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Sammanfattning  
Ett arbete är inte bara en ekonomisk faktor för individen, arbetet har även en stor betydelse för 

individens välmående. Det är därför en förutsättning att medarbetarna trivs på arbetet vilket ställer 

krav på arbetsplatsen. Syftet med studien är att undersöka vad soldater och officerare har för 

upplevelser av trivsel på arbetsplatsen. Detta besvaras genom att studera ett specifikt kompani på 

en flygflottilj inom Försvarsmakten utifrån dessa forskningsfrågor: Hur upplever informanterna sin 

arbetssituation på kompaniet? Vilka svårigheter och möjligheter kan identifieras utifrån 

informanternas arbetssituation och hur kan dessa förstås? Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod 

och empirin har samlats in genom intervjuer med fyra officerare och fyra soldater. Det teoretiska 

ramverket baseras på tidigare forskning om medarbetare och trivsel, Herzbergs tvåstegsmodell 

samt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-modell. Studiens resultat visar att både soldaterna 

och officerarna upplever att den höga arbetsbelastningen på kompaniet leder till att 

arbetssituationen upplevs som sämre. Informanterna upplever även att de inte får betalt för det 

arbete som de genomför, att arbetsbelastningen hindrar dem från att utvecklas, att alla inte får 

feedback på de sätt de hade önskat och att de mål och krav som finns uppsatta för verksamheten 

ibland är för otydliga. Vidare visar resultatet att officerarna och soldaterna i huvudsak är eniga om 

hur trivseln generellt upplevs på kompaniet. Det som främst skiljer soldaterna från officerarna är 

att soldaterna upplever att deras arbetssituation påverkas till det sämre på grund av att de inte har 

samma befogenheter att fatta beslut inom organisationen. Det som informanterna framförallt 

upplever bidra till en mer trivsam arbetssituation är den goda sammanhållningen mellan 

medarbetarna. Informanterna upplever att deras arbetssituation påverkas till det sämre av ett antal 

aspekter, men trots detta vill majoriteten av informanterna arbeta kvar på kompaniet.  

 
Nyckelord: Försvarsmakten, trivsel, behålla medarbetare, flygflottilj, kompani.  
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Abstract  
A job is not only an economic factor for the individual; the work also has a great impact on the 

individual's well-being. It is therefore a prerequisite for employees to be happy at work, which 

places demands on the workplace. The purpose of the study is to investigate what soldiers and 

officers have for experiences of job satisfaction. This is answered by studying a specific company 

on an aircraft fleet within the Swedish Armed Forces based on these research questions: How do 

the informants experience their work situation at the company? What difficulties and opportunities 

can be identified based on the informants' work situation and how can these be understood? The 

thesis is based on a qualitative method and the empirical data has been collected through interviews 

with four officers and four soldiers. The theoretical framework is based on previous research on 

employees and job satisfaction, Herzberg's two-stage model and Karasek and Theorell's demand-

control-support model. The results of the study show that both the soldiers and the officers feel that 

the high workload of the company causes the work situation to be perceived as worse. The 

informants also feel that they do not get paid for the work they do, that the workload prevents them 

from developing, that everyone does not get feedback in the way they had wanted and that the goals 

and requirements that are set for the function sometimes are too unclear. Furthermore, the results 

show that the officers and soldiers generally agree on how well-being is generally experienced at 

the company. The main difference between the soldiers and the officers is that the soldiers feel that 

their work situation is affected for the worse because they do not have the same powers to make 

decisions within the organization. What the informants especially feel is contributing to a more 

pleasant work situation is the good cohesion between the employees. The informants feel that their 

work situation is affected to a lesser extent by a number of aspects, but nevertheless the majority 

of the informants want to continue working at the company. 

 

Keywords: Armed Forces, well-being, retaining employees, aircraft fleet, company.	  
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras problemområde, syfte och forskningsfrågor, avgränsning, definitioner 

samt disposition. 

