrafterna består till stor del av individens uppfattade självtillfredsställelse och är kopplad till
ett relativt brett spektra av motivationsfaktorer. En iakttagelse är att officerare vilka hade ett tydligt
motiv för att bli officerare också stannar kvar i större omfattning än de som inte hade det. (Gustavsson,
Levin Orre, Thuresson, & Carlstedt, 2009, ss. 16-18) Likaså kan man se att de officerare vars
förväntningar på yrket inte har överensstämt med verkligheten, och där anpassningsförmågan har varit
låg, har slutat i större omfattning än de med motsatt upplevelse. (Arkel & Påhlsson, 1999)
En annan viktig parameter för att bli kvar i yrket är förmågan att acceptera och engagera sig i
organisationens målsättningar. Detta engagemang påverkas av individens vilja att vara en del av
organisationen och dess verksamhet (Nystedt, 1992, ss. 36-41) och här är den upplevda relevansen och
meningsfullheten i arbetsuppgifterna av stor vikt. (Wildow, 2010, ss. 8-9) Vikten av individens
känslomässiga engagemang i organisationen återfinns även i studier på andra europeiska länders
officerskårer. (Research and Technology Organisation - North Atlantic Treaty Organisation, 2007, ss.
4B2-4B5)
Möjligheten till personliga utmaningarna med arbetet, variationsrikedomen, självständigheten samt
möjligheten till befattningsbyten återkommer ofta som faktorer för att arbeta i Försvarsmakten.
(Weibull, 1990, s. 40); (Arkel & Påhlsson, 1999) Kring nämnda faktorer omnämns även möjligheten att
få utveckla sina förmågor till en hög nivå, och därmed nå en hög yrkesstolthet, som en viktig parameter.
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till officersidentiteten. (Hedlund, 2010, ss. 12-14) Vikten av känslan av ett långsiktigt åtagande bekräftas
av utländska studier. (Research and Technology Organisation - North Atlantic Treaty Organisation,
2007, ss. 4B2-4B5) Det långsiktiga åtagandet kan även ha kopplingar till de möjligheter som den
militära organisationen ger avseende karriär. Det spekuleras i om detta är den enda orsaken till vissa
individers drivkraft att vara kvar inom Försvarsmakten. (Ydén, 2008, ss. 240-249)
Det som verkar som demotiverande för yrkesvalet är en känsla av understimulans samt att inte få nyttja
sin kapacitet och sina förmågor tillräckligt mycket. En känsla av identitetslöshet, kopplat till en mer

generaliserad benämning av befattningar, uppgifter m.m. tenderade att minska stoltheten, identiteten
och statusen i yrket. (Weibull, 1990, ss. 49-50)
Försvarsmaktsfaktorer
Försvarsmaktsfaktorerna är nära kopplade till de inre faktorerna då det är förhållandena på arbetsplatsen som
stimulerar eller motverkar individens drivkrafter avseende dennes yrkesutövning. På denna punkt är
förbandsanda, gemenskap, kamratskap och meningsfulla uppgifter återkommande viktiga faktorer.
(Arkel & Påhlsson, 1999); (Weibull, 1990, s. 40) I en studie gjord på de svenska specialförbanden såg
man även att motivationen sjönk om förbandet inte nyttjades i tillräckligt stor omfattning. (Wildow,
2010, ss. 8-9)
En annan intressant iakttagelse är att ett bra kamratstöd tycks kompensera för ett bristande chefsstöd.
(Nystedt, 1992, ss. 36-41) Ledarskapets betydelse är dock mycket viktigt och här är respekten för
individen (Gustavsson, Levin Orre, Thuresson, & Carlstedt, 2009, ss. 16-18) samt konstruktiv
återkoppling på genomfört arbete starkt påverkande. (Nystedt, 1992, ss. 36-41) Bristande
ansvarstagande hos chefer på alla nivåer verkar vara kraftigt demotiverande för den svenske officeren.
(Gustavsson, Levin Orre, Thuresson, & Carlstedt, 2009, ss. 16-18)
Flera av studierna ovan fokuserar på vad det är som får officerare att vilja sluta sitt yrke och här
framkommer flera orsaker. En tydligt negativ faktor är en hög kvantitativ arbetsbelastning, ofta orsakad
av personal eller kompetensbrist. (Nystedt, 1992, ss. 36-41); (Gustavsson, Levin Orre, Thuresson, &
Carlstedt, 2009, ss. 16-18) Utländska studier bekräftar denna faktor som påverkande för funderingar
kring att söka ett nytt jobb. (Wardynski, Lyle, & Colarusso, 2009, ss. 32, 45-59) Lön och
löneutveckling verkar vara en faktor som varierar i betydelse för motivationen, från en avgörande nivå
(Weibull, 1990, s. 40) eller enbart demotiverande nivåer (Arkel & Påhlsson, 1999) till en parameter av

En annan faktor är individens långsiktiga engagemang i yrket. Studier på europeiska försvarsmakter visar
att officerare föredrar långsiktiga anställningsförhållanden framför kortare åtaganden. Långsiktigheten
upplevs bl.a. ge trygga arbetsförhållanden och möjlighet till karriär. (Tresch, 2008, ss. 9, 25)
Amerikanska studier på de egna officerarna visar att man tidigare har gått ut för hårt med möjligheter
och stödet till en framtida yrkesväxling, vilket har lett till alldeles för stora avgångar. Man tror dessutom
att det är kopplat till de yrkesväxlingsprogram som startades i samband med neddragningarna under
1990-talet och därmed implicerade att det fanns bra möjligheter även utanför armén.
En annan intressant iakttagelse är att de officerare som rekryteras med argumenten om att få ett jobb,
stannar längre än de officerare som rekryteras med argument om att få ett jobb och en utbildning. De
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amerikanska resonemangen för att behålla sina officerare kretsar därav numera istället kring att öka
känslan av samhörighet samt att stimulera tankarna på yrket som ett livstidsyrke. (Wardynski, Lyle, &
Colarusso, 2009, ss. 32, 45-59) (Wardynski, Lyle, & Colarusso, 2009, ss. 32, 45-59) Den svenska
försvarsmaktens, mer eller mindre uttalade mening avseende specialistofficerare, är att de bör
yrkesväxla efter ca 10-15 år. Detta har tvingat denna kategori att förbereda sig på att sluta i
Försvarsmakten, kanske precis när deras yrkesmässiga kompetens är som mest utvecklad. (Hedlund,
2010, ss. 12-14) Detta borde bli ett problem då man anser att specialistofficeren är den som ska stå för
kontinuiteten på förbanden. (Statens offentliga utredningar, 2010, s. 189) Med kunskapen om att de
officerare som har börjat tänka i banorna av att sluta inom yrket också får nära till hands att göra just det,
är risken uppenbar att specialistofficerarna slutar tidigare än önskat. (Nystedt, 1992, ss. 36-41)
Yttre faktorer
Utöver de faktorer som den militära organisationen kan kontrollera finns det ett antal Yttre faktorer som
påverkar officerens beslut att sluta i yrket. En återkommande faktor är familjeskäl där den sociala
situationen påverkas av yrket till den grad att det verkar negativt på yrkesvalet. (Nystedt, 1992, ss. 3641); (Statens offentliga utredningar, 2010, ss. 98-100); (Wildow, 2010, ss. 8-9) Alternativt händer det
något omvälvande i individens livssituation som gör att man väljer att avsluta yrkesbanan, enligt NATO
den vanligaste orsaken. (Research and Technology Organisation - North Atlantic Treaty Organisation,
2007, ss. 4B2-4B5) Den civila marknaden och konjunkturläget har också visat sig inverka och även om
man trivs med sitt jobb så kan det komma jobberbjudanden utifrån som lockar tillräckligt för att man ska
säga upp sig. (Nystedt, 1992, ss. 36-41); (Wardynski, Lyle, & Colarusso, 2009, ss. 32, 45-59); (Statens
offentliga utredningar, 2010, ss. 98-100); (Tresch, 2008, s. 23)
Sammanfattning av teori och genomförd forskning
Sammanfattningsvis, och grovt förenklat, kan man anta att en officer drivs av samma grundläggande
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kåranda skapar förutsättningar för att snabbt fylla de tre första stegen i Maslows behovshierarki samt ger
utrymme för gruppens utvecklande stöd till individen. Yrkets utmaningar och möjlighet till
karriärutveckling, kombinerat med en natur som osjälvisk samhällsbärare, stimulerar de två högsta
stegen i hierarkin.
Den genomförda forskningen visar att vissa bakgrundsfaktorer såsom fysisk och psykisk förmåga
kombinerat med vissa personliga egenskaper som exempelvis anpassningsförmåga och befälslämplighet
spelar en grundläggande roll för officerens möjlighet att verka i officersrollen. Vidare drivs individen av
egna Inre faktorer vilka återspeglar dennes värderingar, målsättningar och känslomässiga engagemang.

Dessa faktorer behöver stimulans för att individen ska tillfredställas och individen kommer över tiden att
söka efter denna stimulans.
Försvarsmaktsfaktorerna är de faktorer som organisationen kan bidra med för att stimulera individens
behov. I teorin handlar detta om att skapa en arena för individen att få agera på och utvecklas i.
Försvarsmaktsfaktorerna kan verka antingen direkt, i form av ledarskap, respekt för individens behov,
förmåner, meningsfulla uppgifter och variation m.m. Men Försvarsmaktsfaktorerna verkar även indirekt
genom uppmuntrandet av ett långsiktigt engagemang samt skapandet av acceptans för de givna
uppgifterna. Den indirekta påverkan sker också via kamratbyggande åtgärder och arenor som
officersföreningar och/eller mässar samt annan verksamhet vilken bygger förbandsanda, exempelvis
traditioner. Det senare stärker även officerens identitet och stolthet.
Det finns även faktorer utanför både Försvarsmaktens och individens direkta kontroll, här benämnda
Yttre faktorer. Den starkaste av dessa faktorer är behoven hos individens familj och sociala sfär. En annan
faktor är den civila marknaden, vars möjligheter och erbjudanden stundom kan övertrumfa det som
Försvarsmakten upplevs erbjuda.

Yttre faktorer
-Familjens krav/Ultimatum
- Jobberbjudande från andra.

Försvarsmaktens
oförmåga att ge
stimuli
Direkt
Indirekt

Bakgrundfaktorer Inre drivkrafter Försvarsmaktens Försvarsmaktens
Fysiska förutsättningar
Grundläggande
förmåga till
förmåga till
Psykiska förutsättningar
behov
direkt
stimuli
indirekt
stimuli
Social bakgrund
Värderingar
Begåvningsnivå
Befälslämplighet etc.

F IGUR 0-4 G ROV SCHEMATISK BILD

Målsättningar
Engagemang mm.

Ledarskap
Respekt för individen
Förmåner
Meningsfulla uppgifter

Kamratskap,
Förbandsanda, mm

SAMMANFATTANDE FORSKNINGSLÄGE OCH TEORI KRING OFFICERARES DRIVKRAFTER
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Försvarsmakten
Indirekt

Försvarsmakten
Direkt

Inre drivkrafter

Bakgrundsfaktorer

Arena för viljan att vara Yrkesofficer.
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Modellen ovan beskrivs enklast genom att individen väljer att verka på den arena som tillfredställer hans
behov bäst, i detta fall viljan att vara yrkesofficer. Arenan påverkas av fyra närande faktorer;
Bakgrundsfaktorer, Inre drivkrafter, Försvarsmaktens förmåga till direkt stimuli, Försvarsmaktens förmåga till
indirekt stimuli samt av två negativt påverkande faktorer Yttre faktorer samt Försvarsmaktens oförmåga till
direkt och indirekt stimuli. Individens inre drivkrafter är de som används för att avgöra om arenan är
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Metod och design
Forskningsd esign
Denna studie är explorativ i sin ansats och är framtagen med en flerfaldig forskningsstrategi i linje med
triangulering enligt Hammersleys klassifikation eller om man vill enligt Morgans klassifikation i
sekvens/prioritetsmodellen (Bryman, 2002, ss. 411-412). Empirin är insamlad från en population av
totalt 238 individer och är behandlad i två delmoment där det första momentet är kvalitativt medan det
andra i huvudsak är kvantitativt. Den kvalitativa delen, vilken bestod av respondentintervjuer (Kruuse,
1998, s. 22), syftade till att operationalisera resultatet till ett relevant underlag för frågeställningarna i
den kvantitativa delen av studien.

