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Sammanfattning 
Studien genomfördes på 72:a kompaniet på Livgardet i syfte att ta reda på vilka motivationsfaktorer 

som får soldaterna att stanna. Empirin bygger på en fokusintervju som genomfördes på soldater från 

72:a kompaniet. Motivationsfaktorerna kategoriserades i modellen Employee Motivation: A Powerful 

New Model. Modellen grundar sig i människans drifter och fungerar som ett analysverktyg för att 

identifiera bristande motivation på en arbetsplats. Studien pekar på de främsta 

motivationsfaktorerna som får soldaterna att stanna är: Möjlighet till Utlandsmission och 

Förbandsanda/Kamraterna, utan dessa hade soldaterna slutat. Utöver dessa nämns ytterligare åtta 

motivationsfaktorer som motiverar soldaterna på 72:a kompaniet att fortsätta sin anställning i 

Försvarsmaken. 

Abstract 
The study was conducted on 72nd company at Livgardet in order to find out what motivators makes 

the soldiers stay. The material in the essay is based on an interview with soldiers from the 72nd 

company. The motivators are then categorized in the model Employee Motivation: A Powerful New 

Model. The model is based on human drives and I used as a tool for the analysis to identify lack of 

motivation in a working place. The study shows that the key motivators that make soldiers stay is: 

the opportunity to go on a peacekeeping mission and comrade/esprit de corps, the soldiers state 

that they will quit without these two essential motivators. Furthermore there are eight more 

motivators that have deep impact on the soldiers’ motivation  to stay in service.  
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Inledning 
Dagens svenska Försvarsmakt har övergått (från och med 1 juli 2010)från värnpliktiga till anställda 

soldater1. Detta innebär att soldaterna är anställda på frivillig basis.  

I det nya personalförsörjningssystemet införs två nya mili tära personalkategorier, tidvis  
respektive kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Kontinuerligt 
tjänstgörande personal  är arbetstagare som har anställningen i Försvarsmakten som sin 
huvudsakliga sysselsättning. Tidvis tjänstgörande personal är arbetstagare som har sin 

huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten.
2
 

 
Det finns alltså de som har annat än Försvarsmakten som sin huvudsakliga syssla, det är dock inte 

dessa som kommer att behandlas i denna uppsats. Det är de som ser Försvarsmakten som sitt 

levebröd som kommer vara fokus. De nya förutsättningar avseende anställd personal som annars i 

största del utgjorts av officerare påverkar både utbildning och förhållningssätt gentemot soldaterna. I 

en utredning om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning har man kollat på vad andra länder 

har för erfarenheter av anställda soldater. Den samlade meningen om varför soldater valde att sluta i 

förtid var: 

Flera faktorer påverkar vil jan hos arbetstagarna att stanna hela den avtalade anställningstiden 
och åtgärder för att få personalen att stanna skiljer sig mellan de undersökta länderna. En 
återkommande faktor som bidrar ti l l  för tidiga avhopp är ett högt insatstempo med mycket 

frånvaro från hem och familj. Att individen upplever tjänstgöringstiden som icke meningsfull  
och tiden efter som osäker gör också att individerna söker sig vidare i  förtid.

3
 

 
Det är om några år vi kommer att få reda på om dessa anledningar, till avhopp, även kommer att 
drabba den svenska Försvarsmakten. Livgardets motivering till varför Försvarsmakten är en attraktiv 
arbetsgivare är: 
 

Varför ska jag söka arbete inom Försvarsmakten? 
Inom Försvarsmakten kan du göra skil lnad och skapa förutsättningar för andra att hjälpa.  

Genom spännande och viktiga arbetsuppgifter i  Sverige och internationellt kommer du som 
anställd att flytta dina gränser, vilket ger både en personlig resa och mognad. Försvarsmakten 
är en öppen organisation med tydlig värdegrund där du möter god kamratskap, 
sammanhållning och til lhörighet. Här får du ett tydligt eget ansvar vilket bottnar i  vårt starka  

förtroende för individens förmåga.
4
 

  
Enligt en undersökning genomförd på en GMU-kull beskrevs viljan att stanna i Försvarsmakten främst 
bero på:  
 

De främsta motiven som framhölls ti l l  att stanna var spä nning, att det är ett fysiskt arbete och 
trötthet på civilt jobb. Flera menade även att erfarenheter från Försvarsmakten kommer att 
vara värdefulla på den övriga arbetsmarknaden.

5
 

 

                                                                 
1
Regeringskansliet, Slutbetänkande av Utredningen om totalförsvarsplikten, 2009, Stockholm, s.19  

2
 Regeringskansliet, Betänkande av Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning, 2010, 

Stockholm, s.17 
3
Ibid, s. 93 

4
http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/Utbildningsforband/Livgardet_LG/FAQ_livgardet_rekrytering.

pdf (hämtat 24/4 2012) 
5
 Försvarshögskolan, Upplevelser av Grundläggande MilitärUtbildning (GMU) Intervjustudie med 

utbildningsbefäl och rekryter, 2011, Karlstad, s. 22 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/Utbildningsforband/Livgardet_LG/FAQ_livgardet_rekrytering.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/Utbildningsforband/Livgardet_LG/FAQ_livgardet_rekrytering.pdf
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Att ta i beaktande var att detta är efter genomförd grundutbildning och inte på soldater som varit 
anställda under en längre tid. 
 

Problemformulering/ Syfte 

Omställningen till yrkesförsvar har varit stor vilket innebär att allt inte är helt utrett hur övergången 

ska gå till. Dagens soldater förväntas att jobba under längre tid än vad värnplikten medförde 

”Inriktningen är att kunna anställa på upp till åtta år, med möjlighet till förlängning på fyra år.”6 Vilka 

präglas av fysiskt och psykiskt tungt arbete. Utöver detta skall soldaten delta i internationella 

insatser7 där han/hon är borta från familj, vänner och bekanta under en längre tid8, vilket skulle 

kunna ha en påverkan på soldaternas motivation. Ersättningen för arbetet som utförs är relativt låg i 

jämförelse med andra jobb med samma arbetsbörda (16500kr i ingångslön)9. Parallellt med detta är 

att ett regemente, närmare bestämt Livgardet är placerat i Stockholm. Stockholm är i jämförelse med 

övriga Sverige, dyrt att bo i.  

På Försvarsmaktens sida för ansökan till soldat eller sjöman står det ”Som soldat eller sjöman har du 

ett utvecklande och utmanande arbete. Det kräver stort engagemang, men du får i gengäld mycket 

tillbaka”10 Jag vill sätta fingret på vad det är soldaten får tillbaka. 

Syftet med uppsatsen är att finna vilken eller vilka faktorer som motiverar soldaterna vid Livgardet 

att stanna i Försvarsmakten, trots den låga lönen och den tunga arbetsbördan. Det är viktigt att veta 

vad det är som får soldater att stanna, det kan hjälpa till när nya soldater rekryteras och för att 

behålla personalen i försvarsmakten. Förbanden kommer inte att kunna lösa uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt om det är för stor omsättning av soldater. Det är därför viktigt att veta vad det 

är för faktorer som får soldater att stanna i Försvarsmakten. ”att vara soldat det är inget yrke, det är 

en livsstil.”11 Vad är det i denna livsstil som är tilltalande? Forskningen har av naturliga orsaker 

tidigare baserat sig på värnpliktiga och deras motivationsfaktorer. Det som inte är lika studerat är 

varför svenska anställda soldater väljer att stanna i Försvarsmakten under en längre tid. Uppsatsen 

ska delvis täcka denna vetenskapliga lucka.  Det kommer inte att genomföra undersökningen på en 

soldat som har gått genom en hel kontraktsperiod då det har gått för kort tid från skiftet från 

värnplikt till anställda soldater. Däremot kan studien genomföras på de som varit anställda längst på 

ett specifikt kompani. Vilket i detta fall är 72:a kompaniet.  

Frågeställningar  

Vilka faktorer får kontinuerligt tjänstgörande soldater på Livgardet närmare bestämt 72:a kompaniet 

att fortsätta i Försvarsmakten? 

Påverkar möjlighet till utlandsmission motivationen att stanna i Försvarsmakten, och i sådana fall 

hur? 

                                                                 
6
http://www.forsvarsmakten.se/A (hämtat 24/4 2012) 

7
Ibid 

8
 En vanlig insats pågår under ca sex månader 

9
http://www.forsvarsmakten.se/A (hämtat 24/4 2012)  

10
 www.forsvarsmakten.se/B (hämtat 5/4 2012) 

11
Intervju med fokusgrupp, soldater på 72a komp, genomförd 18/4 2012  

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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Metod 
1. Intervju med Fokusgrupp med soldater från Livgardet 

2. Transkribering 

3. Identifiera motivationsfaktorer 

4. Kategorisa motivationsfaktorerna i olika drifter  

Jag kommer att intervjua soldater som har varit anställda under en längre tid (strävan är mer än 2 år) 

och undersöka vad som motiverar dem att vilja fortsätta jobba i Försvarsmakten.    

Utifrån vad soldaterna identifierar som motivationsfaktorer, kommer en kategorisering av deras svar 

att kopplas mot olika drifter. Dessa drifter är tagna ur modellen: Employee Motivation: A Powerful 

New Model, samt utefter yttre faktorer12. Yttre faktorer har inte någon anknytning till modellen.   