Under 1950-talet utvecklades personalfunktionerna inom större företag, då personalfrågor bland 

annat kom att handla om hur organisationer kunde arbeta för att behålla medarbetare. 

Företagsledningar förstod att de kunde skapa ökad trivsel genom att tillhandahålla en god 

introduktion och utbildning för de anställda och att detta i sin tur kunde leda till att medarbetarna 

stannade kvar längre inom organisationen (Rubenowitz, 1978). Idag kännetecknas arbetslivet allt 

mer av flexibilitet och ökade möjligheter att byta anställning, vilket innebär att medarbetarna i 

större utsträckning väljer att byta arbetsplats, vilket skiljer sig från tidigare när det var vanligare att 

medarbetarna stannade hela sitt yrkesliv på samma arbetsplats. Idag beräknas individer byta 

arbetsplats minst elva gånger under arbetslivet och detta är något som tros öka framöver (Bauman, 

2002). Till följd av en ökad flexibilitet och möjlighet att byta arbetsplats har det blivit allt viktigare 

för organisationer att framstå som attraktiva. Detta för att kunna behålla samt attrahera nya 

medarbetare som vill stanna kvar och inte betrakta arbetsplatsen som något tillfälligt. Den ökade 

flexibiliteten kan ha en negativ inverkan på individen. Om individen inte upplever trivsel på 

arbetsplatsen, kan det finnas en större risk att individen byter arbete. Upplevelsen av trivsel är 

därför av stor betydelse att undersöka. Om individen upplever hög grad av trivsel är chansen större 

att individen är lojal och stannar kvar på arbetsplatsen (Bengtsson & Berglund, 2017).  

Tidigare forskning av Voulgaris, Liakoura, Kouvoussis och Apostolakis (2016) har visat att 

organisationer som behandlar sina anställda på ett bra sätt kan få dem att engagera sig mer i 

organisationen, vilket i sin tur kan leda till ökad trivsel och att medarbetarna stannar kvar. Voulgaris 

et al. (2016) forskning visar att ökad trivsel uppstår när organisationerna kan erbjuda 

karriärmöjligheter där arbetarna ges möjlighet att vara mer produktiva, som sedan skapar en känsla 

av lycka över sitt karriärval. Forskningen visar även att om en arbetsplats saknar 

utvecklingsmöjligheter kan det göra att de anställda känner sig låsta i sitt arbete och att trivseln på 

arbetet minskar. Vidare visar tidigare forskning av Eversole, Venneberg och Crowder (2012) att 

organisationer inte kan bli konkurrenskraftiga om de inte kan attrahera och behålla sina 

medarbetare. Det är viktigt att förstå medarbetarnas behov och anpassa kulturen som finns inom 
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organisationen för att behålla talang. Utvecklingen av mänskliga resurser behöver bidra till att fylla 

detta behov genom att skapa en organisationskultur som både lockar och behåller medarbetare. Att 

behålla medarbetare kommer därför vara avgörande för framgångar inom organisationer (Eversole 

et al., 2012). 

Trivsel är viktigt ur både arbetstagarnas och arbetsgivarnas perspektiv. Hög personalomsättning 

kan medföra svårigheter att genomföra verksamheten. Ur arbetstagarnas perspektiv är trivsel 

viktigt då arbetet ofta är starkt kopplat till individens välbefinnande och för att arbetet har en 

ekonomisk betydelse. Att trivas och må bra på arbetet är betydelsefullt av många anledningar 

(Gardell, 1986). Forskning visar att arbetet har stort inflytande på människans välmående och 

självförtroende, samt att arbetet bidrar till att skapa en stabil social identitet och tillhörighet i 

samhället (Gardell, 1986). Oavsett om arbetsförhållandena är bra eller dåliga ger arbetet ändå en 

struktur åt vardagen (Giddens & Sutton, 2014).  

