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Försvarsmakten i Sverige genomgick år 2010 omfattande förändringar 

för att bli mer tidsenlig och punktinsats-orienterad. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur försvarsmaktens organisationsförändring 

har påverkat officerarnas upplevelse av det ledarskap de utövar och 

hur de motiverar sina soldater samt undersöka officerarnas upplevda 

arbetsbörda och stress. Informationen hämtades genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med fem verksamma officerare. 

Resultatet av en tematisk analys visade att officerarna är anhängare av 

ett ledarskap där medarbetare inkluderas och får möjlighet att 

tillgodose sina psykologiska behov, vilket kan härledas till moderna 

och tidsenliga motivations- och ledarskapsteorier. Dessutom framgick 

det att de flesta officerarna upplevde stress som kan relateras till 

omorganisationen samt försvarsmaktens starka kultur.  

 

 

Den svenska försvarsmakten genomförde år 2010 radikala förändringar när den 

avvecklade det tidigare invasionsförsvaret till förmån för ett mer flexibelt och 

punktinstats-orienterat försvar. I och med dessa reformer avskaffades värnplikten och 

ersattes istället med en personalförsörjning baserad på kontraktsanställda soldater (Prop. 

2008/09:140, Regeringens beslut Fö2009/1354/MIL). Genom politiskt beslutstagande 

har försvarsmaktens budget kontinuerligt minskat de senaste åren vilket resulterat i en 

långvarig resurs- och personalbrist (Officersförbundet, 2012). Konsekvenserna har 

bland annat blivit att ny materiel inte kunnat införskaffas och att viktiga övningar har 

fått ställas in. 

 

Organisationen är uppbyggd av förbandskonstellationer i varierande grader i allt från en 

dyad till en armékår med över 30 000 soldater. När man inom försvarsmakten talar om 

en pluton handlar det om en förbandsenhet på 20-40 soldater ledda av en löjtnant. 

Plutonen är sedan uppdelad i omkring fyra grupper med varsin gruppchef 

(Försvarsmakten, u. å.). Försvarsmakten har alltid haft en hierarkisk 

organisationsstruktur och organisationsförändringen ställer nya krav på försvarsmakten 

som tidigare inte varit aktuella. Det främsta är att personaltillförseln nu sköts genom 

kontrakterade soldater och inte värnpliktiga unga män och kvinnor.  

 

Precis som civila organisationer ställs försvarsmakten inför organisatoriska såväl som 

personalrelaterade problem. Personal skall administreras och motiveras för att den skall 

prestera som förväntat. Försvarsmaktens olika försvarsgrenar kräver olika typer av 

ledarskap där vissa kan liknas vid den civila sektorns ledarskap. År 2003 lanserade 

försvarsmakten ett eget ledarskap där de tog avstamp i forskning kring det empiriskt 

beprövade transformativa ledarskapet (Larsson, 2006; Zander & Nerman, 2013). 

Exempelvis genomfördes en studie på taiwanesiska soldater som visade att 

transformativt ledarskap har en positiv påverkan på soldaters arbetsengagemang vilket 
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beror på ledarens kapabilitet att emotionellt påverka sina soldater samt deras 

mottaglighet att bli påverkade (Cheng, Yen, & Chen, 2012). Försvarsmakten kallade sitt 

eget ledarskap för Utvecklande Ledarskap och det kännetecknas av att ledaren ska vara 

ett föredöme för sina medarbetare (Zander & Nerman, 2013). Ledarskapet handlar om 

att stimulera motivationen och inspirera sina medarbetare genom delaktighet i 

beslutsprocesser och kreativitet. Ledaren ska dessutom uppvisa ett personligt 

engagemang för individen genom stöd och konfrontation i utvecklande syfte. 

 

Den svenska försvarsmakten har, i likhet med försvarsmakten i de flesta andra länder, 

successivt blivit allt mer autonomt organiserad jämfört med tidiga 1900-talets 

stridstaktik (Jin, 2006). Inom organisationspsykologin definieras autonoma grupper 

inom privat sektor som små grupper av människor som gemensamt arbetar mot ett klart 

definierat mål (Woods & West, 2010). Dessa konstellationer kallas team och har tydliga 

mål, värderingar samt ett gemensamt ansvar. Detta gör att de på ett autonomt sätt kan 

utföra sina arbetsuppgifter och ta de beslut som krävs. Att arbeta i team ingår i vad som 

kallas alternativa arbetsmetoder och ökar graden av en individs arbetstillfredställelse, 

bemyndigande, engagemang, tillhörighet och medlemsskapskänsla (Godard, 2001). 

Godard (2001) menar att alternativa arbetsmetoder definieras som de arbetssätt som 

kom att dominera tiden efter andra världskriget och karaktäriseras av flexibilitet, 

innovationer och arbetsreformer. Alternativa arbetsmetoder korrelerar med ökad stress 

trots att de är associerade med positiva känslor (Godard, 2001). Hart och Cooper (2001) 

skriver att dagens organisationer strävar allt mer efter ökad effektivitet och att 

förändringar leder till ökad arbetsrelaterad stress. Enligt Kyriacou och Sutcliffe (1978) 

kan stress definieras som en individs upplevelse av otrevliga känslor, t.ex. som ångest, 

frustration, ilska, spändhet och depression.  

 

Pionjären inom stressforskning Lazarus har tillsammans med Folkman (1984) skapat en 

teori kring stress som definierar stress som transaktionell. De menar att stress handlar 

om en obalans mellan en individs resurser och omgivningens krav. Förenklat kan det 

ses som att det upplevda trycket från omgivningen överstiger individens upplevda 

kapacitet att hantera det. Teorin handlar således om individens personliga upplevelse av 

situationen, snarare än att kraven skulle vara objektiva och lika för alla. Enligt deras 

modell kan stressorer upplevas som stressframkallande endast om de upplevs som 

negativa, skulle de däremot upplevas som positiva eller utmanande slutar de vara 

stressorer. Lazarus och Folkman menar att om individen besitter eller utvecklar 

adekvata kunskaper för att kunna hantera stressorerna förändras deras perspektiv och 

stressen försvinner. Hart och Cooper (2001) anser att stress bör ses ur ett vidare 

perspektiv där personliga egenskaper också tas i beräkning. Hart skapade en teori som 

kallas för Equilibrium-teorin. Den tar avstamp i ovanstående forskning men 

inkorporerar även personlighetsteorin som benämns Femfaktorsteorin. Femfaktorsteorin 

handlar om hur en individ graderas efter fem personlighetsfaktorer som anses vara 

stabila och universella oavsett kultur eller miljö; öppenhet, samvetsgrannhet, 

extraversion, vänlighet och neuroticism. Hart och Cooper (2001) menar att stress inte 

kan ses utifrån en enskild variabel utan är beroende av flera variabler där personlig 

upplevelse, personlighet och omgivning spelar roll. Barker (1993) anser att dagens 

alternativa arbetsmetoder skapar prestationsnormer vars effekt liknar Webers ”Iron 

Cage”, fast med osynliga galler. Weber menade att den tidiga industrialismens byråkrati 

skulle leda till en bur i vilken människan skulle fängslas av den nya teknologin. Initialt 
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trodde man att teknologin skulle leda till Utopia där människan skulle frodas i frihet och 

förverkliga sin sanna potential (Iron Cage, 2014, 01 Maj).  