Intervjun  kommer att vara ostrukturerad och genomföras på en fokusgrupp. För att starta 

diskussionen kommer moderatorn be soldaterna att beskriva en soldats vardag. Vartefter intervjun 

fortgår kommer soldaterna att lyfta upp vad som motiverar dem att fortsätta i Försvarsmakten. De 

motivatorer som soldaterna identifierar kommer således att utgöra teorins operationalisering. En 

blankett har skickats ut till soldaterna för att samla in bakgrundsinformation om respektive 

respondent. Denna fylls i och lämnas in i samband med intervjun där namn är ifyllt. Detta görs i syfte 

att kunna finna en spårbarhet i respektive svar. Och detta görs genom att, under intervjun, sägs 

namnet på den som lämnar en åsikt eller säger något. Det medger att om någon har avvikande åsikt 

kan jag spåra det i bakgrundsformuläret och se om det är kopplat till personens situation eller om det 

är en avvikande orsak av en annan anledning. T.ex. en fråga kan vara: ”hur upplever du 

bostadssituationen?” Och respondenten svarar avvikande från övriga: ”Bostad är inga problem”. Då 

kan jag t.ex. se i bakgrundsinformationen om personen är från Stockholm, det kan vara en orsak till 

att denne finner det lättare att hitta bostad i sin egen stad.  

Namnen som anges i intervjun kommer inte att återfinnas i resultatet, allt för att skydda 

respondenten och därigenom få ett så ärligt svar som möjligt. Under intervjun är moderatorn i så 

liten utsträckning som möjligt delaktig, utan strävar efter att styra in samtalet och underlätta 

diskussionen snarare än att delta.13 

Intervju av fokusgrupp  har valts som insamlingsmetod, med hänseende till den korta tiden 

som finns till förfogande möjliggörs det att vid ett tillfälle fånga upp flera personers åsikter. Samt att 

jag vill få en förståelse till varför de stannar på 72:a kompaniet, då lämpar sig intervju av en 

fokusgrupp.14 Å ena sidan finns risken att respondenterna svarar utefter vad gruppen tycker och inte 

vill säga emot vad kamraterna har sagt, å andra sidan har dessa soldater som mitt urval består av 

tjänstgjort tillsammans under en längre tid, vilket innebär att en öppenhete bör finnas där. Att 

föredra hade varit att sätta en bandspelare på inspelning på logementet eller under en fikarast i 

mässen, på så sätt hade jag fått en onyanserad bild av soldaternas uppfattningar. Då detta är juridiskt 

ohållbart väljer jag istället en Intervju av fokusgrupp vilket är det närmaste jag kommer en diskussion 

                                                                 
12

 Yttre faktorer behandlas under kapitlet Teori  
13 Denscombe M. (övers Larsson P.), Forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2009 (1998), Lund: Studentlitteratur, s. 237-238 
14

 Ibid, s. 239 
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som uppstår i mässen, där jag som moderator stimulerar till diskussion utan att delta i den. Allt för 

att inte lägga orden i respondenternas mun. Att genomföra en personlig intervju med var och en av 

respondenterna hade tagit avsevärt mycket längre tid, samt hade andras åsikter varit svåra att 

bemöta. Med andra ord, i en fokusintervju hör samtliga respondenter varandras åsikter och kan 

bemöta vad som sägs, och kan säga till om de har en avvikande åsikt. Eller för den delen kan en 

respondent stärka en annan respondents åsikt genom att hålla med. 

 

Urvalet  har valts ut utefter hur lång tjänstgörning de har haft i Försvarsmakten, strävan är minst 

två år (medel 3,3 år). Urvalet har liknande bakgrund och ålder (medelålder 23,5), samtliga är 

anställda på 72:a kompaniet och samtliga är män. Det som talar mot urvalet är likheten i ålder och 

upplevelser. Men det kan även vara det som talar för det. Just därför att jag vill fokusera på varför 

soldaterna väljer att stanna. Genom att ta de soldater som tjänstgjort längst på 72:a kompaniet med 

liknande upplevelser och erfarenheter, borde de alla ha identifierat vad som fått de att stanna. Ställ 

detta i relation till en soldat som nyss börjat, den soldaten har sannolikt inte utsatts för det som 

karaktäriserar soldatvardagen i lika stor utsträckning. Dvs. att även om de kan identifiera vad som 

motiverar de nya soldaterna, kan det inte säkras att dessa motivatorer kommer att få dem att stanna 

i flera år. Men om intervjun riktas till de som redan varit anställda i några år, torde deras svar vara 

mer begrundade. 

Svagheten i metoden är urvalet. Med tanke på tillgänglig tid som finns till förfogande kommer 

intervjun genomföras på en fokusgrupp. Det kommer vara soldater ur samma kompani som arbetar 

med varandra dagligen. Det går inte att dra allmänna slutsatser utifrån den informationen jag 

insamlar. Det kommer däremot kunna utläsas vad som får soldaterna att stanna på det specifika 

kompaniet. Vid förslag för vidareforskning kan undersökningen göras på flera kompanier.  

Transkriberingen  av intervjun kommer att utelämna alla ljud såsom å och ö, det syftar till att få 

en enklare översikt av intervjun. Gånger då dessa ljud har haft betydelse har detta förtydligats genom 

en parantes t.ex. (funderar). Även diskussioner som inte berör ämnet, det kan vara att en respondent 

redogör något begrepp, har utelämnats om det inte har någon relevans kopplat mot uppsatsen. När 

en respondents namn nämns i intervjun kommer detta att anges i transkriberingen för att få ett 

samanhang, men det kommer däremot att utelämnas i uppsatsen och ersättas med ett ”x” för att 

skydda respondenternas identitet.   

Kategoriseringen  av motivationsfaktorerna kommer att göras i en tabell och kommer att ha fem 

stycken kategorier, Drive to: Acquire, Bond, Comprohend, Defend samt Yttre Faktorer. 

Motivationsfaktorerna kommer att identifieras utefter vad soldaterna sett som viktigt. Under 

intervjun återberättas det som soldaterna har tagit upp, detta för att soldaterna ska ha chans att 

lägga till någon faktor om de tycker att det fattas någon. Samt att de kan ta bort en faktor om de inte 

finner den relevant. Faktorerna tas ut förutsättningslöst, men när de sedan ska kategoriseras 

kommer de att göras som ovan nämnt i modellen, utefter hur väl de passar in på respektive drift. 

T.ex. en bra lön, det är karaktäriserande för driften Drive to Acquire och faller då naturligt in under 

kategorin Acquire.  
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Avgränsningar  

Jag kommer endast att undersöka ett kompani på Livgardet, undersökningen kommer fokusera på 

deras motivationsfaktorer, och kommer att behandla varför soldaterna väljer att stanna och inte 

varför de valde Försvarsmakten som arbetsgivare. Vidare är det endast de kontinuerligt anställda 

soldaterna som är med i undersökningen, dvs. inte de som har anställningsformen tidvis 

tjänstgörande. Skälet till att ett kompani på Livgardet valdes att genomföra studien på är främst 

närheten till regementet i förhållande till platsen uppsatsen skrivs. Samt att författaren har en 

etablerad kontakt med Livgardet sedan innan. 

Antaganden 

Det antas att läsaren har en grundläggande förståelse för militära termer, uttryck och den atmosfär 

som präglar den militära vardagen. 

Centrala begrepp 

72:a kompaniet 

Kompaniet är stationerat i Kungsängen utanför Stockholm. De ingår i 7e bataljon, vilka har strid i 

bebyggelse som huvuduppgift. De är tänkta att fungera både nationellt och internationellt.  

Drifter (drives) 

”drift betecknar inom psykologin en motivation som väcks när det föreligger antingen primära behov 

som skapas av fysiologiska tillstånd (brist på föda väcker hunger) eller sekundära, förvärvade behov 

(t.ex. sociala behov av framgång eller pengar).”15 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring svenska anställda soldaters motivationsfaktorer är begränsad. Då 

övergången var ett faktum den 1:a juli 2010 har forskningen kring svenska soldater riktats in sig på 

värnpliktigas motivation vilket var läget innan 1:a juli 2010 dvs. varken anställda eller frivilliga 

soldater. Dock har forskning bedrivits på svenska officerare, varför denna forskning är relevant är att 

officerare är anställda och väntas jobba en längre tid, de är anställda i Försvarsmakten och jobbar 

med soldaterna. De präglas av samma miljö som soldaterna och kan tyckas ha samma uppfattning 

om yrket som en soldat. Det som skiljer en officer från en soldat är lönen och arbetsuppgifterna. 

Officerarna verkar högre upp i hierarkin vilket skulle kunna påverka skildringen av Försvarsmakten 

som arbetsplats. Det som motiverar officerarna och får de att stanna tycks vara förbandsandan 16 

”Viljan att stanna i Försvarsmakten prediceras av en förbandskultur som är positiv till framtiden”17. 