Försvarsmakten är en statlig myndighet vilket betyder att det är regeringen och riksdagen som i 

huvudsak bestämmer uppgifter, inriktningar och uppdrag för organisationen (Försvarsmakten, 

2018). Att vara statligt anställd är förbundet med vissa regler och skyldigheter. Statligt anställda 

måste arbeta och stå för den gemensamma värdegrunden och de har en skyldighet att agera 

föredömligt för att representera Försvarsmakten och Sverige (Arbetsgivarverket, 2015). Det 

innebär att det ställs en hel del krav på varje enskild individ, vilket i vissa fall kan krocka med 

individens egen vilja och därför inverka på individens välmående och i förlängningen på 

organisationens verksamhet. Till skillnad från privata företag har statliga myndigheter, på grund 

av de regler och styrningar som finns, begränsade möjligheter att fatta lokala beslut eller anpassa 

verksamheten utifrån medarbetarnas behov. Försvarsmakten är en hierarkisk organisation, det vill 

säga att organisationen är uppbyggd som en pyramid med en ledarposition högst upp och därefter 

en eller flera nivåer av underordnade. Högst upp i hierarkin fattas de beslut som styr 

organisationsenheterna, dessa beslut bestämmer vad den befintliga personalen ska genomföra för 

uppgifter. Den hierarkiska modellen kan innebära att individernas mål och ambitioner åsidosätts 

på grund av att alla befogenheter samlas i toppen av organisationen. Detta kan leda till att cheferna 

som befinner sig längre ner i hierarkin inte har samma chans att påverka organisationen, och har 

därför ingen möjlighet att anpassa verksamheten utifrån den enskilda individens behov. Detta kan 

uppfattas som negativt för medarbetarna och sänka trivseln på arbetsplatsen (Abrahamsson & 
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Andersen, 2005). Försvarsmakten är en speciell arbetsplats där individen kan komma att ställas 

inför tuffa och svåra beslut. Arbetet innebär att individen blir inkallad vid krig, att individen är 

tvungen att använda vapen eller att individen kan bli tvingad till tjänstgöring utomlands då alla 

medarbetare har en internationell arbetsskyldighet (Lag om väpnad styrka för tjänstgöring 

utomlands, SFS 2003:169). Detta, i samband med de fysiska, psykiska och medicinska krav som 

ställs, kan skapa problem för organisationen med att hitta medarbetare som lämpar sig för arbetet 

(jfr Rekryteringsmyndigheten, 2019). Det kan även skapa problem för den enskilda individen då 

alla dessa krav, regler och styrningar kan påverka individens handlingsfrihet och därmed också 

trivseln. 

 

I regeringens proposition (2014/15:109) beskrivs hur personalförsörjningen har förändrats sedan 

värnplikten ersattes med ett personalförsörjningssystem där soldater och officerare anställs på 

samma villkor som på den civila arbetsmarknaden. Förutsättningarna för organisationen har 

förändrats från att förbanden blev tilldelade soldater till att de blev tvungna att ställa om och istället 

attrahera medarbetare. Under värnplikten med tvingande tjänstgöring, fanns inte samma behov från 

organisationens sida att säkerställa medarbetarnas trivsel eftersom tjänstgöringen lydde under 

pliktlagen. Pliktlagen gav inte individerna något val huruvida de tjänstgjorde eller inte och från 

organisationens sida behövde de därför inte värna om personalen på samma sätt, i och med att de 

alltid blev tilldelad ny personal (jfr Lag om totalförsvarsplikt, SFS 1994:1809). Hög 

personalomsättning kan tänkas innebära att Försvarsmakten står inför utmaningar i 

förändringsarbetet där organisationen inte hunnit hitta ett arbetssätt som både attraherar och 

behåller medarbetare. Den arbetsmarknad vi ser idag ställer därmed allt större krav på arbetsgivaren 

att möjliggöra utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen för att medarbetarna inte ska byta 

arbetsplats (Allvin, 2006). Konsekvensen av detta har inneburit svårigheter för Försvarsmakten att 

rekrytera och behålla medarbetare och utan en fungerande personalförsörjning där officerare och 

soldater inte trivs på sin arbetsplats, är ett problem som innefattar både individ- och 

organisationsnivå. En fungerande personalförsörjning krävs för att Försvarsmakten ska kunna 

skydda och stärka kritiska samhällsfunktioner för att bibehålla en stabil vardag i Sverige (Prop. 