 

Studier kring stress relaterad till militären har främst handlat om hur militära manövrar 

utsätter personalen för stress av olika slag som kan leda till negativa fysiska och 

psykiska hälsotillstånd, exempelvis rapporterade Hoge et. al. (2004) att 17 % av 

amerikanska veteraner i Irakkonflikten led av depression, ångest och posttraumatisk 

stress. Milgram, Orenstein och Zafrir (1989) fann att israeliska soldaters tillit till sina 

kollegor korrelerar positivt med lojalitet till förbandet och känslor av samhörighet. 

Dessa samhörighetskänslor gör att soldaterna i högre grad upplever positiva emotioner 

som fungerar som buffert mot stress och ångest. Tidigare studier från civil sektor har 

bl.a. funnit att övertidsarbete är associerat med minskad sömn, ökad trötthet och 

utmattning (Dahlgren, Kecklund & Åkerstedt, 2006). Liu och Tanaka (2002) fann bl.a. 

ett samband mellan sömnbrist och diverse stressrelaterade sjukdomar när de undersökte 

japanska män. 

 

Försvarsmakten arbetar som flera organisationer med att motivera sina anställda. Self-

determination Theory (SDT) kan öka förståelsen för hur motivation och mänskliga 

drivkrafter kan upplevas och påverkas. Teorin förutsätter att människan naturligt är 

driven till att undersöka och förstå sin omgivning, detta eftersom framgångar i sig är 

belönande för individen och medför positiva känslor (Deci & Ryan, 2002; 2008; Deci & 

Gagné, 2005). Forskarna menar att motivation kan förstås utifrån begreppen inre och 

yttre motivation. Om en individ känner inre motivation utför den arbetet för att den har 

ett genuint intresse för det medan den yttre motivationen driver människan att utföra 

uppgiften för att få en belöning eller undvika en obehaglig situation eller bestraffning. 

Inre motivation, anser Deci och Ryan, är mer intensiv och åtråvärd för att motivera 

människor än yttre motivation. Teorin bygger på att människan har tre basala 

psykologiska behov vilka anses driva oss till att aktivt lära oss och utvecklas. När de 

uppfylls känner vi välbefinnande och när de hämmas känner vi frustration. Dessa behov 

är; autonomi, kompetens och tillhörighet. Autonomi speglar vårt behov av att själva 

kunna ta beslut om handlingar som ska utföras. Människan anses vilja ha 

självständigheten att kunna ta beslut som speglar dess intressen och värderingar. Genom 

känslan av autonomi uppstår inre motivation. Kompetens är det behovet människan 

anses ha av att kunna agera på ett effektivt sätt med sin omgivning, känslan av att man 

besitter de kvalitéer och resurser som efterfrågas för att klara av en uppgift eller 

utmaning. Den uppkomna tillfredsställelsen anses driva individen till att söka nya 

utmaningar för att pröva sin kompetens. Behovet av tillhörighet speglar människans 

behov av att känna sig knuten till andra människor. Individen söker social interaktion 

och kamratskap med andra individer eftersom man enligt teorin värderar hur andra 

uppfattar en och söker att upprätta sociala band med andra personer på ett emotionellt 

plan.  

 

SDT har också nära förankring med Cognitive Evaluation Theory (CET), som menar att 

människan upplever återkoppling (feedback), från främst chefer, som antingen 

kontrollerande eller informativ (Reeve, 2009). Den kontrollerande aspekten av 

återkoppling handlar om att individen känner att den gör något för att den måste vilket 

leder till sänkt inre motivation. Om återkopplingen å andra sidan är informativ upplever 

individen en positiv känsla vilket kan öka den inre motivationen förutsatt att individen 
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känner sig tillräckligt autonom och kompetent. Aspekter som kan uppfattas som 

kontrollerande är ”deadlines”, materiella belöningar, kontroll och utvärderingar (Deci & 

Gagné, 2005). Teorierna är nära anknutna med Perceived Locus of Causality (PLOC) 

som handlar om hur en individ uppfattar varför saker och ting sker (Reeve, 2009). 

Individen kan antingen uppleva att den själv kan påverka situationen vilket är relaterat 

till den inre motivationen. Om individen däremot upplever att situationen enbart är 

beroende av externa faktorer och den inte har någon möjlighet att påverka situationen 

saknas förutsättningarna för att skapa inre motivation och individen måste motiveras 

externt.  

 

Enligt Deci och Ryan (2005) är SDT också nära kopplat till ”Goal-setting Theory”.  De 

menar att SDT går mer in på en mikronivå gällande inre motivation och internaliserade 

mål medan Goal-setting Theory inte är lika detaljerad. Enligt Goal-setting Theory 

motiverar utmanande mål mer än lättuppnåerliga mål (Locke & Latham, 2002). Studier 

visar på att om målet som fastställs är specifikt definierat resulterar det i ökad prestation 

och motivation jämfört med oklara instruktioner, exempelvis att göra sitt bästa (Locke 

et al., 1989). Individen presterar enligt Locke och Latham bättre om den accepterar 

målet, antingen om personen varit med i målsättningsprocessen eller om den rationellt 

tycker att målet är acceptabelt. Målet blir generellt sett högre när individen får vara 

delaktig och denne presterar mer eftersom den känner att den ”äger” målet. Genom 

feedback informeras individen om den är på väg att uppfylla målkriterierna och kan 

därför anpassa sin prestation. Locke och Latham fann också stöd för att 

incitamentsmodeller med ekonomisk belöning har negativ effekt eftersom individen 

dels sporras av höga mål men blir omotiverad om den inte når målet eftersom personen 

går miste om den ekonomiska belöningen (Lee, Locke & Phan, 1997). 

 

Erez och Kanfer (1983) argumenterar för att individen själv behöver känna att målet är 

värdefullt för att effektivt kunna arbeta mot det. De menar också att en anställd både 

mår och arbetar bättre om den har möjlighet att påverka och kontrollera de mål som 

sätts. Savell, Teague och Tremble (1995) fann att soldaters motivation bl.a. påverkas av 

sin relation till närmsta ledare. Ledare som själva skattade sig lågt på delaktighet hade 

soldater med låg skattning av delaktighet, vilkas skattning även fortsatte att sjunka till 

ett upprepat mättillfälle. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur försvarsmaktens organisationsförändring 

har påverkat officerarnas upplevelse av det ledarskap de utövar och hur de motiverar 

sina soldater samt undersöka officerarnas upplevda arbetsbörda och stress.  
 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog fem officerare från den svenska försvarsmakten. Officerarna arbetade 

på Amfibieregimentet och Livgardet. Respondenterna var män i åldrar mellan 27 och 37 

år. Deras arbetserfarenhet varierade från två till mer än tio år. Officerarna hade 

erfarenhet av både plutonsledning och soldatkontakt.  
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Initialt kontaktade jag två officerare i min bekantskapskrets. Dessa hjälpte mig att 

komma i kontakt med ytterligare två officerare. Den femte deltagaren hade jag arbetat 

med på en tidigare arbetsplats innan denne påbörjade sina militära studier.  