Även social situation, tillit till egna förmågor, meningsfulla uppgifter, kamratskap, variation i arbetet 

och att skydda Sverige och demokratin tycks motivera de svenska officerarna. 18 Även om forskning 

inte bedrivits på svenska soldater, har däremot forskning bedrivits utanför Sverige på andra 

                                                                 
15

 http://www.ne.se/lang/drift/156319 (hämtat 24/4 2012) 
16 Engelkes T., Yrkesofficerares Drivkrafter, D-uppsats, 2012, Försvarshögskolan, s. 47-48 
17 Gustavsson, B., Levin Orre, A.-L., Thuresson, A., & Carlstedt, B., Faktorer som påverkar viljan att stanna i 

Försvarsmakten, stressrelaterad ohälsa, trivsel på jobbet samt säkerhetsbeteende: uppföljning av unga 

officerare, 2009, s. 16 
18

 Engelkes T., 2012, s. 47-48 

http://www.ne.se/lang/drift/156319
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Försvarsmakter, vilka har haft en längre historia av anställda soldater. Det som bör beaktas när man 

använder sig av andra länders forskning är att situationen i landet kan ha en prägel på 

forskningsresultatet. Ta t.ex. Slovenska eller Polska armén, där lönen tas upp som en framstående 

motivationsfaktor, de anser att lönen är tillfredsställande även om denna tillfredsställelse avtar i 

Slovenska armén desto längre de är anställda.19 Vidare beskrivs den ekonomiska krisen som en faktor 

till varför soldater söker sig till och stannar i den Slovenska och Polska armén.20 Utan att sväva ut för 

mycket vill jag poängtera att de ekonomiska lägena är olika i Sverige jämfört med i Slovenien och 

Polen. Att lönen i Slovenien och Polen kan ses som högt för att de bor i l änder med andra 

ekonomiska situationer.  

I NATO-länder har de olika arméerna problem med att soldaterna slutar för tidigt. Det är främst 

beroende av för högt insatstempo, att utlandsmissioner genomförs med för täta intervaller.21 Även 

en svensk studie baserad på andra länder indikerar detta: 

En återkommande faktor som bidrar ti l l  tidiga avhopp är ett högt insatstempo med mycket 
frånvaro från hem och familj. Att individen upplever tjänstgöringstiden som icke meningsfull  
och tiden efter som osäker gör också att individerna söker sig vidare i  förtid.

22
 

 

 
Vidare pekar NATO-länders svårighet att behålla personal bero på: Låg arbetslöshet, bristande 
överrensstämmelse mellan vanliga sociala värderingar och organisationens värderingar, högre lön på 
den civila marknaden, arbetsplatsens placering, befodringssystem baserat på grad kontra civila 
meriter, otillfredsställande arbetsuppgifter, hanteringen av processen rörande rekrytering, urval och 
klassificering.23 
  

                                                                 
19 Wachowicz M., Kopac E., Europe Without Soldiers? Recruitment and Retention across the Armed Forces of 

Europe,  Tresch S. T. (red.) & Leuprecht C. (red.), 2010, Kingston: McGill-Queen’s University Press, s. 

246,247,256.  
20

 Ibid 
21

 Research and Technology Organisation - North Atlantic Treaty Organisation, Recruiting and Retention of 
Military Personnel - TR-HFM-107, 2007, s.29 
22

 Regeringskansliet, Personalförsörjningen i ett reformerat försvar, 2010, Stockholm, s.18 
23

 Research and Technology Organisation - North Atlantic Treaty Organisation, 2007, s.29 
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Teori 

Employee Motivation: A Powerful New Model  

Modellen bygger på fyra olika drifter som bör stimuleras för att en medarbetare ska motiveras, 

drifterna är inte i någon hierarkisk ordning utan drifterna kompletterar varandra, desto fler som 

tillfredsställs desto mer motiverad personal. Denna modell kommer jag att använda för att analysera 

vilka av dessa drifter Försvarsmakten har lyckats med att tillfredsställa och om inte, uppmärksamma 

vilka brister som finns avseende motivation på Livgardet. Modellen har valts som anlysmodell just 

därför att den grundar sig i drifter. Att det är drifter som ligger till grund till våra val, och i 

förlängningen vår motivation. Modellen kopplar drifterna specifikt till arbetslivet och motivationen 

vilket gör den applicerbar på uppsatsen.  

 

Modellen tar inte upp de yttre omständigheterna som kan påverka en anställds motivation. Då denna 

aspekt också kan ha inverkan i den anställdes motivation har modellen kompletterats. Denna faktor 

benämns Yttre faktorer och förklaras mer ingående i detta kapitel. 

The drive to acquire24 

Denna drift får oss att må bra då vi antingen tillförskaffar oss medel i form av fysiska ting, såsom mat, 

kläder och pengar. Eller upplevelser i form av resor eller nöje. Samtidigt berör driften ”mycket vill ha 

mer” där vi tenderar att jämföra oss med varandra. Att jämföra vad den nuvarande arbetsgivaren 

betalar i förhållande till en annan. Denna drift berör även det sociala planet, såsom att bli befordrad 

och därigenom uppnå högre social status. Sammanfattningsvis berör driften viljan att förvärva mål, 

medel eller upplevelser. 

The drive to bond25 

Driften fokuserar på viljan att tillhöra något större, att vara del av en organisation e ller ett 

gemensamt syfte. Det kan vara företagskultur eller som i militära termer kallas förbandsanda. När 

driften tillfredsställs responderar personalen med positiva känslor såsom omtänksamhet, om inte 

responderar personalen med känslor såsom ensamhet. 

The drive to comprehend26 

När ett problem uppstår i vardagen, då vill vi gärna ha ett svar, eller en åtgärd för att åtgärda 

problemet. Vi vill finna meningsfulla bidrag som har en inverkan. Driften hos den anställde är viljan 

att tillföra något. Det kan vara att tillföra kunskap till ett specifikt ämne, det kan vara att bidra med 

en arbetsinsats som är del i en större insats. Får de anställda utmanande jobb som ger tillfällen att 

tillföra något till den större skaran, stimulerar det personalen att utvecklas och lära. I sin raka 

motsats, om detta inte tillfredsställs, dvs. att personalen får uppgifter som inte leder någonstans eller 

att det inte bidrar till ett större syfte tenderar personal att lämna arbetsplatsen då driften inte 

tillfredställs. 
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The drive to defend27 

Viljan att skydda sig själv är hos oss människor stark, det kan vara att stå för och skydda sina åsikter, 

det kan vara att skydda sin familj från hot eller svält. Det är allt som utifrån kan påverka mig eller 

mina närstående på ett negativt sätt. För att skydda sig på arbetsplatsen har det skapats olika 

fackförbund vilka förhandlar avtal för personalens fördel. Även förtroendeorgan skapas för att ha 

chans att påverka arbetsgivaren och skydda personalen. Tillfredsställs denna drift resulterar det i att 

personalen känner sig trygg och uttrycker förtroende för den egna organisationen. Däremot om 

organisationen inte tillfredsställer denna drift, det kan t.ex. vara omorganisationer vilket genererar 

osäkerhet för personalen, detta bidrar till att personalen känner sig sårbar och osäker.  

Yttre faktorer  (ingår ej i modellen) 

Då modellen A Powerful New Model främst behandlar jobbets förmåga att tillfredsställa den 

anställde, behöver den kompletteras med de yttre faktorer som påverkar motivationen. Yttre 

faktorer blir det som direkt eller indirekt påverkar soldatens motivation till arbete i Försvarsmakten, 

närmare bestämt Livgardet. En faktor kan t.ex. vara familjens eller vänners inställning till arbetet. 

Men det kan även vara bostadssituationen vid arbetsorten, närhet till jobbet, sociala uppoffringar 

osv. 
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Empiri 
Empirin är baserad på den ostrukturerade intervjun, som genomfördes på en fokusgrupp bestående 

av soldater ur 72:a kompaniet på Livgardet. Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av 

intervjun och den stämningen som präglade diskussionen och kort vidröra det negativa som 

soldaterna lyfte fram under intervjun. Därefter presenteras de motivationsfaktorer som soldaterna 

identifierade och en redogörelse för respektive motivationsfaktor. Faktorerna kategoriseras i 

kapitlet: Behandling av Empiri. 

Intervjun i korthet  

Att jobbet som soldat bör vara ett yrke som skiljer sig från civila jobb torde inte var någon hemlighet. 

Att på tjänstetid hantera en automatkarbin är sällan något som står i en vanlig arbetsbeskrivning. 

Men det som även skiljer sig, enligt soldater på 72:a kompaniet, är inställningen till arbetet.  

anledningen til l  att jag slutade på mitt civila jobb och verkligen vil le göra detta var ju för att när 

man väl ska göra saker här, antingen så funkar det, eller så får man det att funka. Det är inte 

som på ett civilt jobb där man lägger det åt sidan eller skiter i  det helt om det blir jobbigt. Det 

ska funka det måste gå, och då löser man löser det, man får hitta på egna lösningar och man får 

ta hjälp av folk och man får samarbeta.
28

 

Det tycks finnas ett uppgiftsfokus som soldaten inte finner i civila jobb. Men även att kreativiteten får 

stimuleras, då man får hitta på egna lösningar, och att få saker att fungera.  

Under intervjun ville jag reda ut vad det är som får soldaterna att stanna. Frågan ställdes öppet och 

jag får svar vad som inte fungerar. Svaret blir att p.g.a. omstruktureringen har saker och ting inte 

landat. Rutiner i vardagen har inte satt sig och att det tas bort fokus från deras huvuduppgift, strid. 