2014/15:109). På grund av konsekvenserna och svårigheterna med att fylla Försvarsmakten med 

frivillig personal, har värnplikten sedan 2018 återinförts. Trots detta är personalsiffran fortsatt låg 

i jämförelse med vad den en gång varit och problematiken med att hitta lämpliga kandidater som 
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stannar kvar inom Försvarsmakten återstår fortfarande (Regeringsbeslut Fö2016/01252/MFI). Det 

kan innebära svårigheter för Försvarsmakten att utföra sitt uppdrag om organisationen inte lyckas 

med att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och stannar kvar. Därför är trivsel ett 

relevant problem att undersöka då det är viktigt att Försvarsmaktens medarbetare upplever trivsel 

på arbetet och frivilligt väljer att stanna kvar i organisationen.   

 

På grund av den hierarkiska modellen, de strikta styrningarna samt de specifika kraven för en 

anställning i Försvarsmakten är organisationen särskilt intressant att studera. Inom det specifika 

kompaniet som valts till studien, arbetar totalt cirka 60 medarbetare och dessa utgör en blandning 

av officerare och soldater. Tanken att studera vad soldater och officerare har för upplevelser av 

trivseln på arbetsplatsen var ett eget initiativ då jag har egna erfarenheter av att arbeta i 

organisationen. Det specifika kompaniet valdes till studien på grund av att jag fått kännedom att 

det slutat ett flertal individer under en kortare tidsperiod. Kompaniet med full personalstyrka ska 

utgöra en total om cirka 190 medarbetare, men på grund av hög personalomsättning har kompaniet 

endast en personalstyrka med cirka 60 medarbetare. Under åren 2013–2018 har 57 medarbetare 

valt att avsluta sin anställning på kompaniet, vilket gjorde det särskilt relevant att studera.  

 

Ett av de mest centrala kännetecknen för Försvarsmakten är att de flesta anställda är män 

(Berggren, 2002), men trots detta valde jag att inte fokusera på att Försvarsmakten är en 

mansdominerad organisation. Anledningen till varför jag valde att inte ta med detta är att det redan 

finns forskning som dels fokuserar på Försvarsmakten som mansdominerad organisation, och dels 

forskning om Försvarsmakten utifrån ett genusperspektiv (se Linehagen, 2018; Egnell & Alam, 

2019; Jonsson & Österberg, 2017). Forskning från Försvarshögskolan (u.å.) fokuserar på bland 

annat folkrätt, ledarskap samt krigsvetenskap. Vidare fokuserar forskning från Totalförsvarets 

forskningsinstitut (u.å.) främst på Försvarsmaktens behov av materiel till insatser. Eftersom 

forskning från både Försvarshögskolan (u.å.) och Totalförsvarets forskningsinstitut (u.å.) främst 

behandlar andra perspektiv än specifikt trivsel, är det från ett sociologiskt perspektiv intressant att 

studera trivselns betydelse och skapa förståelse för hur medarbetarna upplever arbetet samt hur det 

kan förstås i relation till en hierarkisk organisation. Förhoppningen är att denna studie kan bidra 

till att skapa en ökad medvetenhet och förståelse för hur trivsel upplevs inom ett kompani i 

Försvarsmakten. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka vad soldater och officerare har för upplevelser av trivsel på 

arbetsplatsen. Detta besvaras genom att studera ett specifikt kompani på en flygflottilj inom 

Försvarsmakten utifrån dessa forskningsfrågor:  
 

- Hur upplever informanterna sin arbetssituation på kompaniet? 

- Vilka svårigheter och möjligheter kan identifieras utifrån informanternas arbetssituation 

och hur kan dessa förstås?  

  

1.2 Avgränsning  

Studien är avgränsad till att endast undersöka medarbetare som varit anställda på det specifika 

kompaniet i två år eller längre. Detta för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur 

organisationen fungerar, samt att de ska ha hunnit skaffa sig en uppfattning om hur det är att arbeta 

inom det specifika kompaniet. Inom ramen för denna uppsats har, som tidigare nämnt, 

Försvarsmakten inte studerats utifrån ett genusperspektiv. Uppsatsens syfte är alltså inte att studera 

Försvarsmakten utifrån att det är en mansdominerad arbetsplats, utan snarare för att belysa 

upplevelser av trivsel utifrån två olika yrkeskategorier som arbetar inom en hierarkisk organisation. 

Medarbetarna är endast heltidsanställda officerare och soldater där ingen hänsyn tagits till varken 

kön eller ålder då studien inte avser att undersöka och analysera om det finns några skillnader 

avseende kön och ålder. Inga civila medarbetare har deltagit i studien. Uppsatsen lägger inte någon 

vikt huruvida de individer som slutar väljer att fortsätta som tidvis anställd eller byta befattning 

inom Försvarsmakten.  

 

1.3 Definitioner  

Här nedan presenteras de centrala begrepp som används under uppsatsens gång, samtliga begrepp 

återfinns inom Försvarsmakten.  

 

Civil medarbetare är någon som inte har en militär befattning och löser ut militära uppgifter. Som 

civilanställd kan du arbeta som exempelvis mekaniker, administratör, tolk och jurist.   
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Flygflottilj är ett militärt förband vars uppgift är att leverera operativ effekt genom stridsflyg. 

 

Gruppbefäl är en arbetsledare över mindre enhet, vanligtvis 4–8 soldater. Dessa genomgår 5–10 

veckors gruppbefälsutbildning. 

 

Kassun (Vapenkassun) är ett kraftigt betongskåp där vapen förvaras.  

 

Kompani är en avdelning bestående av cirka 80–200 anställda. 

 

Officer är en chef/arbetsledare som genomgått mellan 1,5–3 års studier på militärhögskola.  

 

Pluton är en underavdelning till ett kompani och brukar bestå av 20–40 soldater och leds av en 

officer.  

 

Plutonsövning är en övning där endast medarbetare från plutonen deltar.  

 

Soldater genomför en grundutbildning mellan 3–11 månader. Utbildningen genomförs på 

respektive förband. Efter utbildningen kan individerna anställas inom olika befattningar.     

 

Det specifika kompaniet benämns flertalet gånger under uppsatsens gång och är det kompani som 

studien är genomförd på. Det är ett kompani som tillhör en flygflottilj inom Försvarsmakten. Under 

uppsatsens gång kommer endast begreppet kompani användas men det syftar till det specifika 

kompaniet.   

 

Tidvis anställd är en medarbetare som har en ordinarie arbetsplats utanför Försvarsmakten, men 

blir inkallad vid övningar.  

 

Värnplikt innebär att individer som fyllt 18 år kallas in för en att göra en militär grundutbildning i 

Försvarsmakten.  

 

Yrkeskategorier syftar i denna uppsats till soldater och officerare.  
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Övningsdygn innebär att det är arbetstid under ett helt dygn (24 timmar).  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med inledning där problemområde, syfte och forskningsfrågor, avgränsningar 

samt definitioner redogörs. Vidare beskrivs studiens teoretiska referensram som utgörs av tidigare 

forskning om medarbetare och trivsel på arbetsplatsen, Herzbergs tvåstegsmodell samt Karasek 

och Theorells krav-kontroll-stöd-modell. Följt av detta redogörs den kvalitativa metoden som 

tillämpats samt metodens arbetsprocess. Under detta avsnitt diskuteras även etiska frågor och 

dilemman. Därefter presenteras resultat och analys där den insamlade empirin redovisas. 

Avslutningsvis diskuteras studiens resultat följt av förslag för framtida forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel presenteras först tidigare forskning som sedan används för att analysera empirin. 

Den tidigare forskningen redogör för ett urval av det som redan är studerat kopplat till 

medarbetare och trivsel på arbetsplatsen. Sedan presenteras det teoretiska ramverket som kopplas 

samman till det valda ämnesområdet. Det teoretiska ramverket som uppsatsen baseras på är 

Herzbergs tvåstegsmodell och Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-modell. Herzbergs teori 

om hygien- och motivationsfaktorer förklarar de faktorer som kan bidra till en mer trivsam 

arbetsplats. Vidare kan Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-modell ge en djupare 

beskrivning av olika typer av arbeten och hur de tenderar att inverka på upplevelsen av trivsel. 

Detta är anledningen till att dessa teoretiska ramverk valdes som utgångspunkt. 

 

2.1 Tidigare forskning om medarbetare och trivsel på arbetsplatsen  

Det har tidigare forskats mycket inom trivsel och arbetsnöjdheten på arbetsplatsen (Voulgaris et 

al., 2016), däremot har tidigare forskning tenderat att fokusera på dessa begrepp i relation till andra 

organisationer än just Försvarsmakten. Vidare har den tidigare forskning som presenteras här inte 

avgränsats till att endast handla om arbetsmiljö i militär kontext, då endast ett fåtal studier kopplade 

till trivsel inom militären kunde hittas till studieområdet. Dessa studier berör dock inte hur både 

soldater och officerare upplever trivsel på ett kompani (se Alvinius, Johansson & Larsson, 2017; 

Voulgaris et al., 2016; Yang et al., 2008). Försvarsmaktens egna forskningsinstitut, 

Försvarshögskolan (u.å.) och Totalförsvarets forskningsinstitut (u.å.) fokuserar som tidigare nämnt 

på andra områden än specifikt trivsel. Här är förhoppningen att min studie ska fylla ett kunskapsgap 

genom att kunna bidra med en inblick i hur både soldater och officerare upplever trivseln på ett 

kompani inom Försvarsmakten.  

 

Under de senaste åren har intresset för att studera arbetsnöjdheten ökat. Arbetsnöjdheten kan 

innefatta olika faktorer som bland annat lön, socioemotionella belöningar samt organisationers 

framställande (Voulgaris et al., 2016). Trivsel på arbetsplatsen är viktigt för att känna 

arbetstillfredsställelse och motivation till arbetet. Tidigare forskning har visat att relationen mellan 

medarbetare, deras jobb och relationer inom arbetsgruppen har betydande effekter på 
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arbetstillfredsställelsen. Statliga medarbetare bör vara nöjda med sitt arbete om myndigheterna 

utnyttjar deras talanger på ett bra sätt och tar tillvara på de resurser och kompetenser som finns. 

Dessutom påverkas medarbetarnas trivsel positivt om deras arbete ger en känsla av personlig 

prestation och utveckling. Forskning tyder även på att personliga relationer påverkar olika 

arbetsinställningar så som arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och stress. Det finns 

en positiv effekt av att arbeta i team och det är tydligt att anställda som upplever en känsla av 

förenlighet med kollegorna, upplever en positiv inställning till arbetet. Resultatet av forskningen 

indikerar att en bra relation och interaktion mellan de underordnade och överordnade, där 

medarbetarna får konstruktiva förslag med en öppenhet för diskussion, kan bidra till ökad trivsel 

på arbetsplatsen (Wang & Brower, 2019). 

 

Utveckling gynnar både organisationen och medarbetaren, framförallt då medarbetaren kan 

uppleva att arbetet känns mer meningsfullt. Detta kan även bidra till att medarbetaren är villig att 

engagera sig i organisationen och att det skapar ökad trivsel och uppskattning (Alvinius et al., 

2017). Arbetsnöjdheