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PRESTATION INOM FÖRSVARSMAKTEN  

– UTIFRÅN YRKESOFFICERENS UPPLEVELSER.*  

 

Carina Rajala 

 

Prestationens betydelse och normer kring presterandet kopplat till 

organisationen och individen är viktiga att studera inom dagens 

föränderliga yrkesliv. Försvarsmakten är idag under strukturell och 

kulturell förändring med den enskilde yrkesofficeren allt mer i fokus. 

Syftet med denna studie var att få förståelse för yrkesofficerens 

upplevelse runt begreppet prestation samt lyfta fram synpunkter 

utifrån ett könsperspektiv. Datainsamlingen skedde genom intervjuer 

med både manliga och kvinnliga yrkesofficerare tillhörande 

Försvarshögskolan eller Signalregemente 1. Analysmetoden som 

användes var induktivt tematisk. Av resultaten framträdde en enhetlig 

bild kring förståelsen av begreppet prestation där en kollektiv 

dimension betonas. Övriga teman antyder även att yrkesprestationen 

är betydelsefull för individen, att prestationsnormerna inom 

Försvarsmakten skiftar betydligt, att yrkesofficerare bibehåller 

prestationsnivån trots organisatoriska svårigheter vilket kan få 

konsekvenser på välmående samt att de kvinnliga officerarnas 

prestationer bedöms något annorlunda. Studien har lyft fram kunskap 

om intressanta företeelser i yrkesofficerens arbetsvardag som är 

praktiskt användbar och kan ligga till grund för nya frågeställningar.  

 

 

Att prestera och kunna visa på framgångsrikt genomförda prestationer värderas högt i 

dagens samhälle. Individen bör dessutom sträva efter att lyckas med sina prestationer 

inom alla områden av sitt liv, både på ett yrkesmässigt och ett privat plan; både inom en 

självförverkligande sfär och i den sociala interaktionen. Vi beundrar en väl genomförd 

idrottsprestation och har övertygelsen att högt betalda VD:ar är smartare och mer 

högpresterande än andra. Prestation är för många något som gör människan fullkomlig 

och lycklig, ett tillstånd värt att sträva efter, men likväl kan den begränsa vår välmåga. I 

denna studie fokuseras på prestationens betydelse för individen inom en specifik 

organisationskultur, nämligen Försvarsmakten.  

 

Prestation  

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) gör en djupdykning i ordböcker som visar att 

prestation kan definieras som utfört arbete, utmärkt arbete, insats, fullgörande. Dessa 

ord kan sammanfatta vad en prestation står för. Själva processen att prestera, dvs. 

verbet, betyder snarast åstadkomma, fullgöra, utföra, erlägga, uppvisa och framlägga. 

Processen kan också beskrivas som något som åstadkommits eller fullgjorts, ofta trots 

svårigheter. Författarnas slutsats är därför att alla människor kan prestera men inte 

nödvändigtvis vill det.  Förmågan att prestera hos individen är enligt Malmström (2003) 

avhängigt vissa komponenter. Dessa är skicklighet och kompetens, motivation och 

målsättning, prioritering och fokusering, energitillgång och uthållighet samt mod och 

stryktålighet. Prestationsförmågan kan därför sägas vara ett mycket sammansatt begrepp 

som dessutom är utvecklingsbart.  

 
* Särskilt tack till min handledare Maarit Johnsson på SU samt Ewa Olstedt på Försvarshögskolan. Utan 

deras sakkunniga hjälp och anvisningar hade denna studie inte kunnat genomföras. 
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Om begreppet prestation sedan avgränsas något till begreppet yrkesprestation så skulle 

det kunna definieras som att utföra kvalificerade uppgifter inom yrket på ett sådant sätt 

att värdefulla resultat uppnås (Malmström, 2003). Ur ett organisationsperspektiv kan 

man säga att yrkesprestationer är de aktiviteter som de anställda engageras i, vilka 

strävar efter att bidra till att nå organisationens målsättning (Campbell, 1990, refererat i 

Thomas, Adler & Castro, 2005). Torbiörn, Petterson och Arvonen (1996) pekar i en 

studie på vilka förutsättningar som bör finnas för att yrkesprestationen ska resultera i 

värdefullt resultat. De menar att det både finns subjektiva och objektiva förutsättningar 

för yrkesprestationen som bör uppfyllas, där de objektiva förutsättningarna avser yttre 

betingelser i yrket och de subjektiva förutsättningarna avser individens psykologiska 

förutsättningar. De objektiva och subjektiva förutsättningarna är enligt deras modell 

följande: (författarens översättning från eng.) 

 
Objektiva förutsättningar  Subjektiva förutsättningar 

Ansvar   Borde

Befattning   Får 

Kompetens  Kan 

Information  Vet 

Stimulans   Vill 

 

De två dimensionerna är dessutom ihopkopplade i nämnd ordning, exempelvis är det 

individen ”borde” kopplat till ansvaret inom yrket. Denna bild över yrkesprestation som 

Torbiörn och kollegor (1996) ger, tydliggör att yrkesprestationen både är kopplad till 

individen som person och den organisation där yrket utövas. 

 

Försvarsmakten idag 

Försvarsmakten är idag en organisation som genomgått stora förändringar, framför allt 

på senare år. Omorganiseringar och neddragningar har både krympt och förändrat 

Försvarsmakten radikalt. Enligt Regeringspropositionen 2004/05:5 så bör Sverige i 

framtiden ha ett försvar som bidrar till att hantera och förebygga kriser i omvärlden, 

hävdar vår territoriella integritet, värnar om civilbefolkningen och kan säkerställa de 

viktigaste samhällsfunktionerna i krig. Denna inriktning för Försvarsmakten innebär i 

praktiken att delta i internationella fredsbefrämjande insatser, samarbeta med det civila 

samhället avseende humanitär verksamhet och snabbt kunna anpassa sig efter en 

förändrad hotbild mot Sverige (Berggren, 2004). Sättet att nå dithän har varit (och är) att 

utveckla ett internationellt insatsförsvar, utveckla information och ledning, öka 

kopplingen mellan civilt och militärt utnyttjande av kapacitet, lära sig arbeta i nätverk 

och fokusera på kompetens istället för befattningsnivå (Darte & Engstedt, 2005).  

 

Historiskt sett har Försvarsmakten haft en strikt hierarkisk struktur som stärktes av en 

organisationskultur som byggde på disciplin, lydnad och ansvarsområden som var 

tydligt avgränsade (Clemedsson, 2004). Militärens organisationskultur har alltid varit 

unik eftersom organisationens huvudsyfte är att föra krig och traditionellt sett var detta 

männens domän (Krueger, 2000). Denna traditionella organisationskultur finns det 

mycket liten plats för i dagens Försvarsmakt. Som en naturlig del av senaste årens 

förändring har Försvarsmakten även arbetat för att förändra organisationskulturen, dvs. 

skapa en förändring av värderingar, förhållningssätt, normer och uppfattningar 

(Clemedson, 2004). Överbefälhavare Håkan Syrén (2006) utrycker att det ”som sitter i 

väggarna” (s.45) hindrar organisationens effektivitet och att det måste tas itu med. Detta 

är dock inte så enkelt som det låter, vilket Clemedson (2004) menar när han pekar på att 

det visserligen går att förändra styrningen av en organisation tämligen snabbt men att en 
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förändring i organisationskulturen alltid släpar efter eftersom det tar tid att acceptera 

och integrera nya tankesätt, särskilt i en sådan stor organisation som Försvarsmakten. 

Han menar även att under den period när styrmedel och organisationskultur är i obalans, 

det faktiskt kan växa fram strategier som syftar till att hålla kvar vid ”det gamla sättet”. 

Dessa strategier är i sin natur ofta omedvetna, men inte sällan kontraproduktiva och 

direkt saboterande för införlivandet av en kultur som fungerar med organisationens 

struktur och styrning. I en studie framkom att Försvarsmakten inte enbart har en 

gemensam organisationskultur utan att även subkulturer existerar (Magnusson, 1998). 

Det skulle innebära att det inte är en homogen kultur som ska förändras inom 

Försvarsmakten. Istället visade studien att det existerar flera olika subkulturer sida vid 

sida, främst kopplat till de olika vapenslagen. Inom Armén är det framför allt den 

fysiska förmågan som värderas högt medan det inom Marinen är den tekniska 

kompetensen. Inom Flygvapnet är både individens fysik och den tekniska sidan av 

arbetet viktig (Magnusson, 1998). Den grundinställning om vad som inom vapenslaget 

anses viktigt ger normer som formar prestationskraven, både specifikt för vapenslagen 

men även för hela organisationen.  

 

Inom militären har arbetsbelastning och prestation alltid varit centrala begrepp (Thomas 

et al., 2005). Det är inte alls svårt att förstå att arbetsbelastningen kan bli både fysiskt 

och psykiskt tung vid exempelvis tjänstgöring utomlands i fredsbevarande insatser, 

vilket är svårt att undvika eftersom det berör organisationens syfte och huvuduppgift.  

Prestation inom militären skattas följaktligen också högt, vilket hör ihop med det 

inarbetade arbetssättet som består av ordergivning och uppgiftslösning. När en order är 

given förväntas den bli gjord inom rätt tid och på bästa sätt. Thomas med kollegor 

(2005) anser vidare att vad som räknas som prestation inom militären direkt kan 

relateras till individuella färdigheter såsom den fysiska förmågan, personlig disciplin, 

viljan att försöka och anstränga sig samt kompetensen för en specifik uppgift. 

Bedömningen av yrkesprestationer har förut skett främst vertikalt där närmaste chefs 

bedömning har varit avgörande (Kreuger, 2000). Idag arbetar man inom Försvarsmakten 

på att förändra detta bedömningssätt, bl.a. genom en pedagogisk helhetssyn på 

verksamheten där utvärdering och reflektion i grupp är viktiga beståndsdelar (Behrbom 

Fallsberg, 2006). Tillhörande sammanhanget är en studie över militärkadetter i USA 

som visade att kollegor på samma nivå är bättre på att förutsäga och bedöma 

yrkesprestationer än vad ens närmsta chef är. Orsaken ansågs främst vara att kollegorna 

får en tydligare helhetsbild av individens prestation än vad chefen får (Zazanis, Zaccaro 

& Kilkullen, 2001). 

 

Yrkesofficerens välmående och självuppfattning 

Mitt i denna omorganisering av Försvarsmakten med neddragningar och 

attitydförändring står den enskilde yrkesofficeren med både förändrade och ökande krav 

på sig. Hur han eller hon presterar och mår inom yrket idag är sannolikt svårt att dra 

generella slutsatser kring. I olika militära sammanhang har dock Thomas et al. (2005) 

studerat hur s.k. ’work overload’ och ’role overload’ inverkar på yrkesprestationen. Med 

’work overload’ avses frekvensen, tidslängden, intensiteten och volymen på själva 

arbetet. Om denna ökar så ökar även yrkesprestationen och då främst kvantitativt. ’Role 

overload’ beskriver snarast känslan av att vara överbelastad, ha för mycket att göra på 

för kort tid med otillräckliga resurser och detta begrepp samvarierar inte med 

yrkesprestationen enligt deras studie. En tolkning av detta kan vara att ju mer man har 

att göra i militära sammanhang, desto mer presterar man. Men det kan även innebära att 
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känslan av att ha för tung arbetsbelastning inte får någon direkt konsekvens på 

yrkesprestationen.  

 

Bartone (2005) lyfter även fram hur viktigt det är för yrkesofficeren att få känna mening 

med sitt yrke och sina prestationer. Tron att man står på ”de godas” sida är essentiell. 

Han menar att det är särskilt viktigt för militären eftersom de är mer utsatta för 

psykologiska stressorer och måste hantera frågor om liv och död. När något negativt 

inträffar, i hans exempel tortyren av irakiska fångar som utfördes amerikanska soldater, 

kan en hel yrkeskår helt plötsligt uppleva att yrkesprestationerna som utförs inte 

uppskattas eller är viktiga. Detta tillstånd kallar han för ’existential boredom’, vilket på 

individnivå går djupare än bara gälla yrkesrollen och därför kan ’existential boredom’ få 

mycket negativa konsekvenser, inte bara för yrkesprestationen utan även för individens 

välmående och självuppfattning (Bartone, 2005).  

 

Hallsten, Bellaagh och Gustavsson (2002) har funnit indikationer på att sjukskrivningar 

pga. utbrändhet ökar för gruppen statsanställda, dit Försvarsmakten räknas. Deras 

antagande är att s.k. utbrändhet uppstår när ”en person av långvariga stressorer hotas 

och hindras i sitt utförande av en roll som är central för personens identitet” (Hallsten et 

al., 2002, s.7). Författarna pekar på att s.k. utbränning tydligt kan kopplas till besvärliga 

arbetsförhållanden, organisationsförändringar och konflikter, även om dessa inte är de 

enda bakomliggande orsakerna. De anser även att individer med så kallad 

prestationsbaserad självkänsla som är beroende av lyckade prestationer och 

omgivningens uppskattning samt präglas av högt engagemang, har en högre sårbarhet 

för utbränning. Hallsten med kollegor (2002) menar att både yttre faktorer i 

omgivningen och inre faktorer hos individen är i kombination avgörande i 

sammanhanget. Gällande de inre faktorerna visar även Johnson och Forsman (1995) att 

utifrån hur individens självkänsla är uppbyggd så uppvisar individer olika stort behov 

av kompetens och prestation. Ett särskilt mönster av självkänslan, kallat ’competence 

based self-esteem’, kan resultera i att individen uppvisar tankar och beteendemönster 

som är mycket prestations och konkurrensfokuserade, vilka främst syftar till att stärka 

den egna självkänslan (Johnson & Blom, 2006). När det gäller Försvarsmakten kan man 

utan svårigheter konstatera att de yttre faktorerna finns medan de inre faktorerna inte 

studerats närmare i sammanhanget.  

 

Idag har yrkesofficeren fortfarande den traditionella ”krigsrollen” vid händelse av krig. 

Men rollen som yrkesofficer har i takt med Försvarsmaktens förändring även genomgått 

en utvidgning. Dagens officer ska ha: 

 

hög militär kompetens och samtidigt vara diplomat, ha internationell kompetens, 

kunna ta ansvar över sig själv och andra, ha en god teknisk kunskap inte minst 

inom IT, ha en hög personlig mognad och kunna klara av komplexa mål samt en 

större spännvidd av uppgifter i tillfälligt sammansatta förband såväl nationellt som 

internationellt (Darte & Engstedt, 2005, s.75) 

 

Ovanstående kan sägas vara en beskrivning, inte bara av yrkesrollen som officer, utan 

en beskrivning hur individen bör vara. Identiteten och yrket är fortfarande idag starkt 

sammanvävda vilket ytterligare understryks genom att snegla på den värdegrund för 

Försvarsmakten som Överbefälhavare Håkan Syrén nyligen infört. Värdegrunden heter 

ÖRA och står för öppenhet, resultat och ansvar och det är tänkt att den ska genomsyra 
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alla nivåer inom Försvarsmakten (Syrén, 2006). Den talar också indirekt om vilket 

förhållningssätt yrkesofficeren på ett mer personligt plan bör ha i dagens Försvarsmakt. 

 

Kvinnliga yrkesofficerare 

En annan stor förändring som skett inom Försvarsmakten de senaste årtiondena är att 

kvinnorna har kommit in i organisationen. Sedan 1989 kan en kvinna i praktiken inneha 

vilken befattning som helst inom Försvaret, även i stridande förband (Ivarsson, Estrada 

& Berggren, 2005). År 2002 var andelen kvinnor i Försvarsmakten ca. 4% (Berggren, 

2005). Det finns dock anledning att tro att denna siffra idag är mindre eftersom stora 

neddragningar har gjorts sedan dess. Ett belysande exempel är att endast 4 av ett 80-tal 

platser upptas av kvinnor på Försvarshögskolans stabsprogram år 2006/2007.  