 

Datainsamling 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. En 

intervjuguide (se bilaga) användes för att rikta samtalet. Majoriteten av de frågor som 

ställdes var av sådan karaktär att de enkelt bad respondenten att förklara närmare och 

fördjupa sina svar. Respondenterna fick tillgång till intervjuguiden innan intervjuerna 

för att de skulle kunna förbereda sig och ta ställning till frågorna. Två av intervjuerna 

genomfördes i informanternas hem, en av intervjuerna genomfördes under en fika 

utomhus och två genomfördes på lämpliga caféer. De informerades om de etiska 

riktlinjer som gäller för en intervju och om att de när som helst kunde välja att inte svara 

på en fråga eller avbryta intervjun om de ville eftersom deltagandet var frivilligt. 

Intervjuerna spelades in med en handdator efter godkännande från respondenterna och 

blev vardera 45-60 minuter långa. 

 

Analys 

En tematisk analys utfördes där teman växte fram genom att materialet växelvis kodades 

och sorterades. Materialet under respektive tema sammanfattades med egna ord. 

Bearbetningen ledde slutligen till de rubriker under vilka resultatet är indelat. De olika 

rubrikerna ansåg jag skulle kunna besvara studiens frågeställningar på ett strukturerat 

sätt i enlighet med tematisk analys (Langemar, 2008).  

 

 

                                         Resul tat  

 

Förändringens organisatoriska brister 

Dagens försvarsmakt befinner sig enligt respondenterna i en övergångsfas. De berättar 

att organisationen förväntas vara klar år 2018. Denna övergångsfas från den tidigare 

allmänna värnplikten till det frivilliga försvaret genomsyrar officerarnas arbete. Alla 

respondenter var eniga om att mycket av deras tid läggs på personaladministration och 

rekrytering. Det nuvarande systemet kräver en stor förmåga av flexibilitet hos 

officerarna och deras verksamhet. Soldaterna kontraktanställs på maximalt åtta år med 

möjlighet till några års förlängning, vilket leder till att personalen redan från början vet 

att de inte kan stanna i organisationen mer än ca tio år. En respondent berättar att det 

leder till att soldaterna slutar för att studera, förverkliga sig själva eller skaffa barn. Det 

leder i sin tur till att personal konstant måste rekryteras för att ersätta dem som slutar. 

Soldaterna har därför olika lång erfarenhet och olika utbildningsbehov på grund av 

erfarenheten. Det ställer stora krav på officerens flexibilitet gällande utbildning och 

ombesörjande av individens behov. Flera av respondenterna berättar att de saknar de 

personalvolymer som behövs för att nå de mål som deras förband fastställt. Detta i sin 

tur beror på att försvarsmakten verkar lida av materiel- och resursbrist på en sådan skala 

att befälen inte kan bedriva en verksamhet som är resurskrävande. Respondenterna 

resonerar kring bristen på ekonomiska medel för att driva kärnfull verksamhet. De 

menar att många officerare måste på ett kreativt sätt försöka att bygga sitt vardagliga 

arbete med soldaterna kring kostnadsfria sysselsättningar. Konsekvenserna av det kan 

enligt respondenterna vara att soldaterna väljer att söka sig bort från försvarsmakten 
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eftersom de inte upplever att de utvecklas eller bedriver den verksamheten de anställdes 

för att göra. Följande citat ger en beskrivande bild av dagens organisation jämfört med 

värnpliktsorganisationen: 

 

”Jag har en skopa sand som hela tiden rinner mellan fingrarna och hela tiden 

är det någon som fyller på. Förut hade vi blöt sand som vi kramade ihop till 

en boll tills den var färdig och la den åt sidan, om det blev krig så kunde du 

ta den här bollen och använda den.” 

 

Växande självständighet 

Flera respondenter berättar om försvarsmaktens egen ledarskapsstil och lyfter fram att 

medarbetarna tilldelas mer friheter i sitt arbete ju mer kompetens de får. Initialt har de 

väldigt lite frihet och vägleds i de mest basala uppgifterna utav sina befäl men när de är 

färdigutbildade förutsätts det att soldaterna självständigt ska ta beslut och utföra de 

uppgifter de får för att bidra till den målbild som organisationen i helhet strävar efter.  

 

Respondenterna berättar även om hur organisationen bedrevs förut och hur den bedrivs i 

dagsläget. Några av respondenterna pratar om att det finns en gammal och ny syn på hur 

man ska motivera de anställda. Mina respondenter kan, utifrån deras utsago kring 

ämnet, kategoriseras som del av den nya skolan medan den äldre skolan karaktäriseras 

av detaljstyrning och avvikande inställning till soldaternas motivation. 

 

”Somliga äldre har inte anammat det nya med att motivera utan arbetar mer 

med strikta ramar och bestraffningar när saker inte blir bra. Jag tror det är 

svårt att ändra en sådan ledarskapskultur i en väldigt gammal ingrodd 

organisation.” 

 

En respondent berättade att klyftan mellan de två skolorna troligen påverkar soldaterna 

negativt eftersom de kan möta flera olika chefer med olika ledarstilar på en dag. Att 

diskrepansen från deras vanliga ledarskap kan förvirra soldaterna eftersom de inte vet 

hur de ska förhålla sig till den återkoppling som de olika befälen ger. De flesta 

respondenterna menar att den detaljstyrning som gamla systemet erfordrar inte är 

förenlig med dagens försvarsmakt. Eftersom militärerna är kontrakterade finns det inte 

längre utrymme för detaljstyrning. Respondenterna tycker att det detaljstyrda 

ledarskapet inte finns kvar i samma mån som det gjorde tidigare i försvarsmakten men 

att vissa förband och soldattyper är mer lämpade för autonomt arbete än andra. 

Respondenterna betonar att ledarskapet kräver en viss flexibilitet. De kan vara 

inbjudande, auktoritär eller deltagande i sitt utövande men olika situationer kräver olika 

typ av ledarskap och det är något en officer måste kunna känna av för att effektivt leda 

sina soldater. Flera av respondenterna menar att det beroende på situation kan vara 

nödvändigt med detaljstyrning från officerens sida. Det handlar till stor del om hur 

uppgifterna ser ut och hur de skall lösas. En respondent beskrev det som att det vore 

kontraproduktivt att detaljstyra sina soldater eftersom de autonomt behöver arbeta med 

spaning. Andra stridsförband som exempelvis tar terräng arbetar på plutonsstorlek och 

kräver mer direkt ledarskap från officerarna.  

 

Respondenterna berättar om en doktrin de följer, den kallas uppdragstaktik, och handlar 

om att de personer som är närmast en händelse lättast kan anpassa sig efter de 
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förutsättningar som råder och självständigt måste ta beslut på ett autonomt sätt eftersom 

motsatsen skulle vara ineffektivt. Doktrinen bygger på att de har en gemensam målbild, 

syfte samt tilltro till varandras kapacitet att genomföra de uppgifter som de åläggs. Att 

soldaterna klarar av sina uppgifter och att befälet klarar av att leda soldaterna. I en 

krigssituation skulle officeraren delge sina gruppchefer deras uppgifter men det skulle 

ligga hos gruppcheferna att utvärdera situationen när de inte längre har en direktkontakt 

med befälet. Flexibilitet och självständighet är enligt respondenterna en viktig faktor för 

att kunna fullfölja försvarsmakten åtaganden i en skarp situation. Flexibiliteten är 

kopplad till förståelsen för det stora syftet en enskild grupp bidrar till genom att lösa 

sina åtaganden.  

 

Befälet som föredöme 

Flera av respondenterna förklarar att deras ledarskap till stor del baseras på att aktivt 

delta under övningar och arbetsuppgifter. Befälet utövar sitt ledarskap i form av en 

förebild och respondenterna menade att de aldrig skulle be någon göra något de själva 

inte kan stå för eller genomföra. En respondent berättar att det ledarskapet kallas 

”utvecklande ledarskap” och handlar om att inspirera, motivera och visa en personlig 

omtanke för sina soldater utöver att vara ett föredöme. Att vara ett föredöme är speciellt 

viktigt när uppgifterna är av sådan karaktär att de anses tråkiga eller svåra att utföra.  

 

”Chefen ska vara delaktig så mycket som möjligt, framförallt om det är 

något jobbigt, det har jag konstaterat de år jag jobbat i försvarsmakten att 

det motiverar soldaterna hur mycket som helst.” 

 

En annan respondent berättar om hur han deltagit i verksamhet som soldaterna trodde 

han själv skulle avstå ifrån och sedan blivit positivt överraskade när de blev varse om att 

han också deltog istället för att använda sig av de privilegier som finns knutna till hans 

befattning. 

 

Att väcka den inre motivationen 

Samtliga informanter betonar att deras relation till sina medarbetare präglas av en vilja 

och ett intresse av att ha ett inbjudande ledarskap där medarbetarnas åsikter värderas 

och välkomnas för att förbättra arbetet. Flera respondenter betonar att de gärna låter sina 

medarbetare komma med förslag på hur verksamheten ska kunna göras bättre men 

poängterade att beslutstagandet slutligen ligger hos befälet. Flera respondenter resonerar 

kring vikten av att berätta för soldaterna att de gjort ett bra arbete och hur återkoppling 

kan öka soldaternas motivation. Att utvärdera vad som kan förbättras och vad som är 

bra. En av informanterna anser att det är ett underskattat verktyg för att öka 

motivationen hos medarbetare. En respondent berättar om hur han låtit sina gruppchefer 

vara med i bestämmandet och förberedandet av en skjutövning. Det ledde till att 

soldaterna själva organiserade övningen och genom gemensamt arbete utökades 

övningen till mer variation än vad som annars hade varit möjligt.  

 

”Jag eftersträvar en gemensam planering i den mån det går, kunna bolla 

idéer med de personer som ska genomföra det. De har bättre koll på sin 

grupp, vad de klarar av att prestera, de sitter på erfarenheter från tidigare 

tillfällen som inte når mig.” 

 



8 

  

Samma respondent berättar om hur dennes förband har en prägel av just självständighet 

på grund av deras arbetsuppgifter. 

 

”Systemet är uppbyggt för att kunna vara utspridd över stora områden och 

lösa enskilda uppgifter, många samtidigt. Då finns inte möjligheten till en 

centraliserad ledning, dels så får den ledningen väldigt mycket att göra om 

man ska styra många små grupper väldigt detaljerat. Dels är det svårt, med 

vår miljö, kommunikation, det är inte bara att ringa om man ser till en 

krigssituation.” 

 

Respondenterna berättar även att uppdragstaktiken, som beskrevs under föregående 

rubrik, ger soldaterna ramar att följa samt att soldaterna begränsas utav de resurser de 

har. Förtroendet de får i den självständiga organiseringen ger soldaterna motivation. En 

respondent pratar kring hur ansvar ökar motivationen. Denne anser att ansvar är en källa 

till motivation och att de som officerare stärker ansvaret genom att kontrollera vad som 

uppnåtts. Flera respondenter menar att skulle de inte kontrollera den delegerade 

verksamheten resulterar det i att man inte kan fastställa huruvida soldaterna tagit ansvar. 

Det skulle påverka dem som fått ansvaret och upplevas som ett tvivelaktigt ansvar. 

 

En respondent resonerar kring att soldaterna uppfattar gruppchefernas ökade delaktighet 

i beslutsfattande som inspirerande eftersom de ser att det finns karriärsmöjligheter inom 

försvarsmakten och att gruppchefsbefattningen innebär möjlighet till mer ansvar. 

 

Respondenterna lyfter även fram vikten av att utveckla sina medarbetare och se dem 

testa sina kunskaper. Flera av respondenter talar om att ge soldaterna mål som möter 

deras kompetens för att de självständigt ska kunna hitta lösningar på problem utifrån 

deras egen uppfattning om situationen. Utvecklandet av en persons kunskaper inom sitt 

arbetsområde är en kraftig motivator, starkare än belöningar eller dylikt. Genom att 

hjälpa soldaten till personlig utveckling ökar man motivationen. Respondenterna 

resonerar kring att alla som söker sig till försvarsmakten har en vision om vad de vill bli 

och vilka system de vill arbeta med. Deras uppgift som ledare är att belysa och vägleda 

soldaterna till deras personliga mål. Dessutom anser flera av respondenterna att det 

inom organisationen finns en problematik där kompetensutvecklingen stagnerar efter ett 

tag och befälen blir tvungna att hitta nya sätt att involvera och utmana sina medarbetare 

för att de inte ska bli ostimulerade. Att organisationen ser ”dötid” som en övning i 

väntan stimulerar inte de kontrakterade soldaterna och är kontraproduktivt. Stagnering 

och ”dötid” läcker motivationen och kan resultera i att medarbetarna söker sig till nya 

arbetsplatser eftersom deras arbetsuppgifter känns för rutinerade och basala. 

Respondenterna menar att dessa brister ligger i att organisationen har en pressad 

ekonomi i dagsläget. 

 

Den sociala aspekten av organisationen anser många av informanterna vara viktig. 

Försvarsmakten har enligt respondenterna en stark kultur och gemenskapsanda som i sig 

kan vara motiverande för individer som är del i den. Några respondenter berättar att 

tillhörighetskänslan motiverar soldaterna fastän arbetsuppgifterna är monotona eller 

enformiga. De menar att det förstärks genom användandet av traditioner och symboler 

för att medarbetarna ska anstränga sig och prestera i den nivån man kräver. Exempelvis 

betonar en respondent att hans förband utmärker sig från andra genom sina symboler, 
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uniformer och traditioner. Genom att inkludera soldaterna i denna gemenskap skapas 

motivation i form av samhörighet. En respondent betonar vikten av att den kultur som 

råder på arbetsplatsen måste vara positiv och trivsam, för då kommer arbetsuppgifterna 

inte utgöra ett problem. 

 

”Om man pratar med sin chef kan man komma fram till lösningar 

tillsammans, jag vill ha en öppen och lättsam kultur i min arbetskrets.” 

 

Tydliga mål och syftet med verksamheten 

Flera av informanterna betonar vikten av att medarbetarna ges ett klart och tydligt mål 

att sträva efter. Om målet inte har något syfte är verksamheten irrelevant och överflödig 

eftersom individen inte kan känna någon mening med det den gör. En respondent 

förklarar även att om syftet uteblir kan målbilden förbli densamma men resultatet är 

otjänligt eftersom syftet inte går att uppfylla. Han förklarar det närmare genom att 

illustrera att man kan lösa uppgifter på olika sätt och nå målbilden genom olika 

tillvägagångssätt men att konsekvenserna för vissa alternativ kan omöjliggöra 

uppfyllandet av syftet. Ett exempel är att om man spränger en kaj blir resultatet att man 

undanröjt fientliga trupper men omöjliggör förtöjning av ens egna fartyg. En respondent 

förklarar att deras arbete oftast är förankrat med risker. Att den enskilde individens 

uppgifter är nödvändiga för att förverkliga ett större mål och genom den insikten drivs 

medarbetaren att uppfylla sina tilldelade uppgifter. En annan respondent berättar hur 

han motiverar sina soldater genom att belysa för dem vilket säkerhetspolitiskt 

instrument de faktiskt utgör och att binda övningskontexten till den verklighet vi lever i. 

Genom att mål och syften klargörs kan individens motivation riktas till att lösa målet, 

bl.a. genom att sätta upp delmål.  

 

”Den största boosten för motivation är att göra det själv och motivationen 

får man genom de mätbara resultaten. Därigenom kommer motivationen att 

man vill fortsätta. Något ger effekt, det är mätbart och man får en 

motivations-boost inför nästa delmål. Vägen till det stora målet.” 

 

En respondent menar att klargörande av hur den egna verksamheten påverkar andra 

delar av verksamheten kan vara motiverande för soldaterna. Ett exempel är att om man 

inte underhåller sin materiel finns det risk att resurser måste tas för att ersätta förlusterna 

vilket i sin tur leder till minskade övningsdygn, ammunition och dylikt.  

Helhetstänkande ger motiverade soldater eftersom de ser vikten av varje delmoment. 

Otydlighet är enligt samme respondent en källa till sänkt motivation. 

 

Att skapa drivkraft genom belöningar 

Respondenterna har olika uppfattningar kring fysiska belöningar och hur man bör 

använda dem. De flesta av respondenterna menar att man bör undvika belöningar när 

man avser motivera sina medarbetare. De betonar att det finns andra sätt att motivera 

sina soldater på. En av respondenterna menar att ge belöningar till soldaterna ger dem 

ett val att inte göra uppgifterna eftersom de då drivs av intresset att få belöningen och 

inte av att göra sina arbetsuppgifter. En annan respondent berättar att han anser att 

belöningar riskerar att påverka uppgiftens genomförande eftersom individen fokuserar 

på att nå belöningen mer än den fokuserar på att göra arbetet ordentligt. Därför är det av 

stor vikt att individen inte är medveten om att den kan belönas förrän efter prestationen 
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är fullföljd. En annan respondent anser däremot att belöningar är något positivt, oavsett 

om det är fysiskt eller något mer abstrakt. Respondenterna är mest eniga kring hur 

belöningar kan användas om de är kopplade till individens personliga utveckling, 

exempelvis att duktiga prestationer resulterar i utbildningsmöjligheter. En respondent 

berättar att en belöning kan vara att man socialt belönas med känslan av tillhörighet när 

man genomfört något omfattande förbandsmoment. Samtliga informanter anser dock att 

det finns komplikationer med att använda sig av belöningssystem. 

 

”I slutändan måste man bara eskalera det där hela tiden, moroten är inte lika 

intressant trettionde gången man får den utan då kanske man vill ha en 

större morot.” 

 

En respondent förklarar hur snabbt något blir normaliserat när det gäller belöningar och 

att medarbetarna omgående börjar ta saker för givet vilket medför att de måste ha en 

fingertoppskänsla för balansen mellan att belöna och utesluta belöningar i syfte att det 

inte ska normaliseras. Alla respondenter är eniga kring det faktum att de har ytterst små 

möjligheter att kunna använda sig av materiella belöningar eftersom de inte har tillgång 

till några sådana resurser. 

 

Bestraffning anses uteslutet. En respondent berättar om hur många som söker sig till 

försvarsmakten förväntar sig en anda av pennalism där fysiska prestationsbestraffningar 

är priset för misslyckade uppdrag. Många av respondenterna betonar att det inte är något 

som längre är förenligt med försvarsmakten utan snarare kontraproduktivt eftersom 

soldaterna är där på frivillig basis. 

 

”Det går inte hand i hand att motivera folk att prestera bra utan snarare en 

rädsla att prestera dåligt.” 

 

Rädslan som uppstår av ett sådant system är inte förenligt med att försöka utmana sina 

begränsningar och prestera väl, menar en respondent. Informanten tror även att det kan 

uppstå någon typ av inflation på bestraffningar vilket kan leda till en likgiltighet bland 

soldaterna. Samma respondent resonerar kring att människan vill bli inspirerad och att 

bestraffningar leder till ett tappat förtroende för befälen. Kärnan är att om medarbetarna 

istället kan motiveras leder det till bättre prestationer.  

 

Försvarsmaktens kulturella och organisatoriska påfrestningar 

Flera av respondenterna berättar att försvarsmakten har en stark kultur samt hur den 

andan påverkar medarbetarna i deras relation till arbetsuppgifterna. Militärer är väldigt 

lojala mot sin organisation och individen vill ofta visa sig kapabel att åta sig mycket 

arbetsuppgifter. Några av respondenterna tar upp att det finns ett slags grupptryck som 

gör att de inte vill framstå som bekväma och illojala. En respondent berättar att 

mentaliteten som finns är att man inte söker sig till försvarsmakten för att tjäna pengar 

utan för att det är ens kall att tjäna Sverige. 

 

Några av respondenterna menar att man gärna tar på sig mycket arbetsuppgifter för att 

kunna visa sig kompetent och det ökar chanserna för att göra karriär inom 

organisationen. Detta är speciellt kopplat till den initiala tiden som officer där man 

förväntas ”visa framfötterna”. Arbetsbördan innebär att officerarna i varierande grad 
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behöver arbeta på sin fritid för att få det att gå ihop, något som vissa kallar för 

karriärstid. Konsekvensen är, enligt vissa respondenter, att alla uppgifterna görs 

halvdant eftersom de måste sprida sin tid på allt istället för att fokusera på några få 

uppgifter. En annan respondent berättar om att det inom försvarsmakten finns ett 

stående skämt som speglar situationen: ”Är du ledig på jobbet eller?” det verkar alltid 

vara någon där som inte ska vara där. Denna respondent berättar att organisationen 

fungerar som den gör på grund av att de anställda är villiga att offra tid och pengar på 

att lösa sina arbetsuppgifter utanför arbetstid. Många av respondenterna berättar att 

deras arbetsbörda upplevs som överväldigande och att de aldrig känner att de kan ta en 

paus. En respondent berättar att när han blivit klar med en uppgift har han fler än han 

hade innan han påbörjade den första uppgiften vilket leder till en känsla av hopplös 

stress. Att arbeta övertid verkar inte ha varit något nytt för organisationens personal 

utan har alltid funnits. 

 

De flesta respondenterna anser att tidsbristen är den främsta källan till stress. De 

upplever att deras tid inte räcker till för att klara av sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande sätt. Många utav respondenterna berättar att deras arbetsbörda är 

oproportionerlig för en person. Personalbristen organisationen upplever gäller inte bara 

soldater utan även officerare vilket resulterar i att den nuvarande personalstyrkan 

uppfyller flera tjänster på samma gång. En respondent belyser det hela genom att 

förklara hur organisationspyramiden fått löneavdelningen bortskuren vilket leder till att 

all den administrativa delen förflyttats ned på plutonscheferna.  

 

En avvikande åsikt är att stress handlar om bristande mental förberedelse och personlig 

läggning, respondenten menar att om man är förberedd, metodisk i sitt arbetssätt och 

bestämd i hur man vill bli påverkad av stress kan man rationellt hämma känslan av 

stress. Respondenten resonerar kring att stress är kontraproduktivt och således måste 

man rationellt beräkna vinningen av att låta sig känna stressad. 

 

”Stress är något negativt, ska man lägga något negativt måste man räkna ut 

vinningen av den negativa stressen ger.” 

 

En annan respondent berättar att situationen är tydlig och att källan till stress är 

uppenbar, men omöjlig att påverka. Den respondenten menar att den främsta 

anledningen till stress är den nya personaladministrationen som 

organisationsförändringen medfört. Ett målande citat om de fysiska symptomen av 

stressen är följande: 

 

”Man tappar korttidsminnet, man blir väldigt glömsk, man får hög puls, man 

känner i hela kroppen att kroppen går på högvarv, man kan få svårt att sova, 

kan vara att man ligger och ältar problem som man borde löst på jobbet men 

som finns kvar.” 

 

De flesta respondenterna är medvetna om de risker som finns kopplade till långvarig 

stress och några respondenter berättar att utbrändhet är vanligt förekommande bland 

kollegerna i försvarsmakten.  
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Några av respondenterna berättar dock att deras arbete innebär att det finns perioder av 

intensiv stress som avlöses med mer lugna perioder. Det är just de lugna perioderna som 

gör jobbet uthärdligt. De perioderna kallar en respondent för ”ljuset i tunneln”. En 

annan respondent menar att möjligheten till att erfara stor variation mellan 

arbetsuppgifterna, är det som gör stressen uthärdligt. 

 

”Det är inget råtthjul där varje steg är förutbestämt.” 

 

Respondenterna berättar även hur de hanterar stressen. Några menar att träning är det 

självklara botemedlet medan andra menar att förnuftigt ställningstagande till 

uppgifternas angelägenhet reducerar stressen. Alla uppgifter som ges dem är inte av 

samma kritiska vikt och därför behöver de välja vilka som är av kritisk betydelse och 

vilka som inte är det. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur försvarsmaktens organisationsförändring 

har påverkat officerarnas upplevelse av det ledarskap de utövar och hur de motiverar 

sina soldater samt undersöka officerarnas upplevda arbetsbörda och stress. Resultatet 

visar på en organisation vars ledarskap liknar den moderna civila sektorn. 

Respondenternas svar kan tolkas som att de ser till soldaternas behov och utövar ett 

inspirerande och inkluderande ledarskap för att höja soldaternas motivation. Officerarna 

har enligt resultatet en bra förståelse för materiella belöningars långvariga negativa 

påverkan på individens motivation. Det har framkommit att det inom försvarsmakten 

finns två poler av ledarskap, de som utövar det mer klassiska detaljstyrda ledarskapet 

och de som utövar det moderna motiverande ledarskapet. Det framstår dock att det 

traditionella ledarskapet inte riktigt har en plats i dagens försvarsmakt med 

kontrakterade soldater. Organisationsförändringen som skedde år 2010 har inneburit 

nya administrativa belastningar för de flesta plutonsbefälen. Denna 

organisationsförändring kan tillsammans med organisationens starka kultur vara en 

bidragande faktor till att flera officerare upplever arbetsrelaterad stress. 
 

Resultatdiskussion 

Att försvarsmakten upplever organisatoriska brister efter omstruktureringen kan spegla 

den problematik som brukar finnas med organisationsförändringar. Enligt Davy, 

Kinicki, Kilroy och Scheck (1988) kan förändringssituationer leda till minskad 

arbetstillfredsställelse, engagemang, prestation och motivation för de anställda. Det som 

är mest intressant är att ju längre tid en organisationsförändring tar desto mer ökar oro 

bland de anställda (Schweiger et al, 1987). Att försvarsmakten inledde 

omorganiseringen år 2010 med målet att vara omställd år 2018 sätter 

organisationsbristerna i ett hälsosamt perspektiv. Officerarna redovisar resursbrister, 

nya administrativa arbetsuppgifter och problematik att uppfylla de personalkvoter som 

behövs. Det kan tolkas som att organisationen sakta förändras med de konsekvenser det 

innebär för personal och verksamhet. Samtidigt kanske det är för mycket att förvänta sig 

att en gammal hierarkisk organisation skall kunna förändras lika snabbt som civil 

sektor. Personalbristen och rekryteringsbehoven kan utifrån Dysvik och Kuuvaas (2008, 

2010) ses som en brist i att skapa en arbetsmiljö som stimulerar individens inre 
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motivation. Deras studie visade ett negativt samband mellan personalomsättning och 

inre motivation i enlighet med SDT. Det kan i föreliggande studie tolkas som att trots 

officerarnas försök att stötta sina medarbetare finns det organisatoriska problem som 

minskar möjligheterna för många av soldaterna att uppleva inre motivation och därför 

måste officerarna lägga mycket tid på rekrytering. 

 

Det ledarskap som respondenterna arbetar med präglas av att ge utrymme för sina 

medarbetare att utvecklas och motiveras genom inspiration från sina befäl. 

Respondenterna talar om att själv visa vägen för soldaterna när de står inför svåra 

uppgifter där motivationen är låg. Försvarsmakten associeras med verksamheter som är 

förenade med risker för liv och hälsa vilket ger denna typ av föredömeskap en extra 

udd, att själv ta svåra beslut och visa andra vägen när övriga tvivlar och vill backa. Det 

kan kopplas till det utvecklande ledarskapet som försvarsmakten själva utarbetat utifrån 

det transformativa ledarskapet (Zander & Nerman, 2013). Ledarskapet som utövas kan 

liknas vid situationsbaserat ledarskap eftersom respondenterna menade att olika 

situationer kräver olika typer av ledarskap. Det ställer stora krav på officeren att kunna 

avgöra när vilken typ av ledarskap lämpar sig utan att det ska vara kontraproduktivt. 

Den problematik försvarsmakten har förknippat med sin organisations kultur kan ses 

utifrån Bass och Avolios (1993) perspektiv. De menar att transformativt ledarskap 

successivt förändrar organisationskulturen eftersom det transformativa ledarskapet 

välkomnar nya värderingar och innovationer. Det utvecklande ledarskap tar avstamp i 

det transformativa ledarskapet vilket skulle kunna innebära att det är tillräckligt 

nytänkande för att försvarsmaktens kultur på längre sikt ska förändras till att bli mer 

lämpligt för organisationen som den ser ut nu. 

 

Att befälen delvis låter soldaterna komma med åsikter om verksamhet går att relatera till 

Erez och Kanfer (1983) som menade att delaktighet vid målsättning har positiva effekter 

för individens välmående och prestation. Respondenterna berättade om hur de i sin 

chefsposition möjliggör utförandet av autonoma uppgifter i olika grad. De anser att det 

är viktigt för soldaternas motivation, men också för att organisationen är uppbyggd på 

ett sådant sätt där centraliserad styrning inte alltid är möjlig. Det tyder på att officerarna 

har en förståelse för det autonoma behov människan anses ha enligt SDT (Deci & Ryan, 

2002; 2008). Det en respondent berättade om att han låtit sina soldater vara med i 

utformandet och förberedandet av en övning kan tolkas som att denne gett soldaterna 

möjligheten att erfara att arbetsuppgifterna är beroende av dem själva vilket enligt 

PLOC är en förutsättning för inre motivation. Det kan även sägas om det som en annan 

respondent berättade om, att soldaterna inspireras av att se karriärsmöjligheter som 

deras gruppchefer får. Där deras karriär är beroende på deras prestationer och möjlig att 

påverka. Respondenternas vilja att föra en dialog med sina soldater för att förbättra 

arbetet kan tolkas som en informativ feedback enligt CET, d.v.s. att befälen informativt 

återkopplar soldaternas kompetens till dem snarare än att de försöker kontrollera dem. 

Organisationens starka kultur och samhörighetsanda kan relateras till behovet av 

samhörighet för att skapa inre motivation enligt SDT. Det kan tolkas som att 

organisationens samhörighetsanda är ett försök att stärka medarbetarna genom en 

kollektiv känsla av tillhörighet. Denna känsla kan ligga till grund för att bygga upp 

lojalitet och tillit mellan gruppmedlemmar. Det går även att tolka officerarnas svar som 

att de genom sin inställning till soldaterna smörjer organisationens kugghjul. Utan deras 

typ av ledarskap hade organisationen kanske inte varit lika effektiv och välfungerande 
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som den är. Det kan hända att officerarna inte har ett genuint intresse för soldaternas 

behov i den bemärkelsen utan snarare har en förståelse för hur en organisation skall 

bedrivas friktionsfritt. 

 

 

Respondenternas betonande av att klargöra verksamhetens syfte kan tolkas som nära 

relaterat med ”Goal-setting theory” (Locke & Latham, 2002). Försvarsmaktens moderna 

ledarskap bygger på en målteori för att motivera och styra sin anställdas verksamhet. 

Teorin lyfter fram att svåra mål motiverar mer än lättuppnåerliga mål vilket jag tror att 

många av försvarsmaktens verksamheter kan ha. Att sedan låta soldaterna testa sina 

gränser och att i de jobbigaste situationer själva få leda visar att inget är omöjligt. Deras 

sätt att motivera sina medarbetare stämmer överens med många utav teorins olika delar 

och speglas bl.a. genom att övergripande mål presenteras från högre befäl. 

Plutonsbefälen befäster vägen att nå de stora målen genom sitt verksamhetsmål och 

slutligen presenteras gruppchefernas delmål i relation till den omfattande helheten. Att 

respondenterna även arbetar med att förklara syftet med verksamheten gör att målen kan 

internaliseras och accepteras av soldaterna i enlighet med teorin. En respondent beskrev 

hur han förklarar soldaternas säkerhetspolitiska roll och verklighetsförankring, vilket får 

mig att dra ytterligare paralleller till att befälen aktivt arbetar med att internalisera 

verksamhetens mål hos sina medarbetare. 

 

 

De flesta av informanterna var eniga om att användandet av materiella belöningar för att 

motivera sina medarbetare är negativt och bör undvikas. Alla respondenter resonerade 

även om att det finns risker med belöningar. Detta kan vara tecken på att 

belöningssystem är något av en sista utväg för att motivera sina medarbetare trots att 

man vet om att det finns en avtrubbningseffekt. Det verkar finnas en förståelse för att 

belöningssystem inte leder till den eftertraktade inre motivationen utan snarare till det 

som motivationsforskare kallar The Hidden cost of Reward (Reeve, 2009). Det speglade 

respondenten som berättade att belöningar gjorde soldaterna fokuserade på belöningen 

istället för verksamheten. The Hidden cost of Reward handlar om just det, att potentiell 

inre motivation ersätts genom belöningar till att bli yttre motivation med konstant behov 

av belöningar för att fortsätta motivera individen att prestera. Genom att befälen 

förklarar syftet med verksamheten kan inre motivation slutligen skapas hos soldaterna 

eftersom de själva kan komma att värdera och internalisera organisationens mål och 

syfte.  

 

De flesta av respondenterna var överens om att det inom befälskåren verkar finnas en 

hel del stress relaterad till deras arbetssituation. Många resonerade kring hur 

organisationsförändringen lett till administrativa arbetsbördor som var källan till 

stressen. De anser att deras tid inte är tillräcklig för att bedriva sin vardagliga 

verksamhet samtidigt med den nya administrativa belastningen. Det kan tolkas som att 

officerarna känner av de konsekvenser som organisationsförändringar ofta innebär för 

personalen, speciellt den personal som stannar efter att organisationen sett flera 

medarbetare avsluta sina tjänster eller efter att vissa avdelningar slagits ihop för att öka 

effektiviteteten. Flera av respondenterna talade även om den kultur som försvarsmakten 

har och det upplevda grupptryck som finns och som kan leda till att man tar på sig mer 

uppgifter än vad man är kapabel att hantera. Att vissa befäl upplever mer stress kan bero 
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på det som Hart och Cooper (2001) menade med att individen subjektivt anser sina 

resurser otillräckliga för att möta organisationens krav. Två individer berättade däremot 

mer om hur de hanterade stressen och de upplevde jag i större grad som mer 

avslappnade gällande situationen. Speciellt en av dem ansåg att stress handlade om 

bristande mental förberedelse och denne besatt ett personligt lugn som hanterade 

stressen. Det kan tolkas som att denna individ har erhållit de adekvata kunskaper som 

Lazarus och Folkman (1984) definierar som transformerande för stressen. Men oavsett 

om det skulle vara en fråga om subjektivitet anser jag att man inte kan blunda för att 

många av officerarna verkar överbelastade. De talar om personalbrist och att de täcker 

flera tjänster vilket leder till orimliga arbetsbördor. 

 

Resultatet kan tolkas som att försvarsmakten kanske i större utsträckning arbetar med 

alternativa arbetsmetoder än tidigare eftersom det är mer tidsenligt och passande med 

det ledarskapet befälskåren till stor del vill utöva. Vissa förband kanske har 

gruppkonstellationer som till stor del kan likställas med den civila sektorns team enligt 

Wood & West (2010). Det för tankarna till Godard (2001) och det positiva som 

alternativa arbetsmetoder medför, men också till stress och gränslöshet enligt Barker 

(1993). Den svenska försvarsmakten kanske alltid har varit förknippad med stress i 

någon mån, men förändringen har medfört att dagens plutonsbefäl till stor del upplever 

potentiell stress på grund av fler variabler än tidigare. De gamla källorna till stress finns 

fortfarande kvar samtidigt som nya organisatoriska stressorer skapats som liknar dem 

som finns i den moderna civila sektorn. 

 

Metoddiskussion 

Eftersom respondenterna enbart intervjuades en gång kan visst djupt kring ämnet ha 

förlorats. Upprepade intervjuer hade dock inte hunnits med inom ramen för denna 

studie. Eftersom studien gjordes av mig personligen kan tolkningar och förståelse anses 

vara ganska begränsade eftersom flera vinklar på samma ämne kan ge en mer nyanserad 

bild av ämnet (Malterud, 2001). Exempelvis har jag själv genomfört den allmänna 

värnplikten vilket kan påverka och spegla min inställning till försvarsmaktens 

verksamhet och organisation. Att jag genomfört värnplikten och är man kan även vara 

en faktor som påverkat respondenterna, hade intervjuaren varit kvinna och inte 

genomfört värnplikten kanske respondenterna svarat annorlunda. 

 

Anledningen till valet av en kvalitativ ansats för studien var att få en djupare förståelse 

kring ämnet än vad en kvantitativ ansats hade möjliggjort. Den tematiska analysen är 

dessutom en särskilt adekvat analysmetod för lekmän inom kvalitativ forskning 

(Langemar, 2008). Valet av respondenter kan i efterhand ses som aningen problematiskt 

om försvarsmakten verkligen är polariserad i två generaliserbara ytterligheter eftersom 

jag inte intervjuade någon officer som kan kategoriseras till den gamla skolan. Dock 

utbildar försvarsmakten sina officerare och på lång sikt kommer man att ha fasat ut den 

gamla skolan till förmån för det moderna ledarskapet. Troligast är också att de som 

fostrats i det traditionella ledarskapet erhåller och besitter poster högre upp i 

organisationens hierarki och inte har samma kontakt med soldaterna som de officerare 

som använder sig av moderna motiverande ledarskapsmodeller. Respondenterna var 

enbart män vilket kan påverka generaliserbarheten i kvalitativ mening när det gäller 

ledarskap och stress eftersom kön kan vara en modererande faktor i samband med både 

ledarskap och stress.  
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Fortsatt forskning 

Denna studie kan ligga till grund för en framtida deduktiv studie kring befälens 

upplevda stress. Den skulle kunna genomföras genom att kvantitativt undersöka om det 

finns någon generaliserbar stressupplevelse bland dagens officerare på plutonsstorlek. 

Det hade även varit intressant att genomföra en liknande studie där soldaterna får delge 

sin syn på det ledarskap deras befäl använder sig av. 
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Bilaga 

  

    Intervjuguide 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur officerare inom svenska försvarsmakten 

motiverar sina soldater. Studien har också som syfte att undersöka hur befälen upplever 

stress i sitt arbete samt att undersöka hur försvarsmaktens organisationsförändring 

påverkat ledarskapet och organisationen. 

Etik: Insamlad data kommer användas av mig i min C-uppsats (15 HP) på 

Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. All data kommer hanteras 

konfidentiellt. Du får avbryta och avstå från att svara på frågor under intervjuns gång. 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Demografi 

 Vilken befattning har du inom försvarsmakten? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Kan du berätta lite om den tjänsten du har nu? 

Huvudfrågor: 

 Om du skulle definiera någon typ av ledarskap du arbetar med, vilket skulle det 

vara? 

 Hur ser du på motivationen hos dina soldater?  

 Om du behöver motivera dina soldater, hur gör du då? 

 Kan du berätta om en konkret situation där du behövde motivera dina soldater, 

och varför? 

 

 Har dina medarbetare någon möjlighet att vara med i besluttagandet för den 

verksamhet de ska göra? 

 Har det hänt att dina medarbetare på ett självständigt sätt utfört arbetsuppgifter 

där de får friheten att ta viktiga beslut själva? 

 Kan du berätta lite om det ledarskap som bedrivs inom försvarsmakten? 

 Hur ser du på användandet av belöningar för att motivera dina medarbetare? 

 

 Hur ser en fullt planerad arbetsvecka ut för dig? 

 Upplever du att du har tillräckligt med tid för att genomföra dina arbetsuppgifter 

under dina ordinarie arbetstimmar? 

 Vad tänker du på när du hör ordet stress? 

 Hur påverkas du av stressen? 

 Kan du berätta om en konkret situation där du kände dig stressad? 

 Hur hanterar du den stress du utsätts för? 

Avslutande frågor: 

 Är det något du kommit att tänka på under intervjuns gång som du skulle vilja 

tillägga till dina svar? 

 Finns det möjlighet att återkomma till dig via email eller telefon om jag skulle 

behöva ställa kompletterande frågor? 