Under intervjun försöker jag upprepade gånger få fram vad det är som får de att stanna trots 

omstrukturering och trots den tappade fokusen mot huvuduppgiften ”bruset”. Trots att det stundvis 

kommer positiva tendenser i intervjun, där bl.a. kamratskap, varierande arbetsuppgifter och att det 

är roligt att skjuta, så kommer snart diskussionen in på vad det är som inte fungerar,  eller vad det är 

som inte gör arbetet till drömyrket. Det kommer ett svar som jag tycker karaktäriserar intervjun i 

stort 

Det är ju någonting magiskt med det, alltså vi kan sitta i  timtal och berätta det som är negativt, 

sen kommer man på. Vad är det som är positivt då. Och då är det jättesvårt att sätta fingret på 

det. Men vi jobbar ju här, alltså det finns något magiskt med det här som gör att det här är the 

shit l iksom. Men sätta fingret på det är fan svårt. Dock är det lätt att sätta fingret på vad det är 

som är dåligt. Jag vet inte men någon magi finns det ju här, annars hade vi inte varit här.
29

 

Mitt bidrag blir att försöka att belysa det som de upplevde som positivt, det som får soldaterna att 

stanna trots allt negativt. De stöttepelarna som kompaniet upplevdes stå på är 

förbandsanda/gemenskap samt utlandsmission. 
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det jag tror om man ska se de viktigaste stöttepelarna, alltså tar vi bort det här, då kommer folk 

att sluta det tror jag att det är det vi har kommit fram til l: förbandsandan och gemenska pen, 

försvinner den då försvinner nog mycket folk också, alternativt utlandsmission, försvinner 

utlandsmission försvinner det mycket folk också. Tas båda dem bort, då har jag svårt att se att 

det är något folk kvar här, då vet jag inte riktigt vad man gör här. Då har yrket tappat sitt syfte 

för mig iallafall.
30

 

 

Det negativa kommer inte att belysas mer än här och kommer inte att redas ut ytterligare. 

Frustrationsmomenten för soldaterna upplevdes främst vara bostadsfrågan, känslan att inte 

behövas, brusuppgifter som inte är huvudtjänst, rörighet i organisationen, lågt prioriterade som 

förband och oförståelse från civila. Där bostadsfrågan togs upp som en frustration för att de var 

många som veckopendlar. Det boendet som erbjuds är boende på logement, men det är höst 6 

månader, efter 6 månader går kontraktet ut och de får finna ett annat boende. Detta sågs som något 

mycket negativt.  

Även medias negativa rapportering och samhällets okunskap om det militära yrket lyfts fram som 

något negativt. 

Värt att ta i beaktande är att soldaterna ser miljön nu som temporär, att de ser mycket som 

barnsjukdomar i organisationen. Att det med tiden kommer att bli bättre när omorganisationen har 

satt sig. ”Det är väl hela uppgiften, att vara soldat, fältlivet brödraskapet och utlandsmission till stor 

del. Och p.g.a. det så kan man ju hoppas göra det bättre för sig själv under tiden man är här, för att få 

bättre löner, för att få bättre förhållanden, att få det nya systemet att funka som vi tycker att det ska 

funka. Sen så om det tar 2 år eller 25 år det få vi ju se.”31 Det är som att de har ett ansvar att ro 

organisationen i rätt riktning, att få Försvarsmakten på fötter. 

 

Motivationsfaktorerna 
Här presenteras de motivationsfaktorer som soldaterna själva identifierade under intervjun. 

Kamraterna och förbandsandan  

Kamraterna och förbandsandan beskrivs som en grundsten till varför soldaterna väljer att stanna.  

”Kamraterna är jävligt viktigt att om man hade haft dåliga kamrater här hade man aldrig kunnat 

jobba med detta.”32 Men dessa kamrater behöver nödvändigtvis inte vara de man umgås med på 

fritiden ”En vän är en sån man träffar civilt. En kamrat här är en sån man svetsas samman med.”. När 

diskussion kommer till distinktion mellan kamratskap och förbandsanda, om de upple ver det som 

samma sak, resonerar en soldat ”du kan inte ha förbandsanda utan kamrater och vice versa, det 

hänger ihop, men kanske inte helt och hållet. Svårt att formulera skillnaden.”33 De tycks leva i 

                                                                 
30

 Intervju med fokusgrupp 
31

 Ibid 
32

 Ibid 
33

 Ibid 



Linus Stenmark 
OP 09-12 
 

13 
 

symbios och detta återkommer senare i intervjun. ”och tappar man folk försvinner förbandsandan.”34 

Vidare upplevs kontexten som en bidragande faktor, till varför kamratskapen byggs, och 

förbandsandan skapas ” i jobbet gör man jobbiga saker tillsammans, man kämpar och sliter och man, 

som ”x” säger, man får det att funka även om det ser täskigt ut. Och då bygger man en kamratskap 

och en förbandsanda.”35 Men oberoende hur denna förbandsanda och kamratskap byggs och 

upprätthålls, är det en stor faktor till varför soldaterna väljer att fortsätta sin anställning. Det blir 

extra tydligt då soldaterna vid upprepade tillfällen återkommer till just faktorn kamraterna och 

förbandsandan. Det förklaras som en påtvingad vänskap, men en vänskap som verkligen uppskattas. 

Att ”svetsas samman” genom att göra jobbiga saker tillsammans. Det som är intressant är att det är 

just i jobbet kamraterna fungerar tillsammans, men att man inte väljer att umgås på fritiden, att en 

vän är en man umgås civilt med. Det finns en distinktion mellan vän och kamrat, men trots det är 

kamraterna väldigt viktiga. Kamraterna blir som ett kollektivt umgänge som passar i Försvarsmakten 

men inte utanför arbetet. Att förbandsandan är en samling kamrater vilka man delar upplevelser och 

svett med, detta vill man inte stå utanför, detta går inte att hitta hos en civil arbetsgivare. 

Samarbete 

Soldaterna upplever det som positivt när de får arbeta tillsammans och lösa uppkomna problem. 

”Det är mycket det som gör att jag älskar det här jobbet, när väl få saker och ting att fungera 

antingen själv eller med hjälp av andra så bara är det gött, då är det gött att jobba.”36 Det ses både 

som en lärdom, att lära sig att samarbeta. Vidare beskrivs det också som stimuli att just få 

samarbeta, både handlingen samarbete och konsekvensen av det ses som positivt. ”Man blir starkare 

på att samarbeta med folk och finner lösningar på saker och ting, två hjärnor är bättre än en.”37 

Utlandsmission  

Frågan om utlandsmission är både bred och mångfasetterad. Det handlar om att både få bidra och 

att testas som individ/förband. Inställningen till utlandsmission är entydligt positiv och upplevs som 

den största moroten till att stanna i Försvarsmakten.  

Att åka på utlandsmission ses av soldaterna som vitalt. Det vävs in i utbildningen, scenarion som övas 

liknas de som man finner i en utlandsutlandsmission ” Om vi har ett scenario som är mer troligt, då är 

det utlandsmissionsscenarion.”38 Löfte om utlandsmission sägs vara anledningen till att många jobbar 

kvar som soldater. ”Vi nämnde utlandsmission här nu, det är ju liksom målbild, jag kan fan säga att 

det är målbild för 100 % för oss som är här. Som jobbar här idag. För förr eller senare vill man komma 

ut och se hur det är skarpt skarpt.”39 När diskusisonen berör frågan om att inte få åka på 

utlandsutlandsmission blir responsen negativ ”alltså hur kul är det att vara polis i en stad där det inte 

finns någon brottslighet, det är ju, vad är man då, då är man liksom, då blir det helt plötsligt ett stort 

vuxendagis. Där du springer runt och lattjar, man vill ju göra något riktigt.”40 ”Det är som fotbollsspel, 

man vill ju inte bara träna och träna, man vill ju spela match, man vill ju göra någonting.”41 
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Soldaterna vill alltså inte bara träna, de vill genomföra det de tränar på skarpt. De vill uppleva 

vardagen för en soldat i en utlandsmission. 

Utlandsmission ses av respondenterna entydligt positivt, det upplevs vara eldprovet och är av många 

anledningen till att de stannar kvar. I det här eldprovet tas yrkets allvar upp och att det är strid de 

tränas inför, dvs. det är även strid de vill testas på. ”Men sen är det så att vi tränar strid om dagarna, 

fan kanske fel att säga det men fan man vill hamna i strid skarpt också, mer eller mindre. Man vill inte 

bli skjuten liksom, men någonstans vill man ju faktiskt göra det man tränar på, så är det i alla fall för 

oss, så känner jag. ”Att t.o.m. hamna i strid ses som något soldaten ser fram emot. Att ha tränat inför 

ett stridsmoment och få uppleva det på riktigt. Det riktiga, det som skiljer sig från övningar blir att 

om soldaten gör fel blir det konsekvenser. De nämnde samtidigt att de inte ville bli skjutna men 

samtidigt delta i strid. Att få delta i stridens miljö med adrenalinpåslag, att testas utanför övningarna, 

att testas med dödlig utgång som värsta konsekvens, att allvaret känns motiverande. 

Men det är inte bara individen som testas, soldaterna ser sig själva som en del av 72:a kompaniet. 

Det är kompaniet i sin helhet som ska sättas på prov, och det ska fungera. ”Det är det jag, jag vill se 

att vi bygger upp det här jävla kompaniet. Med uppfyllda platser och alla befattningar. Får vår uppgift 

och åker och löser den. Det är som att, då har 72:a satts på prov, och det funkade.”42 Det som skulle 

kunna kompensera eller åtminstone fungera som upplyftande, om inte utlandsmission skulle 

genomföras, var att det skulle finnas ett klart mål för kompaniet, något att arbeta mot.   

att då ta bort eventuell utlandsmission kommer skada förbandsandan något så extremt, kan 

hållas i  om vi får en vettig stridsuppgift att vi får ett klart och tydligt mål. Om ryssen skulle 

komma så blir ni att försvara Stockholm eller Mälardalen. Det här ska ni göra då. Att vi kan 

dedicera stor del av dagarna til l  att strida och visst vi kommer alltid att få lösa brusuppgifter 

som vakten och högvakten men om man förhoppningsvis har ett helt kompani fungerande 

kompani, som har alla utbildningar.
43

 

 De tar upp att det inte finns så många andra sätt som skyttesoldat att bidra, om man inte åker på 

utlandsutlandsmission ” Men som skyttesoldat finns det inte så många möjligheter om man inte tar 

det här steget ”44 ”Ja vi vill åka på utlandsmission för att spela match men vi vill också göra något som 

faktiskt spelar roll att de som inte kan skydda sig själv behöver ett skydd, och det är det vi är till för, i 

alla fall Sverige, idag.”45 Detta bidrag blir då att få bistå med något som spelar roll. Att få garantera 

andra säkerhet tack vare att de är i det specifika insatsområdet. Att hjälpa andra till en tryggare 

vardag och känna att jobbet de gör faktiskt betyder något, att de gör skillnad. 
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Erfarenheter  

Att genom sitt yrke få nya erfarenheter som inte bara stimulerar, utan också formar dig som 

människa, det är ett jobb som har inverkan.  

Jag tycker att det är ett gediget jobb alltså, vafan det är inte på många arbetsplatser som du lär 

dig så jävla mycket som vi gör, tänk dig hur mycket vi har fått sett och gjort och lära oss. 

Människorna man har träffat. Det är det som bygger din personlighet, din omgivning det du har 

sett och gjort, det är det som gör dig ti l l  den människan du är.
46

 

Det är inte bara i Försvarsmakten denna kunskap, eller erfarenhet, är applicerbar på ”Tänk att du 

skulle börja jobba på ett annat jobb. Då drar du det från ditt register, det här har jag varit med om 

osv. för mig har det funkat att det har format mig och mitt tänkande när man varit ute och sett saker 

och ting.”47 Erfarenheterna sägs forma dig som människa och hjälpa dig i vardagen (drar det från 

registret). Det är Försvarsmakten som arbetsgivare som upplevs bidra med mer värdefulla 

erfarenheter jämfört med andra arbetsgivare. Det är samtidigt Försvarsmakten som upplevs ha 

bidragit och format soldatens personlighet.   

Varierande arbetsuppgifter   

Jobbet soldat uppfattas som varierande, där den ena dagen sällan är den andra lik.  

”ja det är ju ett otroligt sjyst jobb, det har väldigt varierande arbetsuppgifter de t är sällan två dagar 

ser likadana ut så man slipper ju absolut det här monotona som man kan ha på vilket arbete som 

helst.”48 Uppgifter som annars kan ses som rutin och skulle kunna uppfattas som monotona upplevs 

som varierande. Att sitta i vakten på regementet eller gå ett vaktpass på slottet upplevs som 

varierande och tillfredsställande.  

 Det är som ”x” sa, ingen dag är dess l ik, jag jobbade i fabrik i  1½ år jag vågar nog säga att jag 

gör aldrig om det igen, jag, det finns inte så många jobb som är så va rierande som det är, att 

man, t.o.m. slottet kan vara olika p.g.a. att man vet inte vad som kommer eller vad som händer 

det är alltid någon turist som går in på fel ställe så att man få skrika l ite eller l iknande i vakten 

kan det vara all  från att högkvarteret kommer ut ti l l  vakten och gör tester eller att det faktiskt 

är skarp tjänst att man måste åka ut.
49

 

Det som tas upp i intervjun är att bevakningsuppgifterna, slottet och vakten inte ses som den tjänst 

de vill hålla på med, men att uppgiften måste lösas. ”Det har ju att göra med att vi har fått högvakt, 

fått sitta i vakten, och det är kanske inte dem grejerna vi egentligen vill göra, och det är de grejerna 

som hindrar oss från att bli så bra som vi borde blivit.”50 Men som nämnts tidigare kan även dessa 

uppgifter erbjuda variation. Kompaniets huvuduppgift är strid i bebyggelse. Den uppgiften bär 

mycket allvar i sig. Trots detta ser soldaterna uppgiften som rolig att öva inför.  ”Sen är det ju jävligt 

kul att skjuta”51 Och det är den delen av tjänsten de vill bli bra på. 
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Fysiskt  (röra på sig) 

Att ett jobb är fysiskt ansträngande kan för vissa vara ett hinder. Men på kompaniet lyfts det fram 

som en positiv faktor, att det på jobbet är lite ”köttigt”. Det tas även upp som en konsekvens av 

drivet som finns i kompaniet, att det inte bara är uppgiften som gör det köttigt utan också själva 

inställningen, att soldaterna vill göra det snabbare och vill göra det bättre. Det i sin förläggning bidrar 

till att det blir jobbigt på ett positivt sätt. 

”Dessutom är det ett väldigt fysiskt krävande där folk får röra på sig under arbetestid, på det sättet är 

det ju det är ett av skälen till varför jag är här, att man får röra på sig, att det är lite köttigt ibland.”52 

Utvecklande 

Att i jobbet få utvecklas som individ och se kompaniet som helhet utvecklas uppfattas som en 

drivande kraft. Det kan också i sin motsats få en negativ konsekvens om jobbet inte känns 

utvecklande. Att inte få utvecklas som individ, att inte få bidra till att kompaniet att bli bättre.  

Vi hade inga uppgifter alls förutom att bli  vassa, och det var soldaterna som skulle bli  vassa just 

för att de skulle bygga en stomme, så det låg inte ens krav på att befälen skulle övas, utan de 

skulle bara öva. Då kunde man lägga mycket, mycket mer tid på att öva soldaterna och inte sig 

själva. Til l skillnad från nu när man får uppgifter från höger ti l l  vänster och man ska kunna allt.
53

 

Detta förstärks av flera ” istället för att bestämma sig för att bli vass på en grej ska man bli bra på alla 

grejer och då hinner man inte lägga tid på det vi tycker att vi ska bli bra på, som vi trodde vi skulle 

hålla på med.”54 Detta är inne och vidrör faktorn klara mål, det ska dock stå klart att konsekvensen av 

att inte sätta upp tydliga mål kan vara att utvecklingen blir lidande, vilket tas upp av soldaterna. ”Jag 

tror största anledningen att folk slutar, att folk tröttnar på att vara här är att alla vill ju bli bra på det 

här, att bygga ett förband som är vasst liksom, men att vi får inte tid till det, det är så mycket annat 

som kommer.”55 Men när förbandet blir bättre, vill man vara med och man vill testa kompaniet, vara 

en del av utvecklingen. 

Uppdragstaktik  

”Chefen ska fastställa uppgift och övergripande handlingsregler och tilldela resurser, men därefter 

lämna så mycket som möjligt av själva genomförandet till underlydande chefer”56 Uppdragstaktik är 

av Försvarsmakten vald ledningsfilosofi. Att efterleva detta ser soldaterna som utvecklande och 

stimulerande. ”Jag upplever det som att om man använder sig av uppdragstaktik och gör ett bra jobb 

upplever man sig som vass, man blir vass. Blir man kommandostyrd hela tiden då känner man sig inte 

vass helt enkelt.”57 Att lämna frihet till soldaterna, att de får utrymme att ta egna beslut får dem att 

känna sig professionella. 
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 De tar här även upp konsekvensen om det inte följs, att man inte känner sig vass. Uppdragstaktik ses 

även som ett steg vidare, ett steg från värnplikten, att de är mogna att ledas med uppdragstaktik 

”det här med uppdragstaktik att man liksom som soldat får mer ansvar, för man vill ju inte bli 

behandlad som en efterbliven värnpliktig. Man har jobbat här i 3 år, man klarar att byta sina egna 

strumpor utan att någon säger till, det är såna saker också. Att man får vara mer professionell.”58 

Känslan av tillit ger soldaterna motivation och får de att känna sig professionella, det utvecklar och 

stimulerar dem.  

 

Klara mål/drivet  

Klara mål kan ses som en metod för att skapa driv (mål och medel), men det är värt att särskilja 

dessa. Då klara mål kan ha så många andra effekter också, det kan vara trygghet och struktur. Det är 

därför både medlet (klara mål) och målet (drivet) tas med.  

Klara mål 

”Sen är det jävligt kul när de sätter upp klara mål, att det här ska vi uppnå det här ska vi jobba oss 

emot, och så sliter man som fan tills man kommit dit. Och gör det skitbra, då mår man bra, det är det 

som driver en framåt, fan vi klarar av det här för att vi, det är det här vi vill göra liksom.”59 Att ha 

något att sträva emot, att se ett mål större än den specifika uppgiften. Men samtidigt får inte  målet 

vara för abstrakt eller för långt bort i tiden, att det känns ouppnåeligt. ”Nu ser det så, allt är så långt 

bort, de har satt upp mål för typ 2015, 2014 många saker ska vara klara då, men det känns så långt 

bort.”60 Ett konkret mål som soldaterna upplever som positivt, är som tidigare nämnt utlandsmission. 

De vet när de ska åka dit, de vet att de måste träna inför denna utlandsmission och de vet att de 

kommer åka ner tillsammans. ”Som utlandsutlandsmission, har man det som mål t.ex. det kan vara 

en drivande kraft. Det kan få folk att jobba och slita och stanna kvar. Det är en del av upplevelsen.”61  

Drivet  

Drivet beskrivs som en inställning som delas av samtliga på kompaniet. Drivet att alltid göra något 

bättre än senast, viljan att förbättras. Det är även ett driv att vilja slutföra något, att inte bli nöjd att 

göra något halvdant, utan vinnarskallen tar över och tillsammans slutför man. 

 

Vi har varit inne på det l itegrann, just det här drivet, jag tror inte att det är någon på kompaniet 

som inte har ett vinnarhuvud. Sen är det visserligen på olika nivåer, men jämför man på civila 

marknaden så är det här bara vinnarskallar som köttar in i  det sista bara för att komma upp på 

den där höjden i tid eller, härda ett vaktpass på slottet. Det är vinnardrivet oc h behovet, suget 

att alltid göra det bättre än man gjorde det senast, så det är helt underbart.
62

 

Stöd utifrån  

Soldaterna känner en trygghet när de har stöd från nära och kära. I sin motsats känner de frustration 

när nära och kära inte ger stöd eller förstår vad soldatyrket innebär. Denna uppfattning delas av 

soldaterna in i tre kategorier, där de generaliserar uppfattningarna om både soldatyrket och vad de 

ska användas till. Första kategorin är De äldre, där de beskriver att de äldre visar en uppskattning och 
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ger intryck av stolthet ” Folk om man ser som t.ex. familjen min mormor och morfar de är ju otroligt 

stolta över att barnbarnet är militär det är ju fint, det är ju en liten grej, det tycker jag ska räknas in, 

jag är soldat för fan.”63. Sen finns det befolkningen i stort, De yngre, där ofta en negativ inställning 

förmedlas ”men yngre människor ens vänner och sånt där, dem förstår ibland inte vad jag gör [ ---

]man blir negativt inställd när ens vänner inte fattar vad man håller på med.”64 Slutligen Media, där 

ofta en negativ bild skildras av soldaternas insatser. ”Det är inte mycket positivt som kommer ut i tv 

och tidningar, om det vi håller på med, det man får höra är mycket negativt”65 De äldre lyckas trots 

medias vinkling och de yngres uppfattning att väga upp. De lyckas att spegla en stolthet av 

soldatyrket, och övervinna de negativa skildringarna, och även väcka stolthet i soldaten.  

 

Sammanfattning faktorer  

Den främsta anledningen till att soldaterna stannar på 72:a kompaniet ses vara: 

utlandsutlandsmission, kamraterna och förbandsandan. De tar upp det som tre stycken stöttepelare 

vilka är vitala för trivseln och motivationen. De väver också ihop förbandsandan och kamraterna, 

vilka ringar ner det till två stycken faktorer(utlandsutlandsmission och förbandsanda/kamraterna). 

Vidare behövs det faktorer som gör jobbet till det speciella yrke det verkligen är, antingen är det  de 

medel eller metoder som används i yrket: klara mål, uppdragstaktik utav dessa medel/metoder 

uppnås: Drivet, fysiskt, utvecklande, samarbete, erfarenheter. Även skildringen eller uppfattningen av 

befolkningen har en betydande inverkan: Stöd utifrån. 

Samtliga faktorer är:  

-Utlandsutlandsmission 

-Förbandsanda/kamraterna 

-Klara mål 

-Uppdragstaktik 

-Drivet 

-Fysiskt 

-Utvecklande 

-Samarbete 

-Erfarenheter 

-Stöd utifrån 
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Behandling av Empiri 
Kategorisering 

Utifrån vad som karaktäriserar de olika drifterna i Employee Motivation: A Powerful New Model, 

kommer de tio faktorerna att kategoriseras, med en kort motivering till varför de hamnar under den 

specifika driften. Det är endast de positiva faktorerna som kommer att kategoriseras, dvs. de som 

motiverar soldaterna till att ta på sig uniformen, gå till jobbet på morgonen och göra sitt bästa. 

Kategoriseringen redovisas i en tabell i slutet av avsnittet.  

Drive to Acquire  

(Erfarenheter, Utlandsmission) 

Erfarenheter, denna faktor hamnar under denna drift för att soldaten tillförskaffar sig någon genom 

erfarenheter. Både upplevelser som är positiva och negativa. Det är dessa upplevelser som 

stimulerar Drive to Acquire. 

Utlandsmission är återkommande i de olika drifterna, det som den tillfredsställer här är just 

upplevelserna och resorna som görs i samband med en utlandsmission. Soldaterna nämner t.o.m. 

strid som en upplevelse som de ser fram emot på en utlandsutlandsmission.  

 

Delsammanfattning att betala lika mycket i lön som en civil arbetsgivare kommer förmodligen 

Försvarsmakten ha svårt att göra. Försvarsmakten kommer däremot att kunna erbjuda en mängd 

erfarenheter genom jobbet. Det är upplevelser som denna drift bl.a. berör, och det är dessa 

upplevelser som omsätts till erfarenheter. Det kan vara allt från en utlandsutlandsmission, vilket 

upplevs som väldigt utvecklande, men det kan även vara övningar på hemmaförbandet som ses som 

utvecklande.  

Drive to Bond 

(Drivet, Kamraterna/förbandsandan) 

Drivet som upplevs bland soldaterna på 72:a kompaniet säger de sig inte finna i den civila 

arbetsmarknaden. De identifierar drivet som unikt för arbetsplatsen, att det skapar sammanhållning. 

Det är samtidigt drivet att göra det bättre för den stora skaran som talar för denna drift. Att vilja bli 

bättre och känna att de andra i kompaniet också vill bli bättre och utvecklas som en enhet. 

Kamraterna/förbandsandan är själva kärnan i denna drift. Att identifiera sig med en större grupp 

människor, att ha samma värderingar och att dela upplevelser. Soldaterna upplever att det är 72:a 

kompaniet som ska bli bättre, de upplever att det är 72:a kompaniet som ska på utlandsmission, 

istället för att det är individen som ska genomföra detta. 

 

Delsammanfattning: I modellen beskrivs drive to bond som en av de starkare drifterna, en av de 

drifterna som har starkast inflytande på anställdas engagemang.66 Detta stämmer överens med 

soldaternas svar där faktorerna kamraterna/förbandsandan ses som bland de starkaste. Vidare 

upplevde soldaterna ett driv, inte bara från de själva, utan från kompaniet. Detta driv fann de inte på 

den civila arbetsmarknaden utan är karaktäriserande just för Försvarsmakten, närmare bestämt 72:a 

kompaniet. Försvarsmakten tillfredsställer the drive to bond genom att erbjuda 

kamratskap/förbandsanda på arbetsplatsen, soldaten identifierar sig med kompaniet och känner att 

det är kompaniet som utför en uppgift och inte individen. Drivet tillfredsställer Drive to bond så 
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tillvida att det karaktäriserande för kompaniet är drivet, det upplevs av samtliga och får samtliga att 

”kötta”, samtliga känner igen sig i drivet på kompaniet.  

Drive to Comprehend  

(Uppdragstaktik, Fysiskt, Samarbete, Klara mål, Utvecklande, Utlandsmission, Varierande 

arbetsuppgifter) 

Uppdragstaktik hamnar under denna drift då soldaterna beskrev det, som att uppdragstaktik 

utvecklar dem som individer samt att de upplevde sig själva som mer professionella. De upplever sig 

växa som individer. 

Fysiskt arbete utmanar soldaterna i vardagen, att under tjänstetid få ”kötta” och känna att de 

utvecklas.  

Samarbete blir på något sätt kärnan i denna drift, när alla samarbetar bidrar samtidigt alla på något 

sätt, dvs. driften att få tillföra något blir för alla tillfredsställt. De nämner samtidigt att genom 

samarbete lär de sig att arbeta med andra, alltså lär de sig att handskas med andra människor och 

upplever en känsla av utveckling vilket är nästa faktor. 

Utvecklande, jobbet ses som utvecklande när erfarenheterna omsätts till kunskap som kan användas 

även i den civila vardagen. Det är mycket det som karaktäriserar denna drift, att utvecklas  i sitt 

arbete. 

Klara mål att veta att inte jobbet blir till en återvändsgränd utan att det finns ett långsiktigt mål 

stimulerar driften. 

Utlandsmission stimulerar på många sätt denna drift. Utlandsmission är som tidigare nämnt 

mångfasetterad, men det som stimuleras utefter denna drift, är känslan att få bidra med ett 

meningsfullt bidrag. Att samtidigt utmanas som människa men också som förband.  

Varierande arbetsuppgifter är precis som det låter. Att ha ett jobb med varierande arbetsuppgifter 

medger att jobbet inte upplevs som monotomt. Det i sin förlängning medger att soldaten motiveras 

och utvecklas.  

Något som Försvarsmakten verkar stimulera i hög grad är the drive to comprehend. Det beskrivs som 

utmanande där man måste samarbeta för att klara de uppsatta målen. Man får även bidra med stöd 

och skydd åt andra på utlandsutlandsmission. Jobbet uppfattas som omväxlande vilket leder til l att 

soldaterna inte behöver arbeta med monotona uppgifter. Att få tillföra något och samtidigt få något 

tillfört stimuleras också(samarbete). Att få känna sig professionell och på så sätt känna att de bidrog 

till lösandet av uppgiften stimulerades genom uppdragstaktik.  

Drive to Defend 

(Utlandsmission) 

Utlandsmission stimulerar denna drift såtillvida att soldaterna vill åka ut på utlandsutlandsmission, 

de vill skydda de som inte kan skydda sig själva. De vill skydda människovärden, utefter vad de tycker 

är rätt. T.ex. Afghanistan där under intervjun soldaterna säger att de vill bidra och skydda folket från 

orättvisa. Det påvisar att Drive to defend stimuleras. 

Yttre Faktorer  

(Stöd utifrån) 

Stöd utifrån faller in här för att det inte har något med jobbet direkt att göra, utan har med andras 

uppfattning och skildring av jobbet som påverkar. Det är alltså ingen drift kopplat till jobbets vardag 

eller uppgifter som stimuleras. Att andras uppfattningar påverkar deras vilja till att jobba på 72:a 
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kompaniet.  

 

Sammanställning av Kategoriseringen 

Tabellen visar vilka motivationsfaktorer som stämde bäst överens med drifterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drive to Comprehend Erfarenheter, 
Utlandsmission 

Drive to Bond Drivet, 
Kamraterna/förbandsandan 

Drive to Acquire Uppdragstaktik, Fysiskt, 
Samarbete, Klara mål, 

Utvecklande, 
Utlandsmission, Varierande 

arbetsuppgifter 

Drive to Defend Utlandsmission 

Yttre Faktorer Stöd utifrån 
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Diskussion kring empiriskt  material  

Livgardet svarar som jag nämnde i inledningen varför man bör söka till Försvarsmakten, deras 

motivering var: 

Varför ska jag söka arbete inom Försvarsmakten? 
Inom Försvarsmakten kan du göra skil lnad och skapa förutsättningar för andra att hjälpa. 

Genom spännande och viktiga arbetsuppgifter i  Sverige och internationellt kommer du som 
anställd att flytta dina gränser, vilket ger både en personlig resa och mognad. Försvarsmakten 
är en öppen organisation med tydlig värdegrund där du möter god kamratskap, 
sammanhållning och til lhörighet. Här får du ett tydligt eget ansvar vilket bottnar i  vårt starka 

förtroende för individens förmåga.
67

 
 

Utifrån Livgardets motivering går det att läsa ut vilka faktorer de lockar med: göra skillnad/hjälpa, 

spännande och viktiga arbetsuppgifter, mission, mognad, värdegrund, kamratskap, 

sammanhållning/tillhörighet, förtroende för individ. De lägger fram en hel del faktorer vilka stämmer 

överens med de som soldaterna nämner i intervjun. De skulle även kunna lägga till några faktorer 

varför man bör söka arbete inom försvarsmakten, som soldaterna nämnt under intervjun: på 72:a 

kompaniet finns det ett driv, en vilja att bli bättre, en vilja att samarbeta.  

Den viktiga frågan är om Försvarsmakten som organisation är medveten om hur pass vital 

utlandsmissionen är för soldaterna på 72:a kompaniet. Att utan utlandsmission hade många av 

soldaterna valt ett annat yrke. Har soldaterna anpassat sig till en livsstil som Försvarsmakten inte kan 

upprätthålla, eller kommer andra uppgifter att ges till soldaterna? Dvs något som ersätter 

utlandsmission. Och fråga är om bilden av utlandsmission vara densamme över tiden. 

För att återkoppla till den tidigare forskningen, vilket den hade kommit fram till att militär personal 

finner motiverande. De främsta faktorerna var: varierande uppgifter, kamratskap, tillit till de  egna 

förmågorna. Där är likheterna tydliga, soldaterna på 72:a kompaniet lyfte fram samma faktorer. 

Detta pekar på att soldatyrket inte bara har en nationell prägel. Det är liknande motivationsfaktorer i 

andra länder också. Däremot togs det upp i Recruiting and Retention of Military Personnel samt 

Personalförsörjningen i ett reformerat försvar, att anledningen till att många slutade var att 

insatstempot var för högt, dvs. att de åker på utlandsmissioner med för täta mellanrum. En 

anledning, eller en möjlig förklaring till varför detta inte uppkom i intervjun kan vara att de inte 

hunnit uppleva ett för högt utlandsmissionstempo. Fr.o.m. 2010 var soldaterna anställda vilket 

innebär att konsekvenserna inte varit möjliga att se för att det har gått för kort tid med anställda 

soldater. Möjligen kan vi om några år se tendenser till för högt utlandsmissionstempo. Om några år 

kan vi möjligen se en ändrad inställning till utlandsmission hos soldaterna på 72:a kompaniet. 
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Slutsats 

Försvarsmakten är en arbetsgivare som beskrivs vara i en omorganisation som inte hunnit sätta sig. 

Bostadsfrågan väcker stora negativa känslor och brusuppgifter upplevs ta fokus från det de verkligen 

vill vara bra på, att strida. Det är mycket i en soldats arbetsliv som inte verkar fungera och som 

upplevs som negativt. Men trots det väljer soldaterna att jobba kvar. Modellen som använts i 

operationaliseringen baserar sig på drifter, drifter vilka bör eftersträvas att uppfylla för att ha 

motiverade arbetare. Det sägs i modellen vara eftersträvansvärt att uppfylla så många av drifterna 

som möjligt. I soldaternas fall uppfylldes, var och en av drifterna i varierande skala. Kan det då vara 

så att, arbetet stimulerar alla dessa fyra drifter (Drive to: Comprehend, Bond, Acquire samt defend), 

vilket medför att soldaten klarar av mer negativt, orkar ta sig över större hinder av negativt inslag. 

Det verkar som, vilket togs upp i intervjun, ligga något magiskt över detta yrke, att det inte går att 

sätta ord på det. Men magin kan vara att yrket stimulerar alla de fyra drifterna vilka motiverar en 

anställd. De stimuleras i den utsträckningen att soldaterna påtalar det som något magiskt och att det 

får dem att stanna i Försvarsmakten. Att yrket var fysiskt och psykiskt krävande var inte något 

negativt, tvärtom, det var en positiv faktor som soldaterna tog upp. De upplevde att de utmanades 

och kunde tillsammans klara av utmaningen. Medelåldern på de som deltog i intervjun var 23,5 år, 

frågan är om svaret hade varit lika om medelåldern hade varit högre. Att motivationsfaktorerna hade 

varit andra om kompaniet haft en högre medelålder. Hade en 40åring upplevt det som positivt att 

yrket präglas av fysiskt tungt arbete? 

 

Utlandsutlandsmission väckte entydligt positiva reaktioner samtidigt som många drifter stimuleras 

(Comprehend, Acquire, Defend). Soldaterna beskriver att det är då man verkligen testas. Att det inte 

finns så många andra sätt att testas på som skyttesoldat. Värt att beakta är att soldaterna övar olika 

stridsscenarion som liknas de som återfinns i en utlandsmission, inte i Sverige. Att se utlandsmission 

som något slags mål blir då naturligt. Att då inte testas som kompani eller på riktigt arbeta 

tillsammans inför eller i en utlandsmission utmanar inte sinnet, det stimulerar inte drifterna. Endast 

en vetskap om att soldaterna ska på utlandsmission får de att tagga till och vilja prestera, de vill bli 

bättre inför utlandsmission och dem vill stanna till kompaniet får genomföra en utlandsmission. Det 

som däremot inte togs upp var tiden de skulle vara borta från nära och kära. Däremot att få stödet 

hemifrån var en faktor (Stöd utifrån). För att behålla soldaterna på 72:a kompaniet bör man fortsätta 

eller börja med att: Sätta upp klara mål, mål som ska vara genomförbara och inte ligger för långt bort 

i tiden. Om målet sätts har soldaterna något att sträva emot, vilket bidrar till ett driv på kompaniet. 

Ett driv att alltid vilja bli bättre, ett driv att utvecklas. Det här drivet finner man inte i ett civilt arbete, 

inte heller den gemenskap och förbandsanda som finns på 72:a kompaniet. En vilja att tillsammans 

lösa uppgifter och vilja samarbeta. Ge soldaten ansvar, ett ansvar soldaten gladeligen tar emot, de 

säger själva kunna hantera det och uppträder och känner sig mer professionella.  Tryck på att 

betalningen inte kommer genom kontanter, betalningen kommer genom en tuff vardag vilket ger 

upplevelser, vilka formar dig som individ, upplevesler som du kan ta med dig ut i det civila livet. Att 

vara soldat är inget yrke, det är en livsstil. 
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Besvarande av frågeställning 

 Vilka faktorer får kontinuerligt tjänstgörande soldater på Livgardet närmare bestämt 72:a 

kompaniet att fortsätta i Försvarsmakten? 

De tio främsta faktorerna som fick soldaterna på 72:a kompaniet att stanna i Försvarsmakten, att 

fortsätta jobba som soldater var: Utlandsutlandsmission, Förbandsanda/kamraterna, Klara mål 

Uppdragstaktik, Drivet, Fysiskt, Utvecklande, Samarbete, Erfarenheter, Stöd utifrån 

Påverkar möjligheten till utlandsmission motivationen att stanna i Försvarsmakten, och i sådana 

fall hur? 

Det påverkar i hög grad motivationen att stanna. Det är en av de främsta motivationsfaktorerna som 

upplevs av soldaterna. De vill åka ut på utlandsmission, och det är även främsta anledningen till att 

många väljer att stanna, för att få åka ut. De beskriver att de vill testas och arbeta när kompaniet är 

som bäst. 

Reflektion 
Föreställ dig om den svenska Försvarsmakten inte avses att delta i internationella 

fredsfrämjande/fredsframtvingande uppdrag. Vilken morot ska ersätta utlandsutlandsmission? En 

sak står säkert, det måste i alla fall lyftas fram en annan morot för soldaterna på 72:a kompaniet. 

Som de själva säger, ge oss en vettig uppgift, något att träna inför. Vad den uppgiften ska vara eller 

på vilken nivå uppgiften ska formuleras kan jag inte svara på. Men någonstans i det hierarkiska ledet 

måste uppgiften preciseras. På kompaniet skulle en möjlig motivering lyda: vi är här för att skydda 

vårat fosterland. Men soldaterna upplever inget hot, de trycker bara på att en Försvarsmakt ska 

finnas för att skydda landet, eller att den bara ska finnas där. Hur motiverar man då en uppgift som 

för soldaten inte upplevs som trolig, att scenariot som övats kan inträffa, att Sverige hamnar i krig 

inom landets gränser. Ska soldaterna vaggas in i någon falsk hotbild, ska fienden från öst återigen få 

eka på regementet, ska fienden från öst fungera som ett orosmoment, som något att träna inför? 

Hur ska drifterna stimuleras, hur ska en soldat testas som har strid till huvuduppgift? Har politikerna 

någon uppfattning om detta, att när Sverige drar sig ur Afghanistan kommer personalfrågan möjligen 

se annorlunda ut. Att regementena inte längre kan ge utlandsmission som ett mål. Visserligen pågår 

ett arbete med att återfå den nationella försvarsförmågan, att återigen kunna försvara Sverige vid en 

möjlig invasion. Men återigen, hur motiverar man soldaterna när en invasion av Sverige inom 

överskådlig framtid beskrivs som högst osannolik. Utlandsmission är en komplicerad fråga, det 

motiverar soldaterna och får dem att vilja göra ett bättre jobb, att förbereda sig för att testas. Men 

samtidigt grundar det sig i att något land/område behöver militära resurser som hjälp, alltså en 

oroshärd någonstans i världen. Att skicka iväg truppbidrag till olika länder för att stimulera våra egna 

soldater hade för det Svenska folket eller för det internationella samfundet varit svårt att motivera. 

Men däremot, idag, används utlandsmission som motivator för soldaterna på 72:a kompaniet, det är 

målbild. Den saken är säker. 

Soldaterna upplever en oförståelse från befolkningen i stort, det är i stort sett endast de äldre  som 

uppskattar yrket de utför. De önskade att inställningen skulle vara annorlunda, att det fanns en 

bättre förståelse. Det tycks vara en bild som förmedlas i media att militära resurser används till fel 
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saker. Vem bär då ansvaret att förmedla de goda sakerna Försvarsmakten gör, vem gör soldaten till 

en hjälte? Ska en förståelse för Försvarsmakten försöka förmedlas redan i grundskolan? Det behöver 

inte vara endast en positiv bild som förmedlas, huvudsaken är att den är opartisk och saklig. Det 

bildar en förståelse genom utbildning, det kan väcka en nyfikenhet och det ger samtidigt 

Försvarsmakten en ärlig chans att framstå som en organisation som främjar rättvisa och inte bara 

krig. Det kan i sin förlängning väcka stolthet för den egna Försvarsmakten, det kan medföra att 

soldaterna känner att de uppskattas, inte bara av de äldre, utan av befolkningen i stort.  

 

I Försvarsmakten, närmare bestämt 72:a kompaniet på Livgardet, finns ett stort driv. Det finns en 

samlad strävan om att göra ett bra jobb, att alltid vilja bli bättre. När en uppgift blir ställ d som för 

många ses som omöjlig upplever snarare soldaterna uppgiften som en utmaning. Att de tillsammans 

ska lösa uppgiften så bra som möjligt. Det finns även en känsla av tillhörighet, en förbandsanda som 

får soldaterna att känna en skyldighet att testas med förbandet, att driva kompaniet i mål. Är detta 

som soldaterna beskriver det unikt för Försvarsmakten? Är det uppgiftens allvar som skapar denna 

atmosfär, eller är det stoltheten att klara av ett tungt arbete som skapar det? Finns samma glöd och 

tillhörighet och driv i t.ex. byggbranschen, ett annat fysiskt tungt arbete? Är det ”det köttiga” som 

gör jobbet till vad det är? I sådana fall vill jag säga grattis Försvarsmakten, ni kommer alltid att ha 

soldater som stannar kvar, det kommer förmodligen alltid vara ett fysiskt tungt arbete. Det kommer i 

sådana fall alltid finnas personal som drivs av detta. Om det inte är så att det fysiskt tunga arbetet är 

det som gör Försvarsmakten attraktiv, då måste en ny uppgift ersätta Afghanistan, annars kommer 

soldaterna på 72:a kompaniet bli svåra att behålla.   

 

Förslag till vidare forskning 

Då studien var fokuserad på endast ett kompani bör, för att få en starkare grund detta genomföras 

på flera kompanier, gärna med en geografisk spridning över landet. Olika regementen med olika 

bostadssituationer, olika huvuduppgifter och olika möjligheter till utlandstjänstgöring. Kompaniet 

som undersöktes hade liten spridning gällande ålder. Att få höra åsikterna av äldre soldater, som inte 

är i 20årsåldern och se om samma faktorer motiverar denne/dessa. Vidare var könsfördelningen till 

studiens nackdel, i framtida studier bör fördelningen kvinnor/män vara jämnare.   

Då soldaterna upplevde att utlandsmission var något vitalt, att det var något som höll de kvar, att de 

hade något att träna inför. Vad kan då ersätta denna motivator, vad är som soldaterna uttrycker det 

”en vettig uppgift”? 

Då frågan om andra fysiskt tunga jobb har samma motivationsfaktorer inte går att svara på i denna 

studie bör en jämförelsestudie genomföras på t.ex. en byggarbetsplats. Upplever de samma 

tillhörighet och driv som soldaterna på 72:a kompaniet? 

Kritisk förhållning till eget arbete 
Reliabilitet  

Soldaterna har blivit lovad en utlandsmission vid rekryteringen, att de ska få åka på utlandsmission 

med 72:a kompaniet. Detta medför att mycket fokus hamnar på just utlandsmissionen, det är både 

från befälens sida, då de genomför övningar som liknar missionsscenarion, samt soldaterna som vill 

testas med 72:a kompaniet. Just detta fokus kan vara en konsekvens av de rådande 
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omständigheterna. Att om samma undersökning görs några månader efter utlandsmissionen kan 

inställningen till utlandsmission vara annorlunda. Då kan fokus ligga på annat. Denna studie 

genomfördes när 72:a kompaniet, ännu inte deltagit som ett samlat kompani i en utlandsmission. 

Detta medför att som tidigare forskning pekar på att utlandsmission genomförs med för täta 

mellanrum inte uppfattas som en positiv aspekt, har på 72:a kompaniet ännu inte erfarits. De har 

inte ”hunnit tröttna”. Genomförs studien då 72:a kompaniet har deltagit i flera utlandsmissioner kan 

inställningen ha förändrats, motivationsfaktoren utlandsmission behöver inte längre vara en 

motivationsfaktor. Alltså kan resultatet bli annorlunda om studien genomförs när soldaterna deltagit 

på en eller flera utlandsmissioner. Det som talar för studien är att moderatorn hade i intervjun en roll 

som observatör snarare än deltagare, moderatorn la alltså inte orden i munnen på soldaterna. Det 

medför att moderatorn har haft minimal inverkan på soldaternas svar. 

Validitet  

Soldaterna har arbetat med varandra i mer än 18 månader, det talar för att alla vågar vädra sina 

åsikter i intervjun, att inte hållas tillbaka för den större massan. Att däremot samtliga är i 20årsåldern 

och samtliga är män kan medföra att de tenderar att ha samma uppfattning. De är i samma fas i livet 

och tänker likartat. Det hade varit eftersträvansvärt att ha en större spridning i ålder och jämnare 

fördelning mellan kvinnor och män. Problemet på 72:a kompaniet är att fördelningen inte medger 

det. Urvalet speglar fördelningen på 72:a kompaniet. Med detta menar jag, studien har inte spridning 

i ålder eller en jämn könsfördelning. Den har däremot belyst vilka motivationsfaktorer som motiverar 

soldaterna på 72:a kompaniet samt hur utlandsmission påverkar soldaternas motivation och det var 

studiens syfte. 
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