 

En kvinna i dagens Försvarsmakt arbetar alltså i en högst manlig kontext med utpräglat 

manliga normer och värderingar där hon dessutom är i minoritet och därför mycket 

synlig (Josefsson & Kindenberg, 2005). Det kan därför anses sannolikt att även 

bedömningen av yrkesprestationen färgas av den manliga kontexten. Ivarsson och 

kollegor (2005) har i en studie tagit reda på vilken syn manliga officerare i 

Försvarsmakten har av sina kvinnliga kollegor. De kom fram till att det visserligen finns 

en positiv generell tendens att acceptera och integrera kvinnor i dagens Försvarsmakt 

men att det går långsammare än vad man kan förvänta sig i ”jämställda Sverige”. De 

män som var mest positiva till kvinnliga kollegor var yngre, mer välutbildade, hade 

högre befattningsnivå, uttryckte mindre sexism och hade oftare kontakt med kvinnliga 

kollegor. De kvinnliga kollegor som uppskattades mest av sina manliga kollegor var de 

som lyckats behålla sin femininitet, trots den manliga kontexten (Ivarsson, 2002, 

refererat i Ivarsson et al., 2005). 

 

Syfte och frågeställningar 

Med dagens Försvarsmakt och dess specifika organisationskultur som ram och med 

yrkesofficerens upplevelser i centrum avsåg jag undersöka närmare begreppet 

prestation. Syftet med den föreliggande studien var att genom intervjuer få förståelse av 

vad prestation innebär för yrkesofficeren, organisationens syn på prestation och vilken 

roll prestationen har för yrkesofficerens välmående och självuppfattning. Ett vidare 

intresse var att se om det finns olikheter kring begreppet prestation samt synen på 

yrkesprestation beroende på om officeren är man eller kvinna. De huvudsakliga 

frågeställningarna blev därför: (1) Hur upplevs det att vara yrkesofficer inom 

Försvarsmakten idag? (2) Vad är en prestation inom Försvarsmakten enligt 

yrkesofficeren? (3) Vilken inverkan har prestationen för yrkesofficerens välmående och 

självuppfattning?  (4) Finns det könsrelaterade olikheter avseende begreppet prestation 

och bedömningen av yrkesprestationer? 

 

 

Metod 

 

För att kunna betrakta en organisation som Försvarsmakten utifrån ett annat perspektiv 

än det formella, (dvs. ett perspektiv som inte är grundat på Försvarsmaktens egna 

doktriner, värdegrund och dokumenterade regler) valdes halvstrukturerade intervjuer 

och induktiv tematisk analys som metod. Det innebar att undersökningen genomfördes 

med en bred frågeställning och med en inställning till ämnet som snarast 

karaktäriserades av förutsättningslöshet. Denna inställning ansågs nödvändig för att 
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deltagarnas uppfattningar och upplevelser skulle styra resultatet istället för att färgas av 

det formella perspektivet på organisationen och tidigare teorier.  

 

Deltagare  

Deltagarna som ingick i studien hade arbetat 8-18 år som yrkesofficer. Fem manliga och 

en kvinnlig officer tillhörde Försvarshögskolan. Tre kvinnliga officerare arbetade på 

Signalregemente 1 i Enköping. Totalt deltog nio officerare varav fem män och fyra 

kvinnor. Gradbeteckningen som deltagarna innehade var löjtnant, kapten, major och 

överstelöjtnant. De tillhörde armén (5st), flygvapnet (3st) och marinen (2st), vilket 

omfattar samtliga vapenslag inom Försvarsmakten. 

 

Urvalet skedde främst med hjälp av en kontakt som författaren hade på 

Försvarshögskolan. Först genomfördes en preliminär intervju med en kollega till denna 

kontaktperson. Efter en allmän förfrågan riktad till stabsprogrammet på 

Försvarshögskolan anmälde sig fyra deltagare. Ytterligare en deltagare på 

Försvarshögskolan anmälde sig till studien genom direktkontakt. Eftersom endast män 

anmält sig frivilliga fick urvalet utvidgas till att även omfatta yrkesofficerare som 

arbetade på Signalregemente 1 i Enköping. Två kvinnliga deltagare ställde upp efter ett 

samtal från en annan personlig kontakt vid detta regemente. Den sista kvinnliga 

deltagaren var en ytlig bekant som kontaktades direkt av författaren.  

 

Datainsamling  

Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer som spelades in. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 27-49 minuter och genomfördes med författaren som 

intervjuare i lokaler på Försvarshögskolan och S1. Före intervjuerna fick deltagarna 

information om frivillighet, användning av materialet samt syftet med intervjun. Frågan 

ställdes om de godkände inspelning av intervjun, vilket samtliga gjorde. Deltagarna fick 

även veta att inga individer skulle kunna identifieras utifrån resultatet av studien och de 

erbjöds att i en senare fas erhålla en kopia av slutrapporten, om de så önskade. All 

formell information och inledande samt avslutande fraser som användes var samma för 

alla deltagare.  

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide. Den bestod av fem bakgrundsfrågor, 15 

huvudfrågor som var uppdelade i olika teman och en avslutande fråga. 

Bakgrundsfrågorna berörde demografiska aspekter om deltagarna samt varför de valt att 

bli yrkesofficerare. Huvudfrågornas teman var vad de ansåg det innebar att prestera, 

vilka normer för prestation de upplevde fanns inom organisationskulturen, om de 

upplevde olikheter mellan könen avseende begreppet prestation och bedömningen av 

prestationer samt hur yrkesprestationen inverkar/inverkat på deras självförtroende och 

självkänsla. Sista huvudfrågan som ställdes för varje deltagare var en öppen fråga där de 

kunde lägga till något som inte kommit fram tidigare. I samband med varje huvudfråga 

ställdes även följdfrågor utifrån de svar som erhölls i varje enskilt fall. Frågorna var 

konstruerade för att både lyfta fram informanternas förståelse av centrala begrepp, 

individens upplevelser i en privat sfär samt hur de tolkar organisationens synsätt. Den 

avslutande frågan berörde trivsel på arbetsplatsen. Den preliminära intervjun med en 

”pilotperson” var 20 minuter lång och innehöll i princip samma frågor även om 

frågornas antal vid detta tillfälle var färre.  
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Analys 

En preliminär intervju genomfördes först och denna transkriberades omgående. En 

utvärdering av frågorna gjordes i syftet att kunna korrigera intervjuguiden inför 

kommande intervjuer. En djupare analys av svaren gjordes dock först i samband med 

den huvudsakliga analysen av samtliga transkriberingar. 

 

Efter genomförda intervjuer transkriberades dessa i samma ordning som inspelningarna 

gjordes. Sedan lyssnades intervjuerna igenom en extra gång med transkriberingen 

framför som en extra kontroll. Den transkriberade texten lästes därefter rakt igenom för 

att få en första uppfattning om materialet. Första steget i analysen av materialet var att 

stryka under ofta förekommande uttryck och nyckelord samt göra små noteringar kring 

dessa. När detta gjordes ändrades transkriberingarnas ordning slumpmässigt för att 

analysen inte omedvetet skulle färgas av de första intervjuerna. Som exempel på denna 

analysfas ströks frasen ”ögonen på sig” under. Detta visade sig vara ett uttryck som 

flertalet deltagare använde sig av och frasen tolkades kort i en preliminär notering. 

Andra steget i analysarbetet var att utifrån den första analysen sätta upp preliminära 

teman, vilka till stora delar baserade sig på teman i intervjuguiden. Utifrån dessa 

preliminärt framkomna teman i materialet sorterades sedan understrykningar och 

preliminära noteringar med hänvisning till transkriberingsnummer och sidnummer. Här 

var arbetsgången återigen att analysera alla transkriberingar i annorlunda ordning. 

Denna del av analysen motsvarade en ”vågrät” genomgång där alla teman i turordning 

söktes fram i transkriberingarna och skrevs ned på en separat lista. I den tredje och sista 

fasen granskades den lista som nu framkommit över preliminära teman och de 

tillhörande noteringarna och nyckelorden. Här lades särskilt märke till om flertalet 

transkriberingar uttryckte samma eller liknande upplevelser eller ord. Nya, slutliga 

teman togs därefter fram vilka resulterade i en övergripande struktur av materialet i 

form av huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Dessa kategorier återfinns 

som rubriker och underrubriker i resultatredovisning nedan. 

 

Litteratur söktes och lästes om prestation, Försvarsmaktens organisationskultur och 

självuppfattning fram till det att intervjuerna genomfördes. Denna litteraturgenomgång 

kan sägas utgöra bakgrundskunskaper som var nödvändiga för att kunna ställa relevanta 

frågor. Först i slutet av analysarbetet började litteratur sökas och läsas avseende det 

resultat som framkommit. I detta skede söktes främst litteratur med applicerbara teorier 

vilka kunde förtydliga resultatet och peka på eventuellt nya frågeställningar i materialet.    