F IGUR 0-5 M ODELL AV STUDIENS UPPBYGGNAD

Beskrivning av populationen

Allmänt
Populationen i den kvalitativa studiedelen avgränsades av praktiska skäl till att enbart omfatta
yrkesofficerare vid ett förband i Stockholmsområdet. En referensgrupp bestående av förtidsavgångna
officerare var dock fördelade över flera vapengrenar, förband och truppslag.
Officerarna delades in i tre kategorier beskrivna enligt följande:
Kategori 1 - yrkesverksamma yrkesofficerare vilka har tjänstgjort utan avbrott för civil verksamhet;
Kategori 2 - yrkesverksamma officerare vilka vid ett eller flera tillfällen har tagit tjänstledigt för civilt jobb
eller civila studier, men som har återkommit till Försvarsmakten för fortsatt tjänstgöring;
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Kategori 3 – s.k. förtidsavgångna yrkesofficerare.
Beskrivning av sammansättningen på resp ektive fokusgrupp
Fokusgrupperna sammansattes kategorivis enligt ett bekvämlighetsurval.
Kategori 1 - Officerarna i denna kategori utgjordes av sex män i åldrarna 29-42 år med grader mellan
löjtnant och kapten. Av dessa officerare hade en person inte genomfört någon internationell insats,
medan övriga hade gjort mellan 1-3 internationella insatser. En officer var ensamstående och av de
gifta/sammanboende hade alla utom två egna barn.
Kategori 2 - Officerarna i denna kategori utgjordes av tre män i åldern 35-36 år, alla med graden kapten.
Av dessa officerare hade en gjort två internationella insatser medan de andra två hade genomfört en
internationell insats vardera. Alla utom en officer var gifta eller sammanboende. Alla officerare utom en
hade egna barn.
Kategori 3 - I denna kategori utgjordes populationen av 10 män med mellan 6- 20 års tjänstgöring som
yrkesofficer med grader mellan fänrik och major, varav huvuddelen var mellan kapten och majors grad
när de avslutade sin anställning inom Försvarsmakten. I denna kategori hade sju genomfört en
internationell insats, varav en av dem ytterligare en utlandsinsats som reservofficer. Officerarna i denna
kategori hade tjänstgjort inom armén på ett antal olika förband med undantag av en officer vilken hade
tjänstgjort inom amfibiekåren.
Populationen i den kvantitativa studiedelen
Populationen i studiens kvantitativa del bygger på ett tillgänglighetsurval och består av 219 stycken
yrkesofficerare i ett åldersspann från 20 års ålder till personer äldre än 50 år. Grader varierar mellan OF
1 till OF 5 samt OR6 . Yrkesofficerarna är verksamma inom Armén, Flygvapnet och Marinen.
Populationen har av praktiska skäl delats upp i tre grupper; en förbandsdel bestående av 126 officerare
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Markstridsskolan (MSS) samt en elevdel bestående av 63 elever och lärare vid Försvarshögskolans
nivåhöjande utbildningar (Stabsutbildningen, SU samt den Högre Stabsutbildningen, HSU).
Populationen är blandad avseende ålder, kön, grad, befattning, utlandserfarenhet samt
förbandstillhörighet.
Åldersfördelning
20-25 år
26-31 år

32-37 år

38-43 år

44-49 år

>50 år

9,1 %

26,5 %

22,8 %

12,3 %

11,0 %

18,3 %

T ABELL 1- POPULATIONENS ÅLDERSFÖRDELNING

Fördelning mellan grader
OR 6
OF1

OF2

OF3

OF4

OF5

14,2 %

36,1 %

21,0 %

7,8 %

2,7 %

18,3 %

T ABELL 2 - POPULATIONENS FÖRDELNING I GRADER

Fördelning på kategorier
Förbandsdelen

Markstridsskolan

Försvarshögskolan

Totalt

Kategori 1

85 %

90 %

79 %

84 %

Kategori 2

15 %

10 %

21 %

16 %

T ABELL 3 - POPULATIONENS FÖRDELNING PÅ CIVIL ERFARENHET

Insamling och bearbetning av data
Den kvalitativa studiedelen – Respondentintervjuer
Inledningsvis genomfördes gruppvisa respondentintervjuer med två olika fokusgrupper bestående av
yrkesverksamma officerare. Intervjuerna spelades in digitalt och bedrevs i form av semistrukturerade
gruppintervjuer. Intervjuerna var cirka en timme långa och fokuserade kring de enkla frågeställningarna
om vad som gör att man arbetar kvar i Försvarsmakten respektive vad som gör, eller kan göra, att man väljer att
avsluta sin anställning som yrkesofficer. Dessa intervjuer kompletterades med data från en fokusgrupp
bestående av förtidsavgångna yrkesofficerare. Då den senare gruppen inte kunde samlas genomfördes
datainsamlingen i form av en internetbaserad enkät. Denna enkät bestod av frågor kring personbakgrund
samt av ett antal öppna frågor, liknande de som användes i fokusgruppintervjuerna.
De digitala inspelningarna transkriberades till textmassa, vilken sedan fördelades på respektive
respondents uttalanden. Textmassan analyserades därefter genom öppen kodning (Bryman, 2002, s.
377). Kodningen genomfördes genom att först markera s.k. kärnmeningar, definierade av att de
särskilda värdeord utifrån den intervjuades framställningssätt (språkbruk, betoning och repetition).
Exempel på sådana värdeord kunde vara kamratskap, förbandsanda, utmaning m.m. Kärnmeningar och
värdeord kategoriserades därefter in i fyra olika fält; Avgörande faktorer för att vara kvar i Försvarsmakten;
Avgörande faktorer för att lämna Försvarsmakten (hypotetiskt för kategori 1); Motivationshöjande faktorer (ej
ensamt avgörande); Motivationssänkande faktorer (ej ensamt avgörande). På detta följde en kodning av
kärnmeningar och värdeord, i olika teman samt en indelning i temagrupper. Data från referensgruppen,
kodades på liknande sätt och fördes in i tidigare nämnda kategorier, teman och temagrupper.
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Enligt strategin om teoretiskt urval (Bryman, 2002, s. 291) extraherades slutligen en enklare teoretisk
modell kring de erhållna temagrupperna. Den teoretiska modellens olika tema och temagrupper fick
operationalisera frågeställningarna till frågeformuläret för enkätundersökningen.
Den kvantitativa studiedelen – Enkäter
Allmänt
Den kvantitativa delen av studien bedrevs som en internetbaserad enkät med hjälp av enkätprogrammet
E-val. Innan enkäten skickades ut (i form av en länk) kontaktades personalavdelningen (motsv.) på
respektive förband i syfte att förankra och legitimera enkätutskicket. Syftet med detta var dels att
underlätta spridningen av enkäten, men även för att motivera studiens berättigande och därmed
förhoppningsvis engagera personalen på de tillfrågade förbanden. De förband som ställde sig positiva till
att delta i studiens genomförande fick enkäten och understödde med spridningen av densamma till
berörda enheter.1 Deltagande förband var: Livgardet (7:e bataljons LG delar; Livbataljonen samt del av
regementsstab); Södra skånska regementet/P7 (71:a samt 72:a bataljon); Amfibieregementet
(amfibiebataljonen); Luftstridsskolan (LSS) (strilbataljonen – Hästveda, Bålsta, Luleå); Personal och elever
verksamma vid Försvarshögskolans Stabsutbildning (SU 11-12) samt Högre Stabsutbildning (HSU 10-12);
samt Markstridsskolan (MSS).
Enkätens uppbyggnad
Operationaliseringen av resultaten från intervjustudien gav tre typer av frågeteman, det första temat
berörde personlig bakgrund (ålder, grad, kön, internationell erfarenhet, m.m.), det andra temat
berörde nuvarande sinnesstämning kopplat till yrket (motivationsnivå, förtroende för
försvarsmaktsledning m.m.), det tredje temat bestod av en mätning av de motivationsfaktorer som
framkommit under intervjudelen.
Enkäten besvarades genom att respondenten fyllde i alternativvalsfrågor, där endast ett alternativ kunde
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graderas på en femgradig skala. Graderingen för de olika påståendena var:
-

Förtroende för eget förband samt för försvarsmaktsledningen: Mycket lågt förtroende; Lågt förtroende;
Neutral; Högt förtroende; Mycket högt förtroende.

-

Känslan inför pågående omstrukturering (nu samt om 5 år): Mycket orolig; Orolig; Neutral; Trygg;
Mycket trygg.

-

1

Uppfattning om förbandsanda: Mycket låg; Låg; Neutral; Hög; Mycket hög

Alla tillfrågade förband och staber förutom tre stycken (HKV, F17 och LedR), ställde sig positiva till att delta i
enkätundersökningen.

-

Om 5 år tror jag att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare för mig – här användes en 3gradigskala: Instämmer inte; Tveksam; Instämmer

-

Nuvarande motivationsnivå (att jobba som officer) – här användes en 6-gradig skala: I princip
obefintlig, jag kommer att säga upp mig inom en snar framtid (så fort tillfälle ges); Mycket låg, jag överväger
att sluta inom Försvarsmakten; Låg, men jag har inga reella tankar på att sluta inom Försvarsmakten; Neutral;
Hög motivation; Mycket hög motivation.

I temadelen om motivationsfaktorer bestod frågeställningarna i hur viktig nämnd faktor var för viljan att
arbeta som officer. Graderingen för de olika faktorerna var: Helt oviktig för min vilja att fortsätta arbeta som
officer; Av mindre vikt; Neutralt, gör varken till eller från; Viktigt för min motivation; Mycket viktigt, en avgörande
faktor för mig att vilja jobba som officer.
Slutligen kompletterades enkäten med två öppna frågor om vad som motiverar individen till en fortsatt
yrkesutövning som officer respektive till vad som motverkar individens vilja att jobba vidare inom
Försvarsmakten.
Bearbetning av data från enkäten
Enkätundersökningens resultat sammanställdes i enkätprogrammet E-val. I E-val genomfördes även
filtreringar på olika kategorier i syfte att upptäcka eventuella skillnader avseende vilka
motivationsfaktorer som värderades som avgörande. Värden från dessa kategorifiltreringar fördes
därefter över manuellt till Excel där jämförelser via tabeller och diagram sedan kunde göras. Samtliga
resultat i de olika kategorierna Chi2 beräknades avseende signifikansnivå. Resultaten analyserades
dessutom ur en kvalitativ synvinkel med hjälp av de kommentarer och svar på öppna frågor som inkom
genom enkäten. Dessa kommentarer och svar analyserade i likhet med textmassan i den kvalitativa

Etik
Då denna studie kommer att vara en öppen handling och möjligen läsas av chefer och beslutsfattare inom
Försvarsmakten är det av vikt att uttalanden inte kan kopplas till enskilda personer. Därav sker heller
ingen sortering på kön eller på högre grader (OF 5) utan dessa kategorier ”klumpas” ihop med andra.
Det är även av vikt att enskilda insatsförband eller avdelningar inte riskerar att offentligt ”hängas ut” för
sina åsikter eller sitt stämningsläge. Ett dilemma här var förbandens uppfattning om den högre militära
ledningen (i studien inte mer definierad än Försvarsmaktsledningen). Författaren väljer ändå att
publicera de resultaten med förhoppningen om att enskilda befattningshavare inte ska känna sig träffade
utan att det snarare handlar om en förtroendebrist för delar av organisationen och dess strukturer.

Yrkesofficerares drivkrafter | 2012-03-23

studiedelen. Resultatet av dessa presenteras i samband med de olika kvantitativa resultaten.

22

Empiri - Den kvalitativa undersökningsdelen
Resultat av den kvalitativa studiedelen
Notera att alla citat i denna del av studien kommer ur den inhämtade empirin.
Allmänt
Överlag är den kvalitativa studiedelens population märkbart tagna av den rådande situationen och
omstruktureringen av Försvarsmakten. Man uttrycker generellt ett mycket lågt förtroende för
försvarsmaktsledningens sätt att leda verksamheten. Orsaken till förtroendekrisen verkar bottna i
upplevelser av otydliga målsättningar, ett kontraproduktivt agerande med en mycket dålig
framförhållning samt en bristande struktur. Trots detta uttrycker populationen i kategori 1 och kategori 2
ett fortsatt engagemang i yrkesrollen, främst baserat på möjligheten att kunna fortsätta sin egen
personliga utveckling genom Försvarsmakten, det variationsrika och utmanande arbetet samt för:
”… de fragment av förbandsanda som man kämpar för att upprätthålla och återuppbygga...”
Det tål att påminnas om att i princip samtliga officerare i denna population är erfarna truppofficerare
med 1-3 genomförda utlandsinsatser i kris- och krigsområden.
Identifierade motivations faktorer hos intervjustudiens population
Nedan följer en sammanställning av de identifierade motivationsfaktorerna i deras kodning (tydligt
återkommande teman eller motivationsfaktorer av avgörande karaktär, är understrukna). De faktorer
som har identifierats verkar dessutom ofta vara sammankopplade med varandra på olika sätt. Temat
Förbandsanda är t.ex. tydligt kopplad mot Kamratskap, Tillit till förmågor, m.m. Faktorn Uppgiftens allvar
kan kopplas mot faktorer som Sammanhang, Altruism och Personlig identitet.
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Motivationsfaktorer

Trygghet

-

Social situation (familj, vänner, mm)
Förmåner (lön, ledigheter, fysisk träning etc.)
Anställningstrygghet

Tillit

-

Tillit till egna förmågor (yrkeskompetens, fysisk status, vara
förebild för andra etc.)
Tillit till andras förmågor (kunskap, färdigheter etc.)
Tillit till närmaste chefs förmågor
Tillit till högre chefers förmågor (taktisk, operativ nivå)

Sammanhang

Förbandsanda

-

Meningsfulla uppgifter (att tro på det man gör)
Känsla av sammanhang (struktur, sammanhållen kontext,
känsla av röd tråd)
Framtidstro (långsiktighet, tydliga mål)

-

Kamratskap (vänskap, ha roligt, lojalitet med kollegor etc.)
Tron på sitt eget förband (förmåga, kollegor etc.)

Personlig utveckling

-

Identitet

-

Gemensamma värderingar (mellan kollegorna inom
förbandet, "vad som är viktigt")
Tillhörighet (samhörighet inom officerskåren, gemenskap,
att ha en roll i en grupp)
Variation i arbetet (nya utmaningar, bredd på uppgifter,
möjlighet att enkelt byta befattningar)
Arbetssätt (uppdragstaktik, ansvar, frihet)
Ansvar (leda andra människor, uppgiftsansvar, utmaning)
Nå personligt uppsatta mål (nå en viss nivå, erhålla en viss
förmåga)
Självförverkligande (arbetstillfredställelse,
självbestämmande, att lyckas, uppnå egna mål)
Utbildning (möjligheten till vidareutbildning, både nivåresp. kompetenshöjande)
Karriär (möjlighet att göra karriär i ansvarsnivå, tydliga
karriärsteg)
Meriter och erfarenheter (till gagn för en framtida civil
karriär)
Identitet som officer (både på jobbet och privat, stolthet,
status)
Uppskattning (bekräftelse, respekt, beröm)

Altruism

-

Lojalitet gentemot Försvarsmakten (som funktion)
Att hjälpa/vara till nytta för andra (människor, samhällen)
Ideal - Viktigt arbete (högre ideal än ett vanligt arbete, ett
kall, försvara viktiga värden)

Uppgiftens allvar

-

Skydda Sverige och demokratin
Liv och död (hjälpa kollegor att öka egen förmåga)

T ABELL 4 - INTERVJUSTUDIENS I DENTIFIERADE MOTIVAT IONSFAKTORER

Dessa faktorer kompletterar den teoretiska modellen vilken extraherades ur teori- och forskningskapitlet
enligt nedan. I denna modell har alla upptäckta motivationsfaktorer (sorterade i teman) lagts in i den
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Yttre faktorer
-Familjens krav/Ultimatum
- Jobberbjudande från andra.

Försvarsmaktens
oförmåga att ge stimuli
Direkt
Indirekt

Bakgrundfaktorer

Inre drivkrafter

Fysiska förutsättningar
Psykiska förutsättningar
Social bakgrund
Begåvningsnivå
Befälslämplighet etc.

Värderingar
Målsättningar
Engagemang mm.

Försvarsmaktens förmåga
till direkt stimuli
Ledarskap
Respekt för individen
Förmåner
Meningsfulla uppgifter

Altruism

Uppgiftens
allvar
Försvarsmakten
Indirekt

Försvarsmakten
Direkt

Identitet

Personlig
utveckling

Förbandsanda

Tillit

Sammanhang
Inre drivkrafter

Bakgrundsfaktorer

Trygghet

Arena för viljan att vara Yrkesofficer

Försvarsmaktens
förmåga till indirekt
stimuli
Kamratskap,
Förbandsanda, mm

F IGUR 0-6 T EORETISK MODELL AVSE ENDE MOTIVATIONSFAKT ORER - EXTRAHERAD UR INTERVJUSTUDIEN MED STÖD A V
TEORIKAPITLET

Motivationsfaktorer extraherade ur intervjustudien – beskrivning i detalj
Faktorn – Trygghet
Den sociala situationen, förmåner och fast anställning sorterades under den gemensamma faktorn
trygghet.
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Försvarsmakten) är en tydlig faktor som ställd på sin spets anges vara en avgörande faktor för att lämna
yrket.
”… min sociala situation. Men dyker det upp och nu krävs det att du åker och jag känner att det här
är inte rätt sak, eller det här är helt fel i tid. Då är inte steget långt att tacka nej och att alltså säga
upp mig…”
Däremot upplevs kombinationen av familj och yrke överlag som balanserad, med undantag av längre
kommenderingar eller utlandsinsatser. Framförallt är det möjligheterna till en flexibel arbetstid samt
görligheten att vara kompensationsledig under längre tider som utgör den balanserade beståndsdelen. De
flesta upplever en stor förståelse för familjeskäl hos både kollegor och hos nära chefer.

”… Sen är det där med flexibiliteten, det går ju faktiskt att anpassa livet, även fast det kraschar med
utlandstjänst, men sen går det ju att anpassa med barn och man har en stor förståelse för
familjesituationer, bland kamrater chefer och sånt. Det går faktiskt att pussla ihop det, inte med US
förstås då blir det konstigt…”
Förmåner (lön, ledigheter, fysisk träning etc.)
När det gäller förmåner är det främst löner, ledigheter och möjligheten att träna på jobbet som har lyfts
fram. Avseende lönen verkar den inte utgöra en nämnvärt påverkande faktor kring tankarna runt
yrkesvalet. Antingen är man nöjd eller så accepterar man lönenivån som en statlig företeelse som alla
känner till. I kategori 2 har samtliga respondenter avstått mycket högre löner på de civila jobben till
förmån för en återanställning i Försvarsmakten.
”… För det är ju inte lönen som gör att man är kvar här för då skulle man ha valt ett annat jobb för
länge sedan…”
Av de förtidsavgångna officerarna anger endast en respondent att lönen hade betydelse för att avsluta
anställningen i Försvarsmakten. Flertalet av de övriga i denna kategori betonar särskilt att lönefaktorn
var ointressant vid valet att sluta.
Det ska dock noteras att löneläget accepteras på grund av ledighetsmöjligheterna, och dessa värderas
mycket högt av de aktiva officerarna.
”… Det är ju flexibiliteten i arbetstiden, det är ju det som gör det. En av de viktigaste faktorerna efter
kamratskapen[…] ja dubbelt är kanske att ta i men då är vi nog uppe på 75 % mer [i lön, förf.anm.]
än jag har just nu. För det är också kopplat till det vi har nu med fria ÖD och ledigheten som jag har
en flexibilitet med, med hänsyn till familjesituationen…”
Anställningstrygghet
De flesta av de intervjuade hade familjer och värderade en fast inkomst som mycket viktig. Alla
respondenter upplevde att de rätt omgående kunde få ett nytt jobb, men då med en sämre

”… Tryggheten är ju trots allt ganska hög här. Vi är ju så pass gamla att det går inte sparka oss, vi
har såna kompetenser så att det går inte att sparka oss. Att vi sen får sitta på någon stabsbefattning,
det får man köpa då medans man söker nytt jobb[…]Men alltså jag är inte alls främmande längre.
Men då måste det fortsätta lika dåligt som det är nu…”
Bland några av de förtidsavgångna officerarna omnämndes denna faktor, men då av omvända skäl,
kopplat till oro för förbandsnedläggning och omlokalisering.
Faktorn – Tillit
Denna faktor har vid tidigare genomförd forskning befunnits vara en mycket viktig faktor för soldaters
och kadetters motivation att verka inom Försvarsmakten. Faktorn återfinns tydligt även hos

Yrkesofficerares drivkrafter | 2012-03-23

anställningstrygghet.

26

yrkesofficerarna och anses vara mycket viktig för att fortsätta verka i yrket, viktigast är tilliten till de
egna och de närmaste kollegornas förmågor.
Tillit till egna förmågor (yrkeskompetens, fysisk status, vara förebild för andra
etc.)
En stark drivkraft är att vara en förebild för sina underordnade och sina kollegor, men man vill också
uppleva sig själv som proffsig och säker på det man gör. Överlag verkar arbetskapacitet och prestation
vara mycket viktig och man vill inte vara den som gjorde att de andra fick lida. Denna drivkraft anges i
huvudsak som positiv även om vissa respondenter oroar sig något för framtiden.
”… Vad händer när man blir äldre och när kroppen inte längre hänger med? Kan man vara trovärdig
i sin roll som föregångsman och den biten, vad händer då. För ju äldre man blir ju mer skrämmande
blir det…”
Man uttrycker även en oro över att de egna förmågorna håller på att nedgå på grund av minskad
truppföring och en kraftfull ökning av administrativa uppgifter. Åldern är också en faktor som oroar
något, framförallt vad man ska göra sen när man kanske inte längre kan vara föregångsman. Man vill inte
bli en som de andra skrattar åt.
Tillit till andras förmågor (kunskap, färdigheter etc.)
Denna faktor är egentligen likadan som ovanstående fast omvänt. Man vill kunna lita på att kollegor (och
soldater) har de förmågor som krävs för att alla ska kunna lösa uppgiften – och ytterst för att alla ska
överleva. Här uttrycks samma oro som ovan kopplat till den minskade förbandsverksamheten.
Övergången till anställda, arbetstidsreglerade soldater ger en mycket långsammare
förmågeutvecklingskurva då soldaterna dessutom måste lösa andra uppgifter som bevakning m.m. Man
uttrycker även en oro gentemot nya kollegors förmågor kopplat till nya förutsättningar för
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Tillit till närmaste chefs förmågor samt Tillit till högre chefers förmågor (taktisk,
operativ nivå)
I denna faktor ligger både en upplevelse av det ledarskap som utövas av högre chefer men även
upplevelsen av tillit till deras förmåga att leda Försvarsmakten, skapa struktur och fokusera på ”rätt”
saker. Man jämför gärna med tidigare erfarenheter.
”… Man hade ett tydligt mål, en husse som brydde sig om oss, i flera led, både kompanichefen,
bataljonschefen och så vidare. Det var till och med så att brigadchefen kom ju ut på övningar och
visade något intresse och till och med sade till om det var fel…”
Förtroendet för Försvarsmaktsledningen är mycket lågt, man anklagar dock inga särskilda individer eller
befattningshavare även om man uttrycker en avsaknad av tydliga och inspirerande förebilder på de

nivåerna, särskilt på specialistofficersnivån. Återkommande är kommentarer om att den högsta
ledningen själva verkar vara desillusionerade och att detta kan vara anledningen till att de lägger sig i och
debatterar ärenden på en mycket låg nivå.
”… Problemet just nu är trovärdigheten […] Felprioriteringar och allmänna dumheter som högre
chefer gör. När de satsar pengar, gigantiska belopp på helt fel saker […] Istället för att prata om vad
vi ska kunna [som förband; förf. anm.] så går de in på enskilda skyttegrupper och klarar ut vilka
strumpor man ska bära […] Det blir ett glapp mellan stridsvästen och de strategiskt operativa målen
[…] Så om det fortsätter åt det hållet, då kommer jag nog att sluta…”
Flera av officerarna reflekterar över att fokus verkar vara på rekrytering av soldater när det är
personalbehållningen av samma kategori som är problemet.
Faktorn – Sammanhang
Meningsfulla uppgifter (att tro på det man gör)
Av de officerare som är verksamma i yrket upplever alla att det man gör är meningsfullt och anger detta
som en viktig faktor för att jobba kvar. Däremot anger man att meningsfullheten är begränsad till den
”bubbla” där man jobbar just nu och man har svårt att uppfatta meningsfullheten med många av
Försvarsmaktens uppgifter.
Det ökade fokuset på de administrativa uppgifterna och belastningen av desamma upplevs som mycket
effektsänkande och i många avseenden irrelevant. Meningsfullheten är också kopplad till ett
tidsperspektiv där man anger långsiktighet som en viktig parameter. Hos de förtidsavgångna officerarna
anas en tendens att man inte anser Försvarsmaktens nuvarande inriktning som relevant.
Känsla av sammanhang (struktur, sammanhållen kontext, känsla av r öd tråd)
Denna punkt avhandlar behovet av sammanhang, eller en ”röd tråd”, mellan de olika aktiviteter, åtgärder

”… att man får jobba dels i planering och dels i genomförande, alltså det man har planerat är man
med och verkställer och genomför…”
Behovet av sammanhang är starkt kopplad mot behovet av en tydlig struktur eller snarare den upplevda
avsaknaden av den.
”… Där man å ena sidan säger att man vill, att det ska vara det här insatta insatsförsvaret, men allt
man gör är precis kontraproduktivt mot det och då tappar folk tron på det. Man står här med jättefå
soldater och det finns inget lagstöd för något…”
Man jämför mycket med hur det var ”förr” där kopplingarna mellan vad som sades och vad man gjorde
upplevdes som tydligare och mer spårbart. Man pekar också på risken att möjligheterna till
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uppdragstaktik minskar i och med att man inte förstår vad nivåerna ovanför pratar om. Än mer tveksam
är man till om de högre nivåerna förstår vad som händer två-tre nivåer ner.
”… Den militära strukturen är viktig för tilliten till det man gör[…] och maskinen har ju brutit ner,
men då smalnar man av maskinen, från brigad till kompani och så nu är vår lilla bubbla här, nu ser vi
till att den funkar och så drar man på sig skygglapparna. Så fort man tittar upp så blir man ju rädd
och borde egentligen sluta om man var en anständig människa...”
Framtidstro (långsiktighet, tydliga mål)
På denna faktor anas en viss skillnad mellan kategorierna i populationen. Officerare i kategori 1 uttrycker
ett större hopp till framtiden än kategori 2 och kategori 3, även om skillnaden är marginell. De erfarna
officerarna ser att det kommer svackor då och då, mest kopplat till nedläggning av förband eller oklara
direktiv. Det perspektivet gör dock att man ”står ut” i svackorna, för det brukar bli bättre
”… kanske vi kan bygga upp det här igen. För någonstans vill man ändå ha en tro på att vi kan göra
någonting åt det […] Men jag vet faktiskt inte var min brytpunkt är för så illa som det är nu så borde
man ju redan ha dragit proppen ur…”
Framtidstron sätts till att organisationen snart sätter sig och att detta görs genom en tydlig och
verklighetsförankrad ledning.
”… det är upp till Försvarsmaktsledningen att organisera försvaret på ett trovärdigt, långsiktigt sätt
som ger stabilitet och långsiktighet och trygghet så att vi får lugn och ro på lägre nivå…”
En del av individerna är dock mycket uppgivna och står i en form av mentalt väntläge att lämna
yrket.
”… jag känner inte att jag har någon framtid här utan jag kommer att sluta här inom några år. Och
är det bara tillräckligt bra så att jag kan hämta, lämna på dagis. Jag minskar inte min lön jag
minskar inte min semester. Och det är inte för långt ifrån där jag bor. Ja men då så, varsågod…”
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Tron på sitt eget förband (förmåga, kollegor etc.)
Faktorn förbandsanda utgör här samlingsnamnet för en form av gemensam tro på förbandets förmågor
samt den roll man själv har att spela i den. Man skulle förmodligen även kunna placera stora delar av
faktorn Tillit här. I Förbandsanda återfinns även kamratskap mellan kollegorna. Kamratskap kan dock vara
en fristående faktor och återfinnas som en viktig parameter för motivationen att jobba kvar i yrket även
mellan individer av olika förband.
”… Ja det är ju en inneboende känsla att tro på sitt förband, att tro på sina kamrater och att tro på
det man gör. En inre övertygelse som gör att man kan utsätta sig för i princip vad som helst. Det är ju
den stora överhängande grejen…”

Flera respondenter uttrycker att förbandsandan ”slås” sönder av omstruktureringar, namnbyten på
förband, ”grafiska profilen” m.m. Resultatet av detta blir att några av de viktigare faktorerna för att
arbeta inom Försvarsmakten försvagas. Flera officerare menar att utan förbandsanda blir det bara ett
”vanligt” jobb bland andra.
”… På kompanierna tidigare då sov man ju inne på befälsrummen under skrivorden och hade ett jävla
drag. Vare sig man hade arbetstid eller inte.[…] Försvarsmakten stödjer inte mig på något sätt med
det här med förbandsanda. Ta bara det här med avvecklingen av truppslagen, det är ju bara idioti…”
Gemensamma värderingar (mellan kollegorna inom förbandet, "vad som är
viktigt")
Under denna faktor samlas tankar om vad som ”egentligen” är viktigt och vad som binder samman.
Sammanbindningen mellan kollegorna har uppstått genom att man har ”stötts och blötts” under jobbiga
omständigheter. Dessa gemensamma upplevelser har lett till en ensning av vissa grundläggande
värderingar mellan kollegorna.
”… Jag tror mer att det är en trygghet att vi är en homogen grupp och att vi har de här
värderingarna…”
”… Det enda jag saknade när jag var borta var ju de jag jobbade med. Jag saknade ju inte jobbet i
sig. Det var inte att det var dåliga människor där jag var, nej man delar någonting som andra
yrkeskategorier inte har[…] Utbildningen har varit lika genom åren, vi har mött samma utmaningar
truppföringsmässigt, vi har levt samman under en lång tid, vi delar mycket värderingar även om vi kan
skilja oss politiskt på olika sätt…”
Tillhörighet (samhörighet inom officerskåren, gemenskap, att ha en roll i en
grupp)
Tillhörighet skulle kunna omfatta en mängd underpunkter men i denna kontext rör det sig främst om tre
grupper. Den ena är primärgruppen, de allra närmaste och vikten av att tillhöra en sådan samt att ha en
roll i denna. Utan primärgruppen är man ensam och fyller därmed ingen funktion. Därefter kommer

”… Det är ju en trygghetsfråga, liksom, är man någon i sin grupp? Och är man någon i sin bataljon
ja då är man ju viktigare än om man är någon i en triad, liksom, på kontoret, och det påverkar också,
det känner jag…”
Slutligen kommer en känsla av gemenskap med officerskåren, sammanbunden av gemensamma
grundvärderingar och målsättningar.
”… Vi som yrkesgrupp är ju otroligt homogena vilket gör att, visst som du sa, det kan skilja sig lite på
någon värdering eller attityd men värderingsmässigt så är vi väldigt lik […] även om det, man tycker
saker och ting är jävligt dåligt, så finns det ju en samhörighet inom officerskåren, så det är det som är
tryggheten…”
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Traditioner och samhörighet med tidigare generationer av officerare har också en stor betydelse.
Man upplever sig vara en del av någonting större – ett aktat sällskap.
”… Och det är ganska intressant det här med lillejul. Jag var ju på jullunch på [nedlagt regemente;
förf.anm] och det var 65 officerare från, då egentligen min kull upp till 80 årig gubbe. Och det är en
jävla gemenskap och tillhörighet i den sammanslutningen som jag trivs jävligt bra med…”
Tillhörigheten och behovet av att dela gemensamma erfarenheter är så stor att den kan skapa en känsla av
utanförskap om man inte har gjort det som de andra har gjort, exempelvis en utlandsinsats i ett specifikt
område.
Kamratskap (vänskap, ha roligt, lojalitet med kollegor etc.)
Kamratskap är en mycket tydlig och uttalad faktor till att man väljer att vara kvar i Försvarsmakten. Det
är också den faktor som de förtidsavgångna officerarna anger sig sakna mest. Kamratskap verkar vara
kopplad till flera andra faktorer, såsom tillit, viktigt arbete, liv och död frågor m.fl.
”… sen är det tillbaka till det här med kamratskapen man kan ju säga att det också är en
familjekänsla. Och det är någonting som jag inte tror finns i det civila livet liksom…”
Kamratskap upplevs också vara en alternativskiljande faktor när det gäller yrkesvalet.
”… hur mycket ledighet kan jag få ut på ett annat ställe och vilken lön måste jag ha för att motsvara
det jag har nu, det kan vara en parameter, men framförallt, var ska jag hitta den här
kamratskapen…”
Faktorn – Personlig utveckling
Variation i arbetet (nya utmaningar, bredd på uppgifter, möjlighet att enkelt byta
befattningar)
Denna faktor är en av de mest återkommande och tydligast uttalade. Huvuddelen av respondenterna
pekar på de ständiga variationerna i arbetet i allt från uppgifter, miljöer, arbetskamrater och
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samt att utmanas både intellektuellt som fysiskt eller ledarskapsmässigt. Man upplever också att
möjligheterna till variation är många då mängden av uppgifter inom Försvarsmakten är stor och
mångfacetterad.
”… Det är variationen i yrket, det blir aldrig monotont. Man hinner inte tröttna. Utan det är alltid
nya utmaningar, man får nya uppgifter och jobbar på med olika saker…”
Samtidigt är det tydligt att när utmaningarna stagnerar, främst när det gäller ansvarsnivåer så minskar
engagemanget i yrket och har i flera fall varit en avgörande faktor till att man har tagit ett civilt jobb
istället. Huvuddelen i kategorin förtidsavgångna officerare uppger att de har avslutat sin anställning
främst på grund av behov av nya utmaningar och ett för trögt system.

”… När jag blickade framåt i försvaret upplevde jag att det skulle ta alldeles för lång tid att nå en
riktigt hög och utmanande chefstjänst. Oavsett hur kompetent och framgångsrik jag hade varit, hade
systemet satt upp en "tidsplan" för mig. Då ville jag hellre satsa på en civil karriär och nå framgång
utifrån vad jag presterade…”
Arbetssätt (uppdragstaktik, ansvar, frihet)
Här anges handlingsfrihet i uppgiftens lösande som en viktig faktor för att arbetet ska vara utmanande
och därmed stimulerande. Uppdragstaktik och eget ansvar är ledord hos många av respondenterna.
”… Frihet, att kunna disponera min tid som jag vill, att ha ett tydligt mål, uppdragstaktik, att sätta
upp ett mål och hålla fast vid. Det får mig att stanna kvar […] Det här är roligt med en så stor frihet
och så stort ansvar som jag svårligen skulle få någon annanstans…”
Samtidigt upplevs motsatsen till uppgiftstaktiken, detaljstyrning, ”micro management” och
administrationsfokus mycket omotiverande.
”… Administrationen håller på att kväva systemet. När perschefen säger att det är PRIO som styr
organisationen då har man ju inte förstått någonting […] man tar bort utmaningen, när generalen
pratar min sak, vad ska jag prata då? Man dödar ju utmaningarna eller möjligheterna att agera för
allt däremellan…”
Ansvar (leda andra människor, uppgiftsansvar, utmaning)
Denna faktor är förknippad med en uttalad drivkraft att få leda andra människor och därmed få hela eller
delar av system att fungera. Respondenterna påtalar särskilt vikten av utmaningen med ett stort ansvar,
främst avseende andra människors välbefinnande och utveckling.
Nå personligt uppsatta mål (nå en viss nivå, erhålla en viss förmåga)
Flera officerare planerar sitt yrkesliv i perioder där man sätter upp olika ”karriärmål”, oftast kopplat mer
till uppgifter och ansvar snarare än till grad. När man når sitt mål så sätter man i regel upp ett nytt att
sträva efter. De personliga målsättningarna kan variera i omfattning men verkar vara kopplade mot ett

”… För min del är det viktigt att sätta upp en målsättning, för min del var det att jag ska bli
plutonchef och minst kapten innan jag slutar i Försvarsmakten […] men det är mycket därför jag är
kvar. Just för att uppnå målsättningen…”
Självförverkligande (arbetstillfredställelse, självbestämmande, att lyckas, uppnå
egna mål)
Denna punkt är starkt kopplad till personliga målsättningar men även mot punkten uppskattning. Man
vill lyckas med det man företar sig och man vill ha möjlighet att utsättas för utmaningar samt ha
förutsättningarna för att lyckas med det. Häri ligger även uttryck som arbetstillfredställelse och känslan
av att kunna påverka sin egen situation.
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Utbildning (möjligheten till vidareutbildning, både nivå- resp. kompetenshöjande)
Systemet med ständigt återkommande utbildningsperioder, både nivåhöjande och kompetenshöjande
utbildningar, framhålls som mycket motiverande och dessutom sammanbindande för vapengrenar och
förband. Här ligger även förbandsövningar och truppföringstillfällen med som en del.
”… Bra och stimulerande utbildning som var i och utanför skolbänken. En härlig kamratskap och
vänner för livet. Det kändes stundvis som ett kall…”
Efter graden kapten så minskar dock möjligheterna till nivåhöjande utbildningar och konkurrensen
om dessa utbildningsplatser leder till frustration, besvikelse samt till en bristande framtidstro för
den egna personliga utvecklingen.
Karriär (möjlighet att göra karriär i ansvarsnivå, tydliga karriärsteg)
Avseende faktorn karriär är meningarna lite delade, en del vill avancera snabbt i graderna för att få mer
ansvar och möjligen även status. Andra ser karriären som en personlig utveckling där man skaffar sig
erfarenheter genom en karriär både på bredden och på höjden. Däremot uttrycker många en skeptisk
mening om vilka som befordras och på vilka grunder det sker.
”… Karriärstegen efter Kapten kändes alldeles för lång […] oavsett hur kompetent och framgångsrik
jag hade varit hade systemet satt upp en "tidsplan" för mig. Då ville jag hellre satsa på en civil
karriär och nå framgång utifrån vad jag presterade…”
Meriter och erfarenheter (till gagn för en framtida civil karriär)
För de individer som funderade på en framtida karriär utanför yrket så var meriter och meriterande
erfarenhet en viktig faktor. Här trycker man också på vikten av dokumenterade meriter från trovärdiga
”institut” som t.ex. Försvarshögskolan.
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Den enda gången som skillnader mellan grader lyfts fram är i detta sammanhang. Man upplever
att Försvarsmaktens införande av specialistofficeren är alldeles för ostrukturerat och oklart
genomfört, vilket riskerar att ge dessa grader en låg status utanför Försvaret.
”… Det hör också ihop med om man ska söka sig utåt, om jag kommer som 1.serg eller fanjunkare och
söker jobb, jämfört med kapten så kommer det ju att smälla olika hos rekryterarna…”
Faktorn – personlig identitet
Identitet som officer (både på jobbet och privat, stolthet, status)
Denna faktor är sammankopplad med faktorer som tillhörighet, förbandsanda och viktigt arbete. I
identiteten ingår en stolthet i att tillhöra någonting som gör skillnad och som betyder något. Yrket

skapar också en viss uppmärksamhet vid samtal med utomstående vilket ger det en särskild status för
några av respondenterna. Men identiteten handlar också om identitet innanför organisationen, att vara
infanterist, pansarofficer eller kavallerist (m.fl.) betyder något för drivkraften att jobba kvar.
”… Stoltheten har ju naggats i kanten, för jag var ju tvärstolt förut och jag fortfarande till viss del
stolt. Men det blir ju naggat kopplat till hur trovärdigt det är, det vi håller på med […] Om man inte
känner stolthet och om officerskåren inte längre deltar i någonting då blir det ett vanligt jobb …”
Utan den nämnda stolthetskänslan så avtar motivationen att vara kvar, yrket blir då utan särskild mening
och de civila alternativen blir plötsligt intressanta.
”… Nej jag har varit väldigt officerig och väldigt, infanteristuk. Men jag känner att det där har jag
tappat, jag kan lika gärna ha jeans på mig på dagtid. Jag har helt tappat det där att jag är officer
[…] Det är min förbandsanda som vi var inne på. Min grupp har försvunnit…”
Uppskattning (bekräftelse, respekt, beröm)
Behov av uppskattning är uttalat hos samtliga kategorier, men uppskattningen behöver inte
nödvändigtvis komma från överordnade utan lika gärna från sidordnade eller från underordnade. Man
verkar också få en viss tillfredställelse av kollektivt beröm, främst kopplat till förbandets förmågor.
Uppskattningen kan också erhållas av att man ser konkreta resultat av det man har gjort.
På denna punkt förekommer mycket negativa uttryck och upplevelser. Dessutom upplever flera av de
verksamma officerarna att Försvarsmakten uttrycker, direkt och indirekt, att man inte är önskvärd
kopplat till en viss ålder.
”… Vi börjar ju närma oss ett bäst före datum, så är det ju. Kaptener över 35, ja, okej då en eller två
utav er vill vi nog ha kvar men resten kan nog fasas ut här…”
”… Det har man ju sagt, det har ju Försvarsmakten sagt, att nu är du för gammal och jag bör
egentligen försvinna härifrån. Ja tack för det, men nej…”

också.
”… Gång nummer två [andra utlandsinsatsen, förf. anm.] då möttes jag av en total omorganisation
och var plötsligt en belastning och ”jaha du är inte beredd att åka på utlandstjänst 2012 – nej jag
kom precis hem - ja men då får inte du vara med i insatsförbandet -” Så jag åker iväg med
insatsförbandet och p.g.a. det så blir jag diskvalificerad att vara med i insatsförbandet och den
paradoxen gjorde mig kräkfärdig och illamående. Ett taskigt ledarskap som gjorde mig fruktansvärt
arg och bitter…”
De flesta av de svarande i kategorin förtidsavgångna officerare uttrycker en besvikelse över hur man har
behandlats efter avslutad anställning. Flera personer efterfrågar strukturerade avslutningsintervjuer i
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syfte att debriefa men även i syfte att överföra erfarenheter och att visa på en uppriktig vilja att ta
individen på allvar. Detta är något som även har iakttagits av de aktiva officerarna.
Faktorn – Altruism
Lojalitet gentemot Försvarsmakten (som funktion)
Lojalitet uttrycks främst vara riktad mot uppgiften, kamraterna eller förbandet och verkar handla om en
känsla av att folk ska lita på individen, kombinerat med en pliktkänsla.
”… Jag tror att det är lojalitet, man är lojal både mot sig själv, man är lojal mot sina kollegor vare
sig de är över under eller på sidan. En lojalitet, och man vill ju inte vara den som gjorde att det inte
gick…”
Man uttrycker t.o.m. att lojalitetskänslan mot yrket har (eller är delvis) varit så stark att den kan
skapa dilemman gentemot familjen hemma.
”… Fram till 35 (års ålder) fanns det en tydlig prioritetsordning och min fru hade inte nummer 1 –
efter 35 så ändrades den prioritetsordningen så nu är det familjen som är nummer 1, ibland i alla
fall…”
Lojaliteten gentemot Försvarsmakten uttrycks ha minskat hos en stor del av respondenterna. Några
menar att den minskade lojaliteten är direkt kopplad till en minskad förbandsanda. Ett resultat av detta
är att man börjar ta genvägar för att få igenom sina idéer.
”… Om Försvarsmakten tjänar på det eller hur det går för Försvarsmakten, det är i grunden
ointressant, här och nu. Nu är det jag som ska ha ett roligt jobb…”
Att hjälpa/vara till nytta för andra (människor, samhällen)
Inom de osjälviska faktorerna framkommer en önskan hos de allra flesta, om än med varierad
påverkansgrad på yrkesvalet, att hjälpa andra människor till utveckling, trygghet eller skydd. Här är
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”… Och att man får människor att växa och att hjälper dem på olika sätt i deras individuella
utveckling och sånt. Det är också en viktig del som jag känner […] Det är därför jag kan tycka att
jag är stolt över att tillhöra en yrkesgrupp som, ja osjälviskt agerande. Vi tjänar inte massor med
pengar när vi åker utomlands, men vi gör det för någon annan. Ja det är klart [...] att en del är
äventyret, förbandsandan och att hålla ihop, men i slutändan så agerar ju Försvarsmakten dagligen i
en situation där man hjälper andra människor…”
Ideal - Viktigt arbete (högre ideal än ett vanligt arbete, ett kall, försvara viktiga
värden)
Denna faktor är starkt sammankopplad med faktorer som sammanhang, meningsfulla uppgifter och tillit.
Denna del av motivationsfaktorerna är känslosam och ibland svår att uttrycka för respondenterna, men
innebär i stort att man bär på värden av att yrket står för någonting mer än ett vanligt yrke. Detta ”något

mer” uttrycks i termer av högre ideal, pålitlighet, osjälviskhet och beskrivs som ett kall. Det senare ordet
upplevs dock användas försiktigt, nästan som att det är lite fult att säga det.
”… ett högre ideal än ett vanligt jobb. Man har nån form av högre syfte med det man gör…”
Faktorn - Uppgiftens allvar
Liv och död (hjälpa kollegor att öka egen förmåga)
Andemeningen i nedanstående citat förekommer relativt ofta och verkar vara en viktig faktor för
att stanna kvar i yrket och bidra till ett så bra resultat som möjligt för sina kollegor. Här känner
man igen kopplingar till faktorer som förbandsanda, lojalitet och tillit.
”… Utmaningen i det här yrket är ju skilt från utmaningar i andra yrken. Här är det ju skillt på liv
och död egentligen. Även om vi inte drabbas dagligen av det så är ju ändå det slutliga resultatet
det…”
Skydda Sverige och demokratin
Att försvara sitt land och dess värden är något som inte nämns spontant av de aktiva officerarna, men
som vid en direkt fråga skattas högt. Bland de förtidsavgångna officerarna så upplevdes den faktorn vara
mycket viktig. De senare angav att omställningen till ett internationell fokus och en upplevd avmattning
av värdet i att försvara Sverige var en anledning att sluta i Försvarsmakten – helt enkelt då det inte längre
kändes som om man gjorde någon nytta för samhället.
Sammanfattning av den kvalitativa undersökningsdelen
Från de genomförda intervjuerna samt från den genomförda enkätundersökningen med de
förtidsavgångna officerarna framträdde en bred, men relativt koherent bild av de motivationsfaktorer
som verkar stärka viljan till en fortsatt verkan inom yrkesofficersskrået. De flesta deltagare i den
kvalitativa studiedelen angav flera liknande skäl vilka motiverade dem att arbeta som yrkesofficerare,
likaså angav de liknade skäl för vad som fick dem att tappa motivationen för yrket. Skillnaden låg i hur
Försvarsmakten. Faktorer som ansågs vara avgörande för att fortsätta arbeta inom Försvarsmakten var
flera och sannolikt är det flera olika faktorer som enskilt eller tillsammans skapar den avgörande
motivationen att stanna kvar. De mest återkommande faktorerna var dock kamratskapen, tilliten till egna
förmågor samt till kollegor, förbandsanda, variationen i arbetet, utmaningarna samt uppgiftens allvar – frågor om
”liv och död”.
”… Jag gjorde en konkret insats för mitt land. Jag hade ett omväxlande och intressant jobb som oftast
stimulerade mig och gjorde att jag kände att jag gjorde ett bra jobb. Jag uppskattade omväxlingen
mellan jobb på förbandet och utbildning på FM skolor. Jag fick allt som oftast jobba i en organisation
som är bra på målstyrning med stor frihet för cheferna. Jag hade huvudsakligen dugliga kollegor som
jag kände stor kamratskap med…”
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Likaså var bristen på ovan nämnda faktorer en anledning till funderingar på att säga upp sig för de flesta
av de intervjuade. En tydlig gemensam faktor, avgörande för att sluta eller fundera på att sluta i
Försvarsmakten var kopplat till familjeskäl. Denna faktor var tydlig hos alla urvalskategorier och angavs
främst gälla när och om man ställdes inför ett ultimatum från endera parten, familjen eller
Försvarsmakten. Flera respondenter uttryckte dock ett dilemma inför ett sådant ultimatum och ett
eventuellt beslut behövde inte vara enkelt. Hos de förtidsavgångna officerarna uttrycktes särskilt bristen
på utmaningar (eller en lång väntan på att få sådana) samt en bristande tilltro till Försvarsmaktens
ominriktning och fokus. Anledningar att sluta i Försvarsmakten behövde dock inte bero på negativa
aspekter utan kunde bero på positiva erbjudanden inom den civila sektorn vilka kändes utmanande vid
tillfället de gavs. Lön anges inte vara en orsak till att lämna Försvarsmakten (med undantag av en
respondent som anger detta vara ett av flera skäl).
Under intervjuerna framkom att man med bristande förbandsanda och otydliga mål upplever en
försvagning avseende sin lojalitet gentemot Försvarsmakten till förmån för att istället försöka skydda
egna intressesfärer och arbetsmetoder. Man uttalar även en bristande tillit till systemets förmågor,
främst rekryteringen och utbildningen av nya officerare. Detta kan på sikt leda till att man inte längre
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Empiri - Den kvantitativa undersökningsdelen
Notera att alla citat i denna del av studien kommer ur den inhämtade empirin.
Resultat av den kvantitativa studiedelen
Motivationsfaktorer hos populationen i enkätstudien
Precis som i intervjustudien så framkommer det att de avgörande faktorerna för att stanna kvar i
Försvarsmakten är flera, de varierar med individen samt verkar tillsammans. Alla mätta faktorer
uppfattades som viktiga och/eller mycket viktiga (avgörande) för yrkesvalet, om än i olika omfattning.
De uttalat största faktorerna inom kategorin ”Mycket viktiga – en avgörande faktor för min vilja att
arbeta som yrkesofficer” var faktorerna Meningsfulla uppgifter och Kamratskap tätt följt av faktorerna Tillit
till egna förmågor, Social situation samt faktorn Skydda Sverige.
”… Drivkraften ligger i att skapa något unikt som inte kan skapas på ett civilt jobb. De bieffekter som
detta skapar i form av kamratskap, förbandsanda, förtroende mm är det kitt som binder ihop en annars
i stora stycken fragmenterad bild av FM…”
”… Den absolut viktigaste faktorn för mig är att jag vill försvara Sverige och dess medborgare. Det är
den urgamla kopplingen mellan familj-vänner-byggd-nation som jag känner mest för…”
Faktorerna Förmåner, Tillit till närmaste chefs förmågor samt Arbetssätt är även de faktorer vilka mer än en
tredjedel har valt under kategorin av avgörande faktorer. I kommentarsfälten är det återigen den flexibla
arbetstiden, ÖD-avtalet samt friheten i yrket som ofta framhävs.
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”… sammantaget en mycket attraktiv blandning av arbete med viktig roll, stora individuella
möjligheter, rimlig arbetsbelastning, ekonomisk ersättning inkl trygghetsaspekten och ledigheter…”
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Helt oviktigt för min vilja att fortsätta arbeta som yrkesofficer
Av mindre vikt...
Neutralt - gör varken till eller från...
Viktigt för min motivation...
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Mycket viktigt - En avgörande faktor för mig för att vilja jobba som yrkesofficer
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T ABELL 5 - S AMMANSTÄLLNING ALLA

SVAR ALLA FAKTORER

I kontrast till detta kan observeras att även om faktorerna Meriter, Lojalitet, Karriär, Identitet, Ideal samt
Tillit till högre lednings förmågor ansågs som viktiga faktorer av en stor del av populationen så är det
samtidigt dessa faktorer som bland flera andra respondenter anses ha en neutral eller låg relevans för den
egna viljan att jobba vidare som officer. Detta resultat verkar generellt bekräfta resultaten i
intervjustudien men intressant nog ska ovanstående resultat visa sig skilja något beroende på vilka olika
variabler man skär det i.

I enkätstudie n nya identifierade motivationsfaktorer
I enkätens kommentarfält och öppna frågor har två nya faktorer identifierats, den ena är Geografisk
rörlighet och avhandlar en ovilja att flytta från bostadsorten. Denna ovilja upplevs så pass stark att den kan
motivera individen att säga upp sig från Försvarsmakten. Oron över att behöva flytta är främst kopplat
till förbandsnedläggningar men även till ev. kommenderingar utanför individens påverkan.
”… Jag är inte så flyttbenägen. Skulle mitt förband flyttas eller läggas ner skulle jag nog söka annat
jobb…”
Den andra faktorn skulle kunna benämnas Hög ålder (upplevd) och handlar om att man inte ser någon
möjlighet att yrkesväxla så pass sent i yrkeslivet, både av praktiska som av emotionella skäl. Denna faktor
ligger förmodligen nära faktorerna Anställningstrygghet samt Tillit till egen förmåga men har nog sannolikt
flera kopplingar än så.
”… Det är endast kamratskapen, min ålder som gör att jag inte vågar ta klivet ut civilt, då jag inte
tror att jag har någon möjlighet att få ett nytt jobb med samma kamratskap och innehåll…”
För övrigt överensstämmer den omfattande mängd kommentarer och svar med resultatet från studiens
kvalitativa del och flera av svaren från enkäten redovisas som citat i nedanstående kapitel. Det finns
således ett tydligt och klart samband mellan resultaten i intervjustudien och de kommentarer och skrivna
svar som enkätstudien gav.
Sinnesstämningen hos populationen i enkätstudien
Den allmänna motivationen att arbeta som officer spänner över hela spektret där över 44 % anger att de
har en hög till mycket hög motivation för yrket. Detta ska dock ställas mot att drygt 31 % av officerarna
har en låg motivation för yrket varav nära hälften av dessa funderar på att säga upp sig. Att över 15 % av
officerarna i denna undersökning funderar i dessa banor torde vara oroväckande för en arbetsgivare –
särskilt som tidigare forskning visar på att dessa tankebanor ofta effektueras. (Nystedt, 1992, ss. 36-41)
arbetsgivare om 5 år där endast en knapp tredjedel (32,9 %) svarar jakande på den frågan medan
resterande officerare är tveksamma (47,5 %) eller direkt nekande (18,7 %) till frågan. Kommentarerna
kring dessa frågor varierar något men avhandlar främst frågor kring omstruktureringen eller om tankar
kring den egna yrkesrollen. Känslor av uppgivenhet, delvis åldersrelaterat förekommer också.
”… Jag brinner för yrket och sämre än som det är just nu tror jag inte att det kommer att bli […] Blir
FM klar med alla omstruktureringar så är jag övertygad om att FM kommer bli en attraktiv
arbetsgivare…”
”… Jag rekryterades mot att vara krigsförbandschef, inte att vara administratör/förvaltare. Denna
ominriktning av de taktiska officerarnas uppgift i vardagen tror jag gör det svårt att behålla TO i
längden…”
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Denna tendens återspeglas även i svaren på frågan om huruvida man ser Försvarsmakten som en attraktiv
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”… Stannar jag så är det förmodligen bara för att jag känner att jag inte kan eller vågar börja om
med något helt annat…”
Omstruktureringsarbetet verkar skapa en stor oro hos de tillfrågade officerarna och berör både aktuellt
läge såsom den närmaste framtiden.

Mycket orolig

Orolig

Neutral

Trygg

Mycket trygg

Nuläge

21,5 %

51,1 %

15,5 %

10,0 %

2,3 %

Om 5 år

19,6 %

44,3 %

19,6 %

12,8 %

3,2 %

T ABELL 6 - O FFICERARNAS KÄNSLA K RING OMSTRUKTURERING SARBETET

I dessa frågor återkommer man ofta till ett bristande förtroende för försvarsmaktsledningens sätt att leda
och driva detta arbete.
Mycket lågt

Lågt

Neutralt

Högt

Mycket högt

18,7 %

33,3 %

32,9 %

14,6 %

0%

T ABELL 7 - F ÖRTROENDE FÖR FÖRSVA RSMAKTSLEDNINGEN

Anmärkningsvärt är att Försvarsmaktsledningen verkar uppbära ett generellt lågt förtroende hos
de anställda ute på förbanden. Här ska dock noteras att huvuddelen av respondenterna pekar på
strukturella problem med bristande struktur, illa beredda beslut och många dubbeltydliga ordrar
som orsaken till det låga förtroendet och inte på enskilda personer eller befattningshavare.
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”… Jag uppfattar att ledningen har liten kontroll över de förändringar som sker just nu. Det kommer
förhållandevis många olika styrningar/instruktioner i viktiga frågor…”
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”… Det är inte så konstigt att mitt förtroende för "ledningen" är så lågt. Den enormt stora
omstruktureringen från värnplikt till yrkesförsvar verkar milt sagt helt oplanerad. Jag blir på
veckobasis påmind om hur dåligt förberett allting är. Så som löner och kontrakt för soldater,
utvecklingen av underbefälssystemet som nu har existerat i 4 år men det finns ingen direkt plan för alla
kolleger som valt den vägen…”
”… Mycket görs bra men det verkar bli ett kortsiktigt tänk utan en genomtänkt idé.
Personalförsörjning, utbildningssystem hänger ej ihop på något sätt […]Orolig över att FM tappar
kunnig personal p.g.a. omstruktureringen…”

Motivationsfaktorernas betydelse för olika kategorier
Olika variablers inverkan på motivationsfaktorerna
Variablerna motivationsnivå, ålder, internationell erfarenhet, officerskategori, vapengren och civil
erfarenhet gav ett antal olika kategorier av populationen. Resultatet blev att huvuddelen av de olika
motivationsfaktorerna verkade oberoende av de olika kategorierna och att svaren således i huvudsak är
allmängiltiga för den undersökta populationen. Det förekom dock vissa signifikanta skillnader mellan
olika kategorier avseende vissa motivationsfaktorer (se bilaga 1 – Signifikanser Chi2). Variablerna ålder
samt vapengrenstillhörighet uppvisade signifikanta skillnader på flera av motivationsfaktorerna emedan
inga signifikanta skillnader uppmättes mellan specialistofficerare och taktiska officerare.
Motivationstemat Förbandsanda var det enda tema där inga signifikanta skillnader fanns mellan några
kategorier och således torde detta tema vara allmängiltigt hos den testade populationen. Här bör noteras
att förbandsanda är starkt kopplat till primär- och sekundärgrupper, dvs. plutons och
bataljons/regementsnivå.
Svar sorterade på Motivationsgrad
Vid en jämförelse mellan de individer som anmälde en hög till mycket hög motivation för yrket och de
individer med en så låg motivationsnivå att de övervägde eller avsåg att sluta, noterades vissa signifikanta
skillnader. Faktorn Tillit till egna förmågor samt Meningsfulla uppgifter ansågs i större omfattning vara
viktigare hos de officerarna med lägst motivation, medan faktorn Lojalitet ansågs i större omfattning vara

T ABELL 8 - J ÄMFÖRELSE AVGÖRANDE
MOTIVATION

FAKTORER , RESPONDENTER MED OBE FINTLIG / MYCKET LÅG - RESP . HÖG / MYCKET HÖG

skydda sverige

ideal

hjälpa andra

lojalitet

uppskattning

identitet

meriter

karriär

självförverkligande

ansvar

personliga mål

utbildning

variation

kamratskap

arbetssätt

Respondent med obefintlig/mkt låg motivation

liv och död
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Respondent med hög/mkt hög motivation

tillhörighet

gemensamma värderingar

tro på eget förband

framtidstro

sammanhang

meningsfulla uppgifter

tillit nära chefers förmågor

tillit andras förmågor

tillit egna förmågor

Anställningstrygghet

Förmåner

social situation

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

tillit högre lednings…

viktigare hos officerare med hög motivation.
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Orsaken till detta kan möjligen finnas i att de officerare med låg motivation också upplever att den egna
förmågan eftersätts eller riskerar att eftersättas p.g.a. bristen på möjlighet till exempelvis materiel,
truppföring och/eller uppbyggda förband. Man upplever också att det inte går att arbeta på ett
meningsfullt sätt och således sjunker motivationen.
”… Som tekniker finns det en stor motivationsfaktor som jag känner just nu brister väldigt mycket. Det
är bristen på rätt materiel. Det finns fordon och prylar men det som alltid saknas är verktyg och
reservdelar[…]För mig som tekniker är det ungefär som att säga till en skyttesoldat att just nu finns
det ingen Ak5 till dig men ni kan väl öva strid iaf. Om inte detta blir bättre känns det som detta
kommer att vara till stor del det som göra att jag lämnar FM…”
Att officerare med högre motivation i så stor omfattning värderar faktorn Lojalitet mot Försvarsmakten
hänger sannolikt ihop med värderingar eller personlighet och kan väl ses som att dessa personer har
överseende med, eller ser förbi eventuella hinder och problem. Att kunna anpassa sig och se möjligheter
har ju tidigare visat sig vara en framträdande förmåga hos de officerare som stannar kvar i yrket.
Svar sorterat på ålder
Variabeln ålder mättes i tre ålderskategorier och visade på de största inbördes (signifikanta) skillnaderna i
populationen. Överlag låg den yngre ålderskategorin högre än de två andra kategorierna medan den
äldsta kategorin, generellt låg lägre än de andra två. De faktorer som mätte signifikanta skillnader och
därmed påvisade ett beroende av ålder var alla tre faktorer inom trygghetstemat, Social situation,
Förmåner samt Anställningstrygghet. Dessutom var det flera faktorer inom temat personlig utveckling
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social situation
Förmåner
Anställningstryg…
tillit egna förmågor
tillit andras…
tillit nära chefers…
tillit högre…
meningsfulla…
sammanhang
framtidstro
tro på eget förband
gemensamma…
tillhörighet
kamratskap
variation
arbetssätt
utbildning
personliga mål
ansvar
självförverkligande
karriär
meriter
identitet
uppskattning
lojalitet
hjälpa andra
ideal
skydda sverige
liv och död

närmare bestämt faktorerna Arbetssätt, Ansvar, Utbildning, Karriär samt Meriter och erfarenheter.

Respondenter 20-31 års ålder

Respondenter 32-43 års ålder

Respondenter 44 års ålder och mer

T ABELL 9 - J ÄMFÖRELSE MELLAN ÅLDERSKATEGORIER , AVGÖRANDE FAKTORER F ÖR MOTIVATIONEN ATT
YRKESOFFICER

ARBETA SOM

Ett rimligt antagande är att de yngre som är i början av sin karriär kan se just ekonomisk utveckling,
möjligheter till karriär och utbildning som viktigare än de äldre som sannolikt har nått en högre nivå i
båda avseendena. En annan faktor med ett tydligt åldersberoende var Tillit till närmaste chefs förmågor.
Orsaken till detta kan sannolikt finnas att de yngre officerarna behöver och söker (och finner kanske)
äldre förebilder att lära sig av. Vidare är de yngre officerarna oftare på en lägre hierarkisk nivå och är
därmed mer direkt beroende av kompetenta chefer vilka fattar beslut om deras omedelbara
förehavanden på förbandet eller under insatsen.
Svar sorterat på vapengrenstillhörighet
Variabeln vapengren är den variabel som ger det näst största utfallet avseende kategoriberoende och det
finns flera skillnader mellan vapenslagens värdering av hur avgörande eller viktig en faktor är.
Signifikanta beroenden påvisades vid faktorerna Känsla av sammanhang, Arbetssätt, Temat identitet med
faktorerna Identitet som officer samt Uppskattning. Faktorerna Ideal-viktigt arbete samt Liv och död påvisade
även de ett kategoriberoende. Officerare ur Armén låg generellt högst på dessa faktorer medan
officerare ur Marinen som regel låg lägst. Orsakerna till detta har inte tydligt framgått i
kommentarsvaren men en möjlig förklaring kan vara Arméns mer trupprika och förbandsberoende
system jämfört med de båda andra vapengrenarnas mer tekniska fokus. Byggt på det förra påståendet
finns det sannolikt även olika utvecklade kulturer inom respektive vapengren, där olika attribut och
förmågor värderas olika. En slutsats av resultatet torde dock vara att Försvarsmakten behöver ta i
beaktande att olika attraktionshöjande åtgärder för yrket kan slå olika beroende på vapengren och
möjligen även på truppslag (motsv.)
60,0
50,0
40,0
30,0
10,0
0,0

Armén

Flygvapnet

Marinen

T ABELL 10 - E N JÄMFÖRELSE AV DE A VGÖRANDE FAKTORERNA MELLAN VAPENGRENARNA
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20,0
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Svar sorterat på internationell erfarenhet
Variabeln om internationell erfarenhet visade inga större signifikanta skillnader i viktningen av
motivationsfaktorer förutom på faktorn Tillit till högre lednings (chefers) förmåga. Denna faktor värderades
som avgörande av officerare med utlandserfarenhet i större omfattning än de utan utlandserfarenhet.
Orsaken till detta framgår inte av de lämnade svaren men kan tänkas bero på erhållna insikter om

T ABELL 11 - JÄMFÖRELSE AVSEENDE

Respondenter 1st utlandsmissioner

liv och död

skydda sverige

ideal

hjälpa andra

lojalitet

uppskattning

identitet

meriter

karriär

självförverkligande

ansvar

personliga mål

utbildning

arbetssätt

variation

kamratskap

tillhörighet

gemensamma…

tro på eget förband

Respondenter 0st utlandsmissioner

framtidstro

sammanhang

meningsfulla…

tillit högre…

tillit nära chefers…

tillit egna förmågor

Anställningstrygghet

Förmåner

social situation
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tillit andras…

behovet av stöd från svensk operativ ledning vid utlandsinsatser.

Respondenter 2st eller fler utlandsmissioner

INTERNATIONELL ERFARENHET

Svar sorterat på specialistofficerare och taktiska officerare
Här jämfördes de två officerskategorierna avgränsat till ålderskategorierna 20-31 år, detta då den
absoluta huvuddelen av specialistofficerarna i denna studie befinner sig där. Av samma anledning valdes
endast svar inkomna från LG, P7 och LSS. Vid jämförelsen verkar specialistofficerarna generellt vara
högre i sin skattning av de avgörande faktorerna jämfört med de taktiska officerarna i samma
ålderskategori. Det har däremot inte funnits några signifikanta skillnader vid chi2-testen som kan påvisa
något beroende av de två officerskategorierna och viktningen av motivationsfaktorerna. Det kan dock
vara intressant att undersöka vidare varför faktorerna Lojalitet mot Försvarsmakten samt Gemensamma
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Taktisk officer (20-31 års ålder)

Specialistofficer (20-31 års ålder)

T ABELL 12 - J ÄMFÖRELSE - AVGÖRANDE FAKTORER M ELLAN SPECIALISTOFFICERARE OCH TAKTISKA
ÅLDERSKATEGORIERNA 20-31 ÅR

OFFICERARE I

liv och död

skydda sverige

ideal

hjälpa andra

lojalitet

uppskattning

identitet

meriter

karriär

självförverkl…

ansvar

personliga mål

utbildning

arbetssätt

variation

kamratskap

tillhörighet

gemensamm…

tro på eget…

framtidstro

sammanhang

meningsfulla…

tillit högre…

tillit nära…

tillit andras…

tillit egna…

Förmåner

70,0
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Anställnings…

specialistofficerarna.

social situation
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värderingar nådde ett nollresultat hos de taktiska officerarna i denna ålderskategori till skillnad från

Svar sorterat på officerare i kategori 1 resp. kategori 2
Under intervjustudien upptäcktes inga större skillnader mellan de officerare som någon gång hade varit
tjänstlediga för civilt jobb eller civila studier (kategori 2) och de som inte hade varit det (kategori 1). En
skillnad verkade dock vara faktorn Framtidstro som verkade vara större hos kategori 1 – officerarna,
medan kategori 2 var mer avvaktande i denna fråga. De senare hade även avstått från högre löner i den
civila sektorn när de återvände till Försvarsmakten efter tjänstledigheten. Enkätundersökningen gav att
likheterna mellan kategorierna var stora. Avseende motivationsfaktorn Personliga målsättningar så fanns
ett beroende mellan kategori och faktor där officerare i kategori 1 i större omfattning värderade detta
högre. Orsaken till detta kan tänkas bero på tidigare erfarenheter där de officerare som slutar i
Försvarsmakten och sedan kommer tillbaka redan upplevde sig ha uppnått vissa mål med yrket och nu
sökte nya utmaningar.

FAKTORER , KATEGORI 1 OCH KATEGORI

liv och död

skydda sverige

ideal

hjälpa andra

lojalitet

uppskattning

identitet

meriter

karriär

självförverkligande

ansvar

personliga mål

utbildning

arbetssätt

variation

kamratskap

tillhörighet

gemensamma…

framtidstro

tro på eget förband

Kategori 1

Kategori 2

2
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T ABELL 13 - J ÄMFÖRELSE AVGÖRANDE

sammanhang

meningsfulla…

tillit högre…

tillit nära chefers…

tillit andras…

tillit egna förmågor

Förmåner

social situation

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Anställningstrygg…

”… Det här är ett av de allra svåraste yrkena. Det som driver mig är att testa mig själv hur bra jag
kan bli. Hur mycket ansvar pallar jag, vilka stressnivåer fixar jag, hur duktig är jag att manövrera i
skarp strid etc. Att utmana mig själv är min drivkraft…”
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Slutsatser
Upptäckta motivationsfaktorer
Resultat av studien
Resultatet av denna studie har gett att det är ett flertal motivationsfaktorer som verkar avgörande för
viljan att stanna kvar i yrket. Beroende av variabler som motivationsnivå, ålder, vapengrenstillhörighet,
utlandserfarenhet samt civil erfarenhet så påvisades dock vissa signifikanta skillnader mellan de kategorier av
officerare som nämnda variabler skapade. De identifierade motivationsfaktorerna redovisas nedan i tabell
14 (faktorer valda i störst omfattning är fetmarkerade, medan faktorer valda i näst störst omfattning är
understrukna).
Resultatet stämmer väl med tidigare forskning och teorier avseende mänskliga behov, men även
avseende de speciella förhållanden som råder inom officersyrket, beskrivet av bl.a. Huntington, Moskos
och Janowitz. Däremot har studien gett en bredare bild av officerens drivkrafter för yrket än vad som
tidigare har påvisats, främst gällande för de senaste 15 åren.
Motivationsnivån och framtidstron på officersyrket har dock befunnits anmärkningsvärt låg och en
markant del av populationen går i tankar av att sluta i yrket nu eller senare. Jämfört med de hitintills
relativt låga avgångstalen inom officerskåren så torde detta resultat vara relevant att kontrollera
närmare.
Behovshierarkin

Motivationsteman

Yrkesofficerares drivkrafter | 2012-03-23

Fysiologiska behov
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Motivationsfaktorer
Bakgrundsfaktorer (fysisk förmåga)

Behov av säkerhet och

Trygghet, Tillit,

struktur

Sammanhang

Behov av tillhörighet och

Förbandsanda

Kamratskap, Tron på sitt eget förband,
Gemensamma värderingar, Tillhörighet

Behov av att tillfredställa

Personlig utveckling,

självkänslan

Identitet

Variation i arbetet, Arbetssätt, Ansvar, Nå
personligt uppsatta mål, Självförverkligande,
Utbildning, Karriär, Meriter och erfarenheter

Behov av

Personlig utveckling,

självförverkligande

Altruism, Uppgiftens

kärlek

Social situation, Förmåner,
Anställningstrygghet, Ålder, Geografisk
rörlighet, Tillit till egna förmågor, Tillit
till andras förmågor, Tillit till närmaste chefs
förmågor, Tillit till högre chefers förmågor,
Känsla av sammanhang, Meningsfulla
uppgifter, Framtidstro

Identitet som officer, Uppskattning, Lojalitet
gentemot Försvarsmakten, Att hjälpa/vara till
nytta för andra, Ideal - Viktigt arbete,
Skydda Sverige och demokratin, Liv och

allvar

död (hjälpa kollegor att öka egen förmåga)

T ABELL 14 - I DENTIFIERADE MOTIVAT IONSFAKTORER GRUPPERADE ENL . MASLOW . FAKTORER VALDA I STÖ RST OMFATTNING ÄR
FETMARKERADE , MEDAN FAKTORER VALDA I NÄST STÖRST OMFATTNING ÄR UNDERST RUKNA

Utveckling av resultat
Allmänt

Undersökningen ger följaktligen en relativt sammanhållen, om än bred bild av yrkesofficerens
drivkrafter. Kommentarer och svar på öppna frågor i enkätstudien var slående lika de kommentarer och
svar som kom ur intervjustudien. Precis som i intervjustudien så framkommer det i enkätstudien att de
avgörande faktorerna för att stanna kvar i Försvarsmakten är flera och att viktningen av deras betydelse
varierar individuellt. Intervjudelen identifierade således en mängd olika motivationsfaktorer vilka
bekräftades i enkätstudien. De identifierade i motivationsfaktorerna kan sorteras in i en modell (Tabell
14) byggd på Maslows behovshierarki. Modellen behövde dock kompletteras med Bakgrundsfaktorer där
personlighet, fysiska/psykiska förmågor och olika begåvningar utgör någon form av grundförutsättningar
för yrket. Var Altruism och Uppgiftens allvar passar in i Maslows modell kan funderas på, å ena sidan ligger
det kanske på det högsta planet där individens ideal ska förverkligas, å andra sidan kan delar återfinnas i
området kring säkerhet och struktur. Behovet av tillhörighet kan också stimuleras genom att man arbetar
för en gemensam sak. Det senare resonemanget bekräftas av Huntingstons idéer om en kollektiv
tillhörighet och rollen som samhällsbärare emedan Moskos och Janowitz tankar kring officersyrket som
ett affektivt framkallat kall stödjer den förra.
Påverkan av variabler

I den kvantitativa delen framkom att variabler som motivationsnivå, ålder, vapengrenstillhörighet,
utlandserfarenhet samt civil erfarenhet gav vissa beroenden och visade på skillnader inom de skapade
kategorierna. Olikheterna inom vapengrenarna och kanske även ålderskategorierna skulle kunna bero på
olika värderingar sprungna ur, eller formade av, olika förband och vapengrenars kulturella och
och närande av en särskild anda. Avseende skillnader mellan ålderskategorierna så kan de tänkas bero på
olika typer av behov kopplade till olika skeden i livet.
Arena för behovstillf redsställelse

Att individen väljer att arbeta i Försvarsmakten är sannolikt kopplat till att organisationen har möjlighet
att i olika mening uppfylla individens behov på alla plan. Denna arena för behovstillfredsställelse
underhålls direkt och indirekt av Försvarsmakten genom skapandet av en känsla av ett unikt arbete samt
understödjandet av kamrat- och gemenskapsbyggande. Här bör noteras att individen främst stimuleras av
primär och sekundärgrupperna medan de mer avlägsna grupperna verkar inverka marginellt.
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Vi de tillfällen som Försvarsmakten misslyckas i underhållet av de avgörande faktorerna eller rentav
motverkar dem så minskar också möjligheterna till behovstillfredsställelse. Därmed börjar individen leta
efter nya arenor för behovstillfredsställelsen.
Ultimatum från individens sociala sfär, oftast den närmaste familjen har sannolikt en mycket stor
påverkan på individens beslut att säga upp sig. Andra yttre faktorer som attraktiva erbjudanden från den
civila marknaden är också parametrar som resulterar i att officerare säger upp sig alternativt funderar på
detta. Här jämförs naturligtvis attraktionskraften från Försvarsmakten arena med den civila arenan
avseende behovstillfredsställelse.
Yttre faktorer
-Familjens krav/Ultimatum
- Jobberbjudande från andra.

Försvarsmaktens
oförmåga att ge stimuli
Direkt
Indirekt
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Inre drivkrafter
Värderingar
Målsättningar
Engagemang mm.

Försvarsmaktens förmåga
till direkt stimuli
Ledarskap
Respekt för individen
Förmåner
Meningsfulla uppgifter

Altruism

Uppgiftens
allvar
Försvarsmakten
Indirekt

Försvarsmakten
Direkt

Identitet

Personlig
utveckling

Förbandsanda

Sammanhang

Bakgrundfaktorer
Fysiska förutsättningar
Psykiska förutsättningar
Social bakgrund
Begåvningsnivå
Befälslämplighet etc.
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Inre drivkrafter

Bakgrundsfaktorer

Tillit

Trygghet

Arena för viljan att vara Yrkesofficer

Försvarsmaktens
förmåga till indirekt
stimuli
Kamratskap,
Förbandsanda, mm

AVS EENDE POPULATIONENS MOTIVATIONSFAKTORER VERKANDE PÅ FÖRSVARSMAKTSARENAN

Modellen ovan ger att alla motivationsteman fyller en avgörande betydelse för att vara kvar i yrket samt
att alla är kopplade till de inre drivkrafterna. Så länge som Försvarsmaktsarenan tillfredställer de inre
drivkrafterna och yttre faktorer inte påverkar allt för mycket så stannar officeren kvar inom
Försvarsmakten.
Kopplingen mellan motivationsnivå och motivationsfaktorer
Frustrationsnivå och redundans
Under inhämtningen av empirin i denna studie framkom att många av officerarna är frustrerade och att
motivationsnivån på flera plan är låg. Sett ur ett behovshierarkiskt perspektiv så verkar detta rimligt då
det är den upplevda bristen på struktur, sammanhang och tillit till högre ledning som dominerar de

negativa kommentarerna, det vill säga grundläggande behov. Huvuddelen av populationen är dessutom
tveksamma eller direkt ifrågasättande till om Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare de närmaste
fem åren. Närmare 15 % av den tillfrågade populationen går i tankar om att säga upp sig. Även om både
Maslow och Nystedt menar på att avsaknad av viss behovstillfredsställelse kan hanteras så är det ändå
fundamentala behov som naggas i kanterna eller rent av upplevs saknas.
Officerens ”motivationspyramid” verkar dock vara relativt redundant, förmodligen på grund av en
omfattande sammansättning av en mängd olika, för individen ”avgörande” motivationsfaktorer. Denna
redundans står sig dock svårt mot frågor av en mer ultimatumliknande art, främst när det gäller den egna
familjens acceptans och behov. En annan parameter är attraktiva erbjudanden från en yttre aktör vilken
kan locka med en ny arena för behovstillfredsställelse med nya utmaningar till en mindre risk och en
högre lön.
Konsekvenser för Försvarsmakten
Vikten av likheter och olikheter
Eftersom alla mätta motivationsfaktorer har ansetts vara avgörande av minst 10 procent av populationen
(faktorn lojalitet som var lägst uppmätte dock endast 8,7 %) så är det rimligt att Försvarsmakten som
arbetsgivare tar detta i beaktande för de beslut man fattar och det ledarskap man tillämpar. Här bör man
således vara medveten om att attraktionshöjande åtgärder för en del av officerskåren inte behöver betyda
lika mycket för andra delar av kåren – som istället kan tänkas se åtgärderna som onödiga eller åtminstone
inte prioriterade. Här behöver man främst ta hänsyn till variablerna ålder och vapengrenstillhörighet.
Vikten av tillit
Tilliten till kollegorna och de närmaste cheferna anses av många vara en avgörande faktor för att stanna
kvar i yrket – detta tål att jämföras med plutonchefernas betydelse för soldaternas motivation – och här
bör man kanske fundera kring tillgången på förebilder för officerskåren liksom kring fördelningen av den
avlastas från detta i syfte att kunna utöva det ledarskap och föregångsmannaskap som verkar ha en stor
påverkan på yrkesofficerens motivation att stanna kvar i Försvarsmakten.
Vikten av ett långsiktigt engagemang
Både tidigare forskning och internationella erfarenheter visar på risker med att rekrytering sker utan ett
långsiktigt engagemang i fokus. Detta märks kanske tydligast bland specialistofficerarnas kommentarer
men även bland de taktiska officerarna, vilka oavsett ålder, ofta uttryckte en känsla av att inte vara
önskvärda på grund av sin ålder. Här är alltså en uppenbar risk att man nu förbereder en mängd blivande
experter att sluta när deras förmågor är som mest utvecklade och att denna ”sinnesstämning” gör att de
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faktiskt slutar, kanske t.o.m. tidigare än önskat. Vidare är det kanske så att de som ska stå för
kontinuiteten i Försvarsmakten, de taktiska officerarna inte ser yrket som ett livstidsyrke utan ser sig om
efter andra stimuli, vare sig Försvarsmakten vill det eller inte.
Vikten av kamratskap och förbandsanda
Faktorn Kamratskap verkar stå högre i värde än vad t.ex. Tillit till närmaste chef gör, vilket bekräftar
Nystedts resultat om att god kamratskap till viss del kan kompensera för dåliga chefer och bristande
struktur. Att förbandsanda och nära gemenskap är viktigt i det militära yrket, oavsett om man är officer
eller soldat är inte något nytt, likväl är det nog klokt av Försvarsmakten att fundera på vad det är som
skapar denna kamratskap, förbandsanda och identitet. Sannolikt har det att göra med en tydlig
förbandsidentitet – och därmed tydliga primär (pluton) och sekundärgrupper (bataljon/regemente),
tydliga roller, traditioner och mer avgränsade tillhörigheter snarare än ett stort anonymt kollektiv eller
”varumärke”.

Förslag på fortsatt forskning
De olika kategorier som skapades av variablerna ålder, vapengrenstillhörighet, utlandserfarenhet, civil
erfarenhet, motivationsgrad samt officerskategori vore intressant att få undersökt på ett större urval av
officerskollektivet. Här finns kanske ytterligare variabler som skulle kunna testas kopplat till
motivationsfaktorer. Tänkbara faktorer för granskning skulle kunna vara social bakgrund, civil
utbildning, specialkompetenser, familjeförhållanden, tjänstgöringsomdömen, vitsord, betyg från militära
skolor etc. Här vore dessutom en komparativ ansats intressant, där aktiva yrkesofficerare kunde jämföras
med förtidsavgångna officerare i samma grad och ålderskategorier.
Under denna studie möter man ofta uttryck som identitet, förbandsanda eller Esprit de corps, och dessa
verkar vara mycket viktiga faktorer, både historiskt som i dags dato. Flera officerare i denna studie
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finnas mycket forskat kring detta. Kanske är det viktigt med symboler och tygmärken inom primär och
sekundärgrupperna då det är där som identiteten och tryggheten främst visar sig ligga.
”… Den dagen jag inte känner stolthet i att identifiera mig som officer kan jag sluta[…] FML bör
tillåta viss förbandskultur och inte driva alla till en grå massa. Detta gör också att man som individ
och officer kan vara stolt att tillhöra något större, men inte en grå massa…” (kommentar citerad ur
enkäten)
I dagens arbete med en ny svensk Försvarsmakt, nya förband, grafiska profiler mm så är det nog viktigt
att ha koll på vad som skapar de avgörande symbolerna att samlas kring.

Studiens begränsningar

Reliabilitet
Hela studien genomfördes under en period i Försvarsmakten med mycket omställningar och en viss
turbulens. Detta avspeglas sannolikt i den sinnesstämningsmätande delen av enkäten vilket gör att
resultatet här kan tänkas se annorlunda ut genomförd i ett senare skede. Mätningen av
motivationsfaktorerna påverkas sannolikt också, till viss av detta förhållande, främst avseende
viktningen. Omställningsarbetet har dock pågått över en längre tid och lär fortsätta så ett tag till så det är
nog att anse som ett relativt normaltillstånd. Vidare bekräftar tidigare forskning och studier delar av
resultaten vilket gör att de kan anses som stabila i sitt varande. Då författaren själv är yrkesofficer så kan
tolkningen av kvalitativa data riskera att slås av tendens, å andra sidan har författaren lätt att förstå
uttryck och kommunikation i den militära kontexten, främst avseende kulturella aspekter.
Vinsten med att genomföra gruppintervjuer är de interagerande samtal som skapas av deltagarna vilket i
sin tur kan leda till konstruktiva ifrågasättanden och utvecklade resonemang. Vidare kan deltagarna
forma samtalet mer mot de områden som de anser vara viktiga. Samtalet blir också mer naturligt och
viss vikt kan även läggas i hur saker sägs, utöver vad som sägs. (Bryman, 2002, ss. 325-328).
I syfte att undvika alltför omfattande individuella tolkningar av mätskalan så användes beskrivande ord
både före frågeställningarna som i svarsalternativen. Vidare användes ord ur intervjustudien, dvs. ord
uttryckta av officerare, till att operationalisera frågorna och namnge faktorerna, detta borde ge ett
igenkännande och en någorlunda enad syn kring begreppens innebörd hos respondenterna.
Chi2 tester gjordes på enkätsvaren i de delar där olika kategorier ställdes mot varandra, detta bekräftar
reliabiliteten på de konstateranden och slutsatser som drogs i dessa fall.
Validitet
Resultatet i studien kan anses vara relevant och ge en bild av de svenska officerarnas drivkrafter för
yrket. Tillgänglighetsurvalet gav visserligen en populationen bestående av kön, åldersfördelning,
Försvarsmakten. (Försvarsmakten, 2011, ss. 22-24) Men populationen är något övertung avseende
representationen ur Armén samt av officerare bosatta i storstadsregioner. Det senare valdes i då
arbetskraften i dessa regioner torde vara mer konkurrensutsatt än i glesbygdsområden. Det saknas även
ett relevant urval bestående av högkvarterspersonal.
Den flerfaldiga forskningsstrategin har verkat för en ökad validitet genom att resultat från två typer av
undersökningar, en kvalitativ/induktiv samt en kvantitativ/deduktiv har ställts mot varandra. Detta har
gett att uppfattningen av och om vissa återkommande begrepp befunnits relativt koherent inom
populationen.
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Att använda gruppintervjuer som metod skulle kunna hämma individerna från att fritt uttrycka sina
åsikter, då det alltid finns en risk att en eller flera individer tillåts att dominera samtalet alternativt
influerar övriga deltagares perception och tankesätt. Officerarna i grupperna kände dock varandra
relativt väl och upplevdes förhålla sig individuellt i sina yttranden. Referensgruppen bestod av ett mer
splittrat urval med förtidsavgångna officerare med olika bakgrund. Denna grupp kunde verka som en
kontrollgrupp och bekräftade den andra populationens åsikter och tankar.
Enkätens svarsalternativ utformades med ord istället för med siffror i syfte att skapa en så tydlig
mätvariabel som möjligt. Vidare har instruktioner i enkäten förtydligat syftet med studien och vad det är
som ska mätas. Härvid delades enkäten in i tre delar, varav en avsåg att mäta stämningsnivån, delvis som
en variabel men även för att förtydliga skillnaden mellan mätning av sinnesstämning respektive officerens
generella uppfattning om vad som motiverar denne i hans yrkesutövning.
Genusperspektiv
I förundersökningen gjordes ingen särskild ansats till att skapa ett representativt urval avseende genus
och bekvämlighetsurvalet gav inga kvinnliga respondenter.2 Enkätunderlaget kunde ha sorterats i kön, i
syfte att se om det finns några tydliga skillnader i ett genusperspektiv. Med den lilla mängden deltagande
kvinnor i undersökningen så är risken för stor att kvinnornas svar kan identifieras och därför
genomfördes inte denna skärning. Det vore dock intressant att undersöka om det finns skillnader mellan
könen avseende motivationsfaktorernas skattning, eller om ytterligare motivationsfaktorer kan
identifieras.
Litteraturval
Använd litteratur är baserad på forskning, teorier och resonemang kring officerskategorin. Huvuddelen
av litteraturen är svensk eller med ursprung från den västerländska sfären. Nackdelen med de utländska
och kanske främst de amerikanska studierna är de kulturella och geostrategiska skillnader som finns
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på vissa punkter. Likväl kan de tjäna som ett perspektivskapande eller bekräftande material.

2

Två intervjuer med kvinnliga officerare planerades men fick utgå p.g.a. övningsverksamhet m.m.
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Bilaga 1 – Signifikanser, Chi2
N/S

Motivationsfaktor

P<0,5

P<0,1

P<0,01

Kategori
Motivati
onsgrad

Kategori
Ålder

Kategori
Utlandserfarenh
et

Kategori
Vapengr
en

Kategori
Civil
erfarenh
et

Kategori
officersk
ategori

Fg-5

Fg-8

Fg-8

Fg-8

Fg-5

Fg-5

Social situation

6,01

22,45

9,67

3,07

5,88

2,35

Förmåner

3,73

17,18

8,55

5,98

4,32

5,98

Anställningstrygghet

3,89

29,27

9,41

8,74

5,07

3,79

Tillit till egna förmågor

13,89

4,35

4,98

7,73

6,51

3,83

Tillit till andras förmågor

8,28

7,49

5,30

9,39

1,53

1,16

Tillit till närmaste chefs förmågor

0,28

25,26

8,45

10,75

1,72

1,83

Tillit till högre chefers förmågor

2,43

11,80

16,01

14,16

4,55

1,83

Meningsfulla uppgifter

21,69

7,90

12,12

3,31

2,08

1,11

Känsla av sammanhang

5,00

5,71

7,41

20,40

2,07

2,25

Framtidstro

2,29

4,29

2,19

7,95

1,50

2,32

Kamratskap

6,39

4,73

1,60

4,35

3,18

2,93

Tron på sitt eget förband

3,87

11,72

7,26

6,88

3,50

4,88

Gemensamma värderingar

4,75

12,03

8,48

6,49

2,40

6,51

Tillhörighet

3,91

6,18

7,20

7,85

2,06

6,69

1,48

12,03

4,53

5,31

1,44

2,24

Trygghet

Tillit

Sammanhang

Personlig utveckling
Variation i arbetet
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Förbandsanda
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Arbetssätt

1,48

20,99

13,14

23,72

6,38

0,76

Ansvar

4,48

19,52

10,06

10,02

4,43

5,26

Nå personligt uppsatta mål

3,88

14,32

0,88

7,07

15,96

6,93

Självförverkligande

1,00

5,96

9,16

8,82

4,54

3,94

Utbildning

1,16

25,60

3,27

5,52

1,40

6,48

Karriär

4,92

45,29

2,95

7,10

2,36

6,11

Meriter och erfarenheter

8,32

20,36

5,56

6,01

1,44

4,75

Identitet som officer

6,94

11,15

8,92

20,94

3,21

3,19

Uppskattning

2,63

14,97

7,06

17,49

0,55

10,28

Lojalitet gentemot Försvarsmakten

30,48

11,62

8,22

14,80

3,78

5,82

Att hjälpa/vara till nytta för andra

0,86

5,97

8,41

7,27

2,14

5,81

Ideal - Viktigt arbete

8,83

10,22

7,56

23,89

1,85

4,42

Skydda Sverige och demokratin

9,04

6,34

3,68

4,99

1,38

5,64

Liv och död

7,87

9,45

10,17

18,07

10,51

3,67

Identitet

Altruism

Uppgiftens allvar

T ABELL 15 - TABELL UTVISANDE RESULTAT AV CHI 2- TEST

Yrkesofficerares drivkrafter | 2012-03-23

Sannolikhet
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fg

5%

1%

0,1 %

5

11,07

15,09

20,52

8

15,51

20,09

26,12

T ABELL 16 –

”TABELL 4, X2-FÖRDELNINGEN ”

(Körner & Wahlgren, 2009, s. 195)