 

 

Resultat 

 

Resultatet av intervjuerna visade på fyra huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier. Varje huvudkategori omfattar även två närstående perspektiv, där det 

ena utgår från deltagarnas upplevelser av organisationen och dess kultur och det andra 

perspektivet utgår mer från individen själv. Sist i resultatet återfinns en kort 

sammanfattning. 

 

Att vara yrkesofficer 

Att vara yrkesofficer idag framträdde genom alla intervjuer som ett mycket skiftande 

yrke i en speciell organisation. I förklaringarna till varför deltagarna valt yrket som 

officer kan de vanligaste bakomliggande faktorerna sägas vara; influenser från anhöriga 

och kompisar, viljan att leda och arbeta med människor samt ett intresse för det militära 
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livet som successivt utvecklats. Nedanstående resultatdel avser lyfta fram vad 

deltagarna upplevde som specifikt med just detta yrke. 

 

Normer kring yrkesrollen. Majoriteten av deltagarna uttryckte att 

arbetsuppgifterna inom yrket som officer är starkt kopplade till att leda, lära och driva 

en utveckling framåt genom att t.ex. utbilda värnpliktiga, arbeta i grupp eller själv utöva 

någon specialistkompetens.  Att samarbeta i grupp och tänka utifrån ett kollektivt 

perspektiv ansåg merparten av deltagarna tillhöra yrket, vilket tyder på att denna norm 

är ett centralt inslag. ”En militär organisation bygger på ett kollektiv. Ensam är inte 

stark i den här organisationen, tvärtom”, som en deltagare uttryckte sig.  Merparten av 

deltagarna poängterade även att lojalitet tillhörde yrket. Lojaliteten mot sin närmsta 

chef, mot sina kollegor och mot sitt regemente och mot Försvarsmakten i sin helhet, 

vilket antyder att lojaliteten är en särkskilt tydlig norm inom officersyrket. Lojaliteten 

ansågs även ha en praktisk nivå i arbetet där det anses självklart och naturligt att följa ett 

fastställt beslut eller en given order. Vissa av deltagarna uttryckte ståndpunkten att 

organisationen förväntar sig att man som yrkesofficer lyckas med det man blir ålagd 

eller företar sig inom yrket, vilket indikerar en norm med höga förväntningar på 

yrkesofficerens prestationer.  

 

Man är yrkesofficer. Det indikerades i majoriteten av intervjuerna att yrket som 

officer inte bara är ett yrke. Att vara officer i Försvarsmakten framstod som ett sätt att 

vara, en inställning till sig själv och omvärlden. Individens identitet och 

självuppfattning upplevdes vara starkt kopplat till yrkesrollen och man är officer även 

när uniformen tagits av. En deltagare förklarade; ”Man brukar ju säga att man är officer 

24 timmar om dygnet och visst tänker man på det naturligtvis så att man inte beter sig 

hursomhelst. Folk vet ju att man är militär”. En annan deltagare sa att man inom yrket 

snarast blir fostrad till att vara en stolt, rakryggad yrkesofficer. Den specifika 

organisationskulturen framstod som en stor bakomliggande orsak till den starka 

yrkesidentiteten. Vad som även upplevdes av flertalet deltagare motarbeta en separation 

mellan yrke och identitet är allmänhetens förväntningar på hur en militär ska vara, vilket 

flera deltagare nämnde. Vissa intervjuer antydde att om man frågar någon som inte 

tidigare träffat en militär så har denne ofta viss föreställning om en individ som pekar 

med hela handen, talar med hög och tydlig röst och åstadkommer konkreta resultat 

snabbt. Termen ”pansarofficer” användes av en deltagare för denna schablonbild som 

menade att den kan ge en missvisande bild av vad det innebär att vara yrkesofficer idag.  

 

Att prestera som yrkesofficer 

Vad det innebär att prestera som yrkesofficer har i denna resultatdel definierats och 

sammanfattats utifrån de olika tolkningar av begreppet som deltagarna gav. Övriga 

underrubriker omfattar även hur deltagarna upplevde organisationens krav på prestation 

samt hur viktigt de själva upplevde att prestation var.  

 

Att prestera. En sammanfattande definition av vad processen att prestera innebär 

för en yrkesofficer, vilket framkom av materialet, var att under eget ansvar nå ett 

uppsatt mål, ibland själv men oftast tillsammans i grupp. En av komponenterna i 

prestationsprocessen som flera deltagare talade om, var inställningen att alltid göra sitt 

bästa. Som exempel på denna inställning gjorde en deltagare skillnad mellan att prestera 

när ens förmåga och kunskaper inte räcker till och att prestera utan att utnyttja hela sin 

kapacitet. ”Och för mig är det mycket, mycket värre att inte prestera det man kan, än att 

man gör sitt bästa men man kommer inte upp i samma nivå”. Ytterligare en viktig 
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komponent i prestationsprocessen ansågs vara betydelsen av att kunna samarbeta för att 

lösa en uppgift och nå ett uppsatt mål. En informant kallade detta för att vara ”en bra 

lagspelare” och en annan för att vara ”en kugge i ett maskineri”. Till sist nämndes även 

utmaningen i uppgiften som en stimulerande komponent i själva prestationsprocessen. 

 

Prestation. Prestationen i sig för en yrkesofficer skulle utifrån intervjumaterialet 

snarast kunna definieras som ett åstadkommet resultat med god kvalitet. Flertalet 

deltagare uttryckte att det endast betraktades som en prestation om resultatet var på ”en 

nivå utöver det vanliga” och indikerade därmed att inte alla utförda arbetsuppgifter kan 

räknas som en prestation. En prestation ansågs därför snarast karaktäriseras av att 

utfallet uppnås med hjälp av en extra ansträngning eller tillämpandet av specifikt 

kunnande. 

 

Prestation relaterad till organisationen. Det fysiska kravet på en yrkesofficer 

ansågs av de flesta vara det tydligaste och tyngst vägande exemplet på organisationens 

krav på individen att prestera. Majoriteten av deltagarna berörde hur viktigt det är för en 

yrkesofficer att klara av de fysiska prestationskraven, såsom löpning eller tunga lyft.  

Men flera deltagare upplevde även att kraven på prestation fanns inom det analytiska 

och sociala området. De menade att yrkesofficeren också har ett prestationskrav genom 

att arbetsuppgifterna förutsätter en analytisk förmåga, exempelvis vid studier eller 

beslutsfattande, där kravet dessutom ökar med befattningsgraden. Även inom det 

sociala området ansågs prestationskrav finnas och då framför allt i samarbetet med 

kollegor, även om dessa krav ansågs vara av mer outtalad karaktär. Vissa deltagare 

upplevde att man som yrkesofficer förväntas klara av att samarbeta med vem som helst.   

 

 I analys av materialet framkom vidare att behovet och även kravet på en bra prestation 

ansågs öka när det var snävt om tid, det handlade om livsavgörande frågor eller när 

många andra i organisationen var beroende av prestationen. ”Överlevnad,…om mitt liv 

står på spel så känner jag att jag måste höja min prestation avsevärt” som en deltagare 

beskrev ett ökat prestationsbehov. Det fanns en tydlig tendens bland deltagarna att 

tillskriva organisationen det ökade kravet av prestation vilket då innebar att ett ökat 

prestationskrav främst hade externa faktorer som ursprung. Även förutsättningarna för 

att klara av prestationskraven ansågs av några deltagare främst vara av externt ursprung. 

De menade att det är en högre nivå i organisationen som anger uppgiftens natur, 

tillgängliga resurser och tidsram för lösandet av uppgiften och därför även styr 

förutsättningarna för prestationen. 

 

 En synpunkt gällande prestationskrav som några informanter framförde var fokusen på 

själva prestationsprocessen. ”Att lägga mycket tid och producera mycket, ..oavsett om 

den mängden eller den kvalitén som produceras är eftersökt” uttryckte en deltagare 

denna synpunkt och menade då att prestationsprocessen ansågs viktigare än själva 

slutresultatet inom Försvarsmakten idag. Enligt vissa deltagare gällde det även att visa 

sig ambitiös under prestationsprocessen, ett agerande som de upplevde hörde ihop med 

organisationens syn på prestation. 

 

I materialet framkom även upplevelser avseende misslyckade prestationer och vilken 

tolerans organisationen uppvisade för dessa. Här gick dock synpunkterna hos deltagarna 

isär. Vissa deltagare ansåg att toleransen generellt sett var sämre idag än vad den varit, 

mest på grund av de senaste årens stora organisationsförändring. Andra deltagare ansåg 

tvärtom att toleransen var god och därmed stimulerade risktagande och utveckling. 
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Synpunkten framkom även att det främst är arbetsgruppen som styr tolerans och 

acceptans för misslyckande prestationer. Och här menade en deltagare att toleransnivån 

för misslyckade prestationer varierar beroende på individens sociala ställning i 

arbetsgruppen.  

 

En gemensam ståndpunkt som också framkom i intervjuerna var att inom 

Försvarsmakten som organisation skiftar normer och krav på prestation betydligt. 

Normer, kraven och i högsta grad förväntningarna på prestation, ansågs främst vara 

bundna till arbetsplatsen och befattningsnivån. De flesta deltagare tyckte att det var 

komplicerat att ange för Försvarsmakten generella normer, förutom de fysiska kraven på 

en yrkesofficer, medan de däremot tämligen väl kunde berätta om prestationsnormer för 

arbetsplatsen eller deras befattning. En deltagare förklarar: 

 

Utan det har berott ganska mycket på arbetsplats. Och på vissa arbetsplatser så 

presterar man om man jobbar lite extra, alltså att det nästan förväntas att man 

sitter kvar och jobbar lite på kvällen och kommer tidigare på morgonen och inte 

äter lång lunch och alla de där bitarna. 

 

Prestation relaterad till individen. Flera av deltagarna relaterade begreppet 

prestation främst till yrket. Samtliga deltagare ansåg att yrkesprestationer var viktiga 

eller jätteviktiga. Majoriteten av deltagarna upplevde också att prestationer var viktigt 

även utanför yrket och kopplade snarast ihop ett prestationsbehov med sig själv som 

person. Där hade dock en informant funderingen att; ”Det har jag nog lite svårt att 

särskilja om det handlar om yrket eller om det handlar om mig. Om jag var sån innan 

jag börjat eller om jag blivit sån”. Några deltagare uttryckte sig även åt det 

perfektionistiska hållet gällande sina yrkesprestationer; ”För mig personligen är 

prestation oerhört viktigt. Det är nog mest för att jag inte tål att lämna ifrån mig något 

som är halvbra eller halvgjort”. Att prestera ett resultat som omfattar mer än vad som 

efterfrågas, kallades av några deltagare för överprestation. Denna form av prestation 

ansåg vissa deltagare vara helt onödigt utifrån individens perspektiv eftersom 

överprestationen sällan ledde till någon form av positiv respons från organisationen.  

 

Intervjumaterialet berörde även hur individen upplevde misslyckanden. Att misslyckas 

med en prestation ansågs av majoriteten av deltagarna kunna utmynna i en lärdom och 

därmed vara nödvändig för utveckling. En deltagare sa:  

 

Men man måste få misslyckas för att utvecklas. För annars stöps man ju i samma 

form. Då får vi ju människor som är rädda för att misslyckas och det gör ju i sin 

tur att man inte kan prestera.  

 

Flertalet deltagare kunde lättare acceptera ett misslyckande om de i efterhand fick 

förståelse för den bakomliggande orsaken till misslyckandet. Acceptansen ledde sedan 

fram till lärdomen. ”Det blir fel, men man får ju lära sig av det liksom. Göra om och 

göra bättre” som en deltagare sa. Yttre orsaker till misslyckandet, såsom för dåligt om 

tid eller resurser, uppfattades av flera som enklare att acceptera än om orsakerna till 

misslyckandet härrörde från något hos individen, såsom otillräckliga kunskaper. En 

deltagare förklarade att yrkesofficeren är tränad på att utvärdera situationens krav och 

förväntas därför lyckas med prestationen, vilket tycktes vara en möjlig förklaring till 

varför det ibland är svårare att acceptera ett misslyckande. Några deltagare menade 

också att hur man hanterade en misslyckad prestation hade med intresseområde att göra 
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där ett misslyckande, inom ett för individen viktigt intresseområde, var tyngre att 

bearbeta och acceptera.  

Prestation kopplat till välmående och självet 

Hur individens prestation, både processen och utfallet, inverkar på dennes välmående 

och självuppfattning är en viktig fråga. Hur yrkesofficeren upplever denna inverkan 

berörs i nedanstående resultatdel, dels utifrån upplevelsen av organisatoriska 

förutsättningar för prestation som inverkar på individens välmående och dels utifrån 

upplevelsen hur individens prestation inverkar på dennes uppfattning om sig själv. 

  

Organisatorisk inverkan. Majoriteten av deltagarna talade om en hög 

arbetsbelastning. Vissa deltagare menade att upplevelsen av att ständigt vara 

underbemannade är stark hos flertalet yrkesofficerare. En deltagare kopplade ihop den 

höga arbetsbelastningen med lojaliteten och stoltheten i yrket och menade att det gav en 

slags formel för utbränning. Denna lojalitet och stolthet som benämndes yrkesheder, 

gjorde att trots underbemanning, så försökte yrkesofficeren bevara en konstant hög 

prestationsnivå vilket resulterade i en ohållbar arbetssituation i längden. Upplevelsen av 

den anställningsotrygghet som råder inom Försvarsmakten uttrycktes även. ”Det blir 

muck i år också” hörs ibland, menade en deltagare, som också uttryckte; ”Och så jobbar 

man på, man jobbar och jobbar och jobbar. Om jag säger såhär, om man inte syns så 

finns man inte, och finns man inte så försvinner man”. Analysen av intervjuerna 

indikerade även att handlingssätt för ”överlevnad” har dykt upp på senare år inom 

Försvarsmakten. Som ett konkret exempel talade ett par deltagare om situationer där de 

tyckte att andra inom organisationen skapat egna arbetsuppgifter och därigenom 

undvikit att hjälpa andra avdelningar. De beteenden för överlevnad som tydligast 

framkom i intervjuerna var undvikande av ansvarstagande, en ovilja att se till helheten i 

organisationen, skapandet av egna arbetsuppgifter och strategin att synas men inte sticka 

ut. Strategier som upplevdes hämma både yrkesprestationen och individens välmående. 

Vad som också lyftes fram som en prestationshämmande faktor i organisationen var 

bristen på långsiktighet i arbetsplaneringen, vilket upplevdes som både frustrerande och 

stressande. En långsiktighet som enligt flertalet deltagare inte fanns eftersom 

målsättningarna för verksamheten förändrades och ibland var otydliga. Frustrationen 

och stressen stannade inte heller på jobbet menade en deltagare, utan följde objuden 

med hem.  

 

 Som en motvikt till det som i organisationen upplevdes hämma prestationen och 

individens välmående kan utlandstjänstgöring lyftas fram. Flera deltagare berörde på 

eget initiativ utlandstjänster de haft. Det gemensamma verkade vara att en sådan 

tjänstgöring upplevts som meningsfull och även till viss del rättfärdigade officersyrket. 

Idag har Försvarsmakten som syfte att även ingå i vissa fredsbevarande insatser 

utomlands och nyttan med dessa insatser ansåg en deltagare hjälpa hela Försvarsmakten 

att rättfärdiga sin existens i allmänhetens ögon. 

 

 Att motivera sitt yrke, känt ett behov av att få prestera någonting bra i samhällets 

ögon, om du förstår vad jag menar. Att man ska åstadkomma någonting. Och det 

tror jag många officerare har saknat under många år.  

 

 Yrkesofficeren kan uppleva en tjänstgöring utomlands som både fysiskt och psykiskt 

krävande, vilket deltagarna även berättade om. Men en sådan tjänstgöring upplevdes 

också som meningsfull eftersom yrkesofficeren i praktiken fick använda sina kunskaper 
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till att hjälpa. Upplevelsen av att ha presterat något positivt i utlandstjänst stärkte därför 

tron på yrket och ökade individens välmående på sikt.  

 

Yttre och inre bekräftelse. Av intervjumaterialet framgick att uppskattning ansågs 

vara viktig för yrkesprestationen inom Försvarsmakten och då främst den yttre 

bekräftelsen av prestationer från chefer och kollegor. En deltagare ansåg till och med att 

definitionen av att prestera var att få yttre bekräftelse. Den yttre bekräftelsen av 

yrkesprestationer ansågs av flertalet deltagare komma från två håll, från chefer i form av 

”klapp på axeln” och från kollegor i form av feed-back. Chefers bedömning och 

bekräftelse av prestationen antyddes av deltagarna vara den viktigare formen av yttre 

bekräftelse, vilken även hade mer formell karaktär. Feed-back från kollegor framhölls 

också som mycket viktig i yrket, men av en informell karaktär vilken mera ingick i 

arbetssättet än som en bedömning av prestationer. Känslan av tillfredställelse och 

välmående upplevdes förstärkas när man fick höra att man utfört en prestation väl, och 

då främst när det kom från cheferna. Individens egen bedömning av en prestation 

inverkade givetvis också på välbefinnandet enligt majoriteten av deltagarna, men här 

fanns det tydliga individuella skillnader avseende hur viktig den inre bekräftelsen var. 

Vid lyckade prestationer när man fått bekräftelse utifrån, stärktes ofta den inre positiva 

bekräftelsen. Utifrån materialet framstod det som mer ovanligt att en inre bekräftelse av 

prestationen styrde hur den yttre bekräftelsen uppfattades.  

 

Inverkan på självet. Samtliga deltagare ansåg att prestationer var mycket viktigt 

för det egna välbefinnandet. Känslan av att klara en utmaning, kunna påverka och känna 

sig duktig menade de flesta var en central motivation för prestationer inom yrket. En 

deltagare uttryckte att; ”Jag ser det som en drivkraft att se resultat av sitt handlande, sitt 

arbete och av sin prestation”. Majoriteten av deltagarna upplevde att prestationer främst 

inverkade på individens självförtroende, vilken ansågs vara den egna 

handlingsförmågan och tron på denna förmåga. Prestationens inverkan på 

självförtroendet beskrevs av några deltagare som en spiralformad process där en lyckad 

prestation ökar förmågan, viljan och erfarenheterna vilket leder till att man törs pröva 

nya utmaningar och kanske därför lyckas igen. ”Då har jag byggt på mitt självförtroende 

lite och då kan jag ta ett steg till och klara en liten bit till”. Självkänslan upplevde flera 

deltagare främst påverkas av prestationer på sikt och inte lika momentant som 

självförtroendet. Individens självkänsla ansågs vara en inre känsla att man duger, 

trygghet, och upplevelse av självkännedom. En deltagare beskrev hur prestationer kunde 

inverka på självkänslan; ”då känner jag mig lite extra värdefull…lite berikad, lite 

smartare, lite klokare, lite bättre”. Flera deltagare upplevde även att intresseområden 

som berör individen kan skapa tankar och känslor som inverkar på självkänslan. Vissa 

av deltagarna (som jobbat längre i yrket) uttryckte att deras självkänsla stabiliserades 

och ökade med åldern genom att de fått mer erfarenhet om vad som är viktigt kring 

bedömningen av prestationer. Detta kallade en deltagare för ”den inre kompassen”, och 

menade att den skapade en trygghet och tillfredställelse som kunde inverka positivt på 

välbefinnandet. 

 

Och så får man ju perspektiv på saker och ting då. Det är lättare att tala om vad 

som är viktigt än vad som inte är viktigt. Vad som är viktigt att prestera och vad 

som inte är viktigt att prestera. Och då utvecklas självkänslan. 
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Kvinnliga officerares prestation 

I en utpräglat manlig organisation som Försvarsmakten är kvinnorna i minoritet, vilket 

ger vissa följder i genusrelaterade frågor. Hur deltagarna upplevde könsrelaterade 

olikheter kring begreppet prestation redogörs för i nedanstående resultatdel.  

 

Synligheten. Kvinnorna i Försvarsmakten idag har ”ögonen på sig”, vilket var en 

frekvent använd fras bland deltagarna. Med detta uttryck indikerades att kvinnorna är 

mer synliga eftersom de är i minoritet och att prestationskraven på kvinnorna därför 

troligtvis är något annorlunda. Det framgick i intervjuerna av både män och kvinnor att 

kvinnliga officerare generellt upplevdes ha högre krav på sin yrkesprestation än manliga 

officerare, både från organisationens håll och från individen själv. Orsaken till detta 

härledde deltagarna främst till att Försvarsmakten är manligt dominerad med en 

utpräglat manlig kultur. Bedömningen av kvinnornas prestationer upplevdes därför utgå 

helt från ett manligt perspektiv. Ett par kvinnliga deltagare upplevde att bedömningen 

av prestationen kunde vara av två slag. Antingen kunde bedömningen av deras 

prestationer vara tuffare, enligt tankesättet att kvinnan måste bevisa att hon klarar av 

den manliga standarden för prestation. Eller så var bedömningen överdrivet tillåtande, 

enligt tankesättet att kvinnan ändå inte har samma förutsättningar att klara av 

prestationskraven. De manliga deltagarnas svar på frågorna om könsskillnader 

reflekterade dessa två tankesätt till viss del. Synpunkter framkom att kvinnorna borde 

bidra med ett ”kvinnligt perspektiv” till organisationen, att arbete bör bedömas utifrån 

principen ”rätt man på rätt plats” oavsett kön men också att kvinnor generellt måste 

prestera bättre för att bli accepterade av männen. En av de manliga deltagarna pekade på 

att det idag givetvis finns en omedveten särbehandling av kvinnorna i Försvarsmakten, 

vilket endast är en spegling av samhället i stort. Denna omedvetenhet kring genusfrågor 

arbetar man dock med inom Försvarsmakten idag, vilket också flera deltagare berörde. 

Trots detta upplevde ändå några deltagare att dialogen kring ämnet inte var tillräckligt 

öppen och givande idag. 

 

Synen på prestation i ett könsperspektiv. Begreppet prestation beskrevs på 

liknande sätt av samtliga deltagare, oavsett kön. När det sedan gäller variationen i 

individens behov av prestation ansåg majoriteten av deltagarna att det inte berodde på 

kön utan mer på individuella skillnader. Däremot framkom det i flera intervjuer att 

kvinnor och män ansågs ha olika intresseområden, olika referensramar och olika 

arbetssätt när det gällde att prestera och denna synpunkt uttrycktes av både män och 

kvinnor. ”Jag tror att vi gör saker på olika sätt…och när vi väl kommer fram till målet 

har vi gjort lite olika på vägen fram dit. Och ibland så är killens väg den rätta och ibland 

så är tjejens väg den rätta” som en deltagare uttryckte det. Som exempel på detta talade 

ett par deltagare om hur man använder språket och rösten inom officersyrket. En 

informant menade att kvinnan blir färgad av det typiskt manliga språket och anpassar 

sig till att bli mer fyrkantig och rakt på sak i sin kommunikation. En annan menade att 

en hög röstvolym tillhör den militära världen till exempel i en utbildningssituation för 

värnpliktiga. Poängen som framfördes var att kvinnan snabbt kan uppfattas som 

överdriven och löjlig om hon helt anammar det manliga sättet att uttrycka sig; en 

upplevd realitet som tydligt kunde kopplas till könsskillnader inom officersyrket. 

  

 Resultatöversikt 

 I resultatet framträder normer inom officersyrket såsom lojalitet, ett kollektivt tänkande 

och höga förväntningar på prestationer. Att prestera inom Försvarsmakten idag 

definierades i resultatet, såväl processen som utfallet där betydelsen av en kollektiv 
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dimension framträdde. Organisationens krav på prestation gällde fysiska, analytiska och 

sociala domäner och influerade även situationer där prestationskraven upplevdes öka. 

Det framgick även att normerna och kraven för prestation ser olika ut beroende på 

arbetsplats, befattningsnivå och vapenslag. Prestation ansågs viktig eller jätteviktig och 

resultatet berörde även hur en misslyckad prestation bemöttes från organisationen och 

hanterades av individen. Resultatet indikerade vidare att faktorer i organisationen såsom 

hög arbetsbelastning och brist på långsiktighet inverkade på yrkesofficerens välmående. 

Även nivån på självförtroendet och självkänslan ansågs höra ihop med och inverka på 

individens välmående. Till sist indikerade även resultatet att kvinnliga officerare idag 

har ”ögonen på sig” men att få könsskillnader återfinns gällande begreppet prestation, 

där endast hur man presterar skiljer sig något åt mellan könen enligt denna studie. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att nå en förståelse för vad det innebär att prestera som 

yrkesofficer i Försvarsmakten idag samt lyfta fram vilken betydelse prestationen har för 

individens välmående och självuppfattning. Studien sökte även ledtrådar till om det 

fanns några könsrelaterade olikheter i synen på prestation. I nedanstående diskussion 

avser jag först diskutera de mest intressanta delarna av resultatet för att sedan lyfta fram 

begränsningar med studien. Till sist framläggs även några förslag på vidare 

frågeställningar.  

 

Resultatdiskussion 

De intressanta delarna i resultatet diskuteras här utifrån tre underrubriker; prestation, 

välmående och självuppfattning samt kvinnliga officerare. 

 

Prestation. Av resultatet framgick att uppfattningar kring begreppet prestation är 

tämligen allmängiltiga, eftersom förståelsen bland deltagarna var snarlik och dessutom 

överensstämde väl med vad ordböcker uppger. Förståelsen av begreppet yrkesprestation 

visade dock på en specifik egenhet när det gällde officersyrket, nämligen fokus på att 

prestera genom samarbete. En kollektiv dimension i begreppet som inte normalt 

återfinns i definitioner, vilket resultatet pekar på utgår från organisationskulturen. När 

det gäller komponenterna för yrkesofficerens prestation indikerade resultatet att 

inställningen att göra sitt bästa och den fysiska förmågan överensstämde med tidigare 

forskning (Thomas et. al. 2005). Av materialet framgick även att det ställdes olika krav 

på prestation beroende på arbetsplats, befattningsnivå och vapenslag. Detta 

överensstämmer väl med Magnussons (1998) studie av organisationskulturer i 

Försvarsmakten som visar att det finns en mängd olika subkulturer som inte alltid är 

kompatibla med varandra avseende normer och värderingar. Något som man kanske inte 

är alldeles medveten om och tänker på inom Försvarsmakten idag? 

 

Resultatet antydde också att vissa defensiva handlingsmönster har noterats på senare år 

inom Försvarsmakten, såsom att man skapar egna arbetsuppgifter, en ovilja att fatta 

beslut och ta ansvar, en oförmåga att se organisationen som en helhet och balansgången 

att synas men inte sticka ut. En möjlig orsak till dessa kan givetvis vara den 

anställningsotrygghet som enligt resultatet upplevs, och det mycket konkret på en 

individuell nivå. En osäkerhet och otrygghet som orsakar ett defensivt agerande där man 

först och främst skyddar sin egen anställning. En annan, mer övergripande orsak till 

dessa handlingsmönster skulle kunna vara att organisationens kultur just nu inte kommit 
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ikapp den strukturella förändringen. Man arbetar i en ny struktur men värderingar och 

normer hänger till stora delar kvar från den gamla strukturen. I detta glapp menar 

Clemedsson (2004) är det inte helt ovanligt att det kan dyka upp kontraproduktiva 

strategier och individer som uppfattas som förändringsobenägna. Analys av materialet 

indikerade vidare att man inom Försvarsmakten idag snarast fokuserar på processen att 

prestera och att visa sig ambitiös istället för prestationen i sig, vilket möjligtvis också 

kan tolkas som orsakat av detta glapp och till sin natur till viss del vara hämmande för 

organisationen. 

 

De förutsättningar som yrkesofficeren har att prestera inom yrket kan diskuteras utifrån 

Torbiörn och kollegors (1996) studie om objektiva och subjektiva förutsättningar för 

yrkesprestation, vilken tidigare presenterades. Resultatet pekar nämligen på att inte alla 

objektiva förutsättningar upplevs tillräckliga och då särskilt inte information och 

stimulans. Som exempel kan information om långsiktiga planer och genusfrågor 

nämnas.  Och eftersom information och stimulans är kopplade till vad individen vet och 

vill så inverkar bristen förmodligen menligt på yrkesprestationen. Resultatet indikerade 

även ett visst avbrott mellan de objektiva och subjektiva förutsättningarna. Ansvaret i 

yrket uttrycktes inte innebära att alla förstår vad de borde göra i den nya organisationen 

som nu Försvarsmakten skapar och inte heller viljan att ta ansvar uppfattades vara 

särskilt stabil enligt resultatet. Om man sedan utvidgar diskussionen något kan den 

objektiva förutsättningen kompetens även relateras till vad individen får förutom vad 

individen kan, eftersom framtidens Försvarsmakt fokuserar på kompetens istället för 

befattningsgrad (Darte & Engstedt, 2005). Det verkar alltså finnas vissa diskrepanser 

mellan vad resultatet indikerar och Torbiörn och kollegors (1996) modell över 

förutsättningar för god yrkesprestation. 

 

Välmående och självuppfattning. Intrycket av en yrkesofficers arbetsvardag 

utifrån studiens resultat är en vardag med hög arbetsbelastning och brist på långsiktig 

planering, främst p.g.a. de senaste årens neddragningar. Samtidigt framkom tydliga 

indikationer på att en känsla av maktlöshet, frustration och ökad stress är vanlig idag 

inom officersyrket. Vad är det då som gör att yrkesofficeren i denna arbetssituation 

fortfarande försöker prestera sitt allra bästa? Beror det på organisationens inflytande 

eller individens eget behov av prestation? Frågorna går inte att helt besvara utifrån 

denna studie, men ledtrådar kan säkerligen återfinnas i resultatet;  

 

När man hanterar frågor om liv och död är upprätthållandet av prestationsnivån givetvis 

både viktigt och kritiskt, vilket resultatet även pekar på. Att trots försvårande 

omständigheter upprätthålla en hög nivå på yrkesprestationen kan därför sägas ingå i det 

militära yrket och organisationen. Resultatet pekar även på tydliga och starka normer i 

organisationen för upprätthållande av prestationsnivån, där lojalitet mot chefer och 

kollegor, en stark yrkesidentitet och höga förväntningar på prestation är de mest 

framträdande normerna i denna studie. Att Thomas et. al (2005) i en studie fann att 

begreppen ’work-overload’ och ’role overload’ i militära sammanhang inte följs åt kan 

delvis anses bekräfta organisationskulturens inflytande på yrkesofficerens 

prestationsnivå. Att ha hög social kompetens, bra teknisk kunskap, vara ansvarstagande, 

klara av många bollar i luften och dessutom vara en mogen person (Darte & Engstedt, 

2005) kan sägas vara den andra, individuella sidan av samma mynt där organisationen 

uttrycker värderingar för hur en yrkesofficer bör vara och agera. Med andra ord ställer 

organisationen inga låga krav på yrkesofficerens prestationer. Vidare framkom det även 

i resultatet att utlandstjänstgöring inom Försvarsmakten kunde ge meningsfullhet åt 
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yrket och skapa en tillfredställelse med de egna yrkesprestationerna. En meningsfullhet 

som överensstämmer med det Bartone (2005) anser vara essentiellt för yrket, nämligen 

att få kategorisera sig själv till ”de godas sida”. En internationell utlandsstyrka erbjuder 

tydligare den möjligheten för den enskilde yrkesofficeren idag och därmed kan kanske 

det Bartone (2005) kallar för ’existential boredom’, i högre grad undvikas. 

 

Ett annat inflytande på prestationsnivån i yrket är givetvis individen själv. Hur viktig 

prestation är för individen kan kanske främst härledas till individuella skillnader, (även 

om resultatet faktiskt indikerade viss samsyn eftersom samtliga deltagare ansåg att 

prestation var viktig eller jätteviktig). Man kan därför diskutera om en hög 

prestationsnivå beror på ett högt prestationsbehov hos individen och vad det i sin tur 

kan bero på. Hallsten (2001, refererad i Hallsten et al., 2002) beskriver ett 

förhållningssätt hos individen vilket innebär starkt engagemang och en självkänsla som 

samvarierar med bedömningen av de egna prestationerna. Han kallar detta för 

prestationsbaserad självkänsla och menar att detta kan leda till ett högt prestationsbehov 

eftersom individen ständigt måste visa sig duktig och därigenom driver sig själv hårt 

även i besvärliga situationer. Johnson och Bloms (2006) begrepp ’competence based 

self-esteem’ anser jag kompletterar denna bild väl, främst genom att peka på individens 

kognitions och beteendemönster. Hallsten, Josephson och Torgén (2005) har sedermera 

i en studie visat att prestationsbaserad självkänsla utgör en av faktorerna till att 

individen blir utbränd och sjukskriven. I den föreliggande studien tycks detta 

förhållningssätt och beteendemönster gällande prestationer hos någon eller några 

deltagare återspeglas. Ledtrådar här var att den yttre bekräftelsen bedömdes mycket 

viktig, att misslyckanden orsakade av egna brister var svårare att hantera och att 

lojaliteten uttrycktes vara så central. Detta är dock långt ifrån tillräckligt för att kunna 

dra några slutsatser, även om indikationerna är intressanta. Frågan kvarstår därför 

obesvarad huruvida hög prestationsnivå inom officersyrket trots hög arbetsbelastning, 

frustration och stress, har sin grund i organisationskulturen eller individens egna behov. 

 

Kvinnliga officerare. Att fråga och prata om kvinnliga officerare inom 

Försvarsmakten idag innebär att beträda ett verbalt minfält. I intervjuer fanns tydliga 

indikationer, förmedlade både i ord och genom kroppshållning, på att styrningen 

uppifrån upplevdes benhård och majoriteten av deltagarna ansåg sig tvungna att först 

och främst svara på frågan utifrån en formell ståndpunkt. Därför visade även resultatet 

inom denna frågeställning en betydligt mer officiell bild än det övriga resultatet. Trots 

detta kan två intressanta delar av resultatet ändå tas upp för diskussion anser jag. Dels 

hur sexism omedvetet uttrycks och dels vad som upplevs hända när kvinnorna anpassar 

sig ”för mycket” till den manliga kontexten.  

 

Resultatet pekade på att kvinnliga officerares prestationer värderas och bedöms antingen 

tuffare eller mildare jämfört med en manlig kollegas prestation. Vissa kommentarer från 

de manliga officerarna kopplades även till denna dikotoma bedömning. Dock ska här 

understrykas att hur männen uttryckte sig var subtilt och svårtolkat. Denna intressanta 

indikation i resultatet kan relateras till hur två attityder gentemot kvinnor i allmänhet 

samverkar för att bevara en manlig könsmaktordning. Glick och Fiske (2001) har i en 

omfattande studie visat på just detta. Dels så finns det vad författarna kallar ’hostile 

sexism’ där kvinnan snarast betraktas som ett hot och en inkräktare på männens domän 

och dels så finns det ’benevolent sexim’ där kvinnan istället idoliseras och värnas 

eftersom hon anses svagare än mannen. Tillsammans skapar dessa, ofta mycket 

omedvetna attityder både en avskräckande effekt och en belönande effekt för kvinnan 
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som ger sig in i en manligt dominerad kontext. Vidare antydde både manliga och 

kvinnliga deltagare att kvinnan i sitt agerande i yrket går balansgång på slak lina. Om 

hon helt anpassar sig efter de manliga normer och uttryckssätt som förekommer 

uppfattas hon som överdriven och manhaftig. Om hon istället behåller sin femininitet så 

anses hon inte kunna klara av allting inom den manliga kontexten. Detta kan framstå 

som en paradox för den kvinnliga officeren, att anpassa sig så mycket att hon accepteras 

av sina manliga kollegor men ändå behålla sin feminina sida för att kunna tillföra ett 

kvinnligt perspektiv i arbetet, vilket även Ivarsson väljer att peka på (2002, refererad i 

Ivarsson et al., 2005). Idag arbetas det dock intensivt med jämställdhetsarbetet inom 

Försvarsmakten även om förändringen kanske upplevs gå sakta, vilket till stor del kan 

bero på att det finns så få kvinnliga officerare (Ivarsson et al., 2005). 

 

Metoddiskussion 

Perspektivet som valdes för denna studie var deltagarens, i detta fall yrkesofficerens. 

Det var dennes upplevelser av organisationen och uppfattningar kring begreppet 

prestation som var av primärt intresse. Metoden som valdes var därför främst kvalitativt 

explorativ där resultatet främst avsågs vara deskriptivt samt eventuellt gynna vidare 

frågeställningar. Valet av datainsamlingsmetod var avsett att ge bästa möjliga 

förutsättningar för kvalitativa teman och variationer. Studiens användbarhet är främst att 

peka på intressanta företeelser inom just denna organisation och inte att fungera som en 

grund för generalisering till populationen, vilket kan anses ligga utanför ansatsen med 

kvalitativa induktiva studier. Direkta jämförelser med Försvarsmaktens formella 

doktriner och dokumenterade regler avseende yrkesofficerens roll har därför ej gjorts i 

denna studie. 

 

Urvalet baserades på bekvämlighetsurval där tillgängligheten styrde valet av de nio 

deltagarna. Deltagarna hade en viss spridning inom befattningsgrad och antal år i yrket, 

vilket tillsammans med vapenslag och kön var de demografiska fakta som bedömdes 

viktiga. De nio intervjuerna uppvisade likväl en viss datamässig mättnad, särskilt 

avseende förståelsen av begreppet prestation. Spridningen av deltagarnas demografiska 

fakta ansågs inte heller vara en nackdel eftersom studien främst avsåg fånga individens 

upplevelser och förståelse, och kunde därmed ge större variation i materialet. Något som 

däremot eventuellt kan ha inverkat på de svar som erhölls i intervjuerna var social 

önskvärdhet. Detta fenomen kan sägas vara när individen söker omgivningens gillande 

genom att svara på ett kulturellt acceptabelt och riktigt sätt (Crowne & Marlowe, 1960). 

Thunholm (2001) har i en studie undersökt yrkesofficerares benägenhet till social 

önskvärdhet vid besvarande av enkäter som frågar om personliga egenskaper och 

värderingar. Hans resultat visade att yrkesofficerare som studerade vid 

Försvarshögskolan har en högre benägenhet till social önskvärdhet jämfört med andra 

studenter. Det är därför enligt mig även rimligt att tro att social önskvärdhet ibland kan 

ha inverkat på svaren i de genomförda intervjuerna. Vissa svar har därför granskats 

extra noga eller lämnats utan vikt i analysprocessen. 

 

Den valda metoden innebar även att jag själv genom hela processen måste ha en 

medvetenhet om min egen förförståelse av ämnet. I detta fall var det en förförståelse 

som delvis fanns eftersom en nära anhörig till mig är yrkesofficer. Denna förförståelse 

upplevdes inte som hindrande utan snarast som en fördel, främst gällande 

intervjusituationen där en medveten anpassning skedde, och således underlättat 

datainsamlandet. Även tolkningen av data underlättades något av förförståelse av 
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militära termer och uttryck. Här fick jag dock verkligen vara uppmärksam på att inte 

övertolkningar gjordes utan att resultatet har sitt ursprung i materialet.  

 

Syftet och frågeställningarna i denna studie var av bred karaktär, vilket ofta 

kännetecknar induktiva metoder. Frågan är likväl om studien skulle ha gynnats av att 

syftet och frågeställningarna smalnats av något. Troligtvis hade en avsmalning gett mer 

djupgående resultat inom någon frågeställning, vilket givetvis kan anses vara en fördel 

både för generaliserbarheten och vidare forskning. En bredare ansats erbjöd dock att ge 

en tydligare helhetsbild av Försvarsmakten med mer användbart material och det var 

detta som premierades när syfte och frågeställningar utformades. En bredare ansats 

gynnade även en öppenhet i hela processen med studien vilket eftersträvades för att få 

god empirisk förankring.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det är framför allt tre områden som utifrån de framkomna resultaten skulle uppmana till 

vidare studier. En intressant fråga är hur hög medvetenheten är om de många olika 

subkulturerna inom Försvarsmakten och förståelsen för vilka verkningar detta kan få i 

en förändringsprocess, såsom kontraproduktiva strategier. Det vore därför värdefullt att 

studera detta närmare, helst i omfattande form där även olika kontraproduktiva 

strategier kartläggs. Det vore även av intresse att närmare studera individens behov av 

prestation inom officerskåren. Söker sig individer med högt prestationsbehov till 

officersyrket eller är det främst normer i organisationen som formar individen? Ett 

tredje lovande område för vidare studier handlar om den information om och diskurs 

kring genusfrågor som pågår inom Försvarsmakten idag. Detta kan ske både genom att 

granska inslag i utbildningar samt den information som ledningen ger ut.  
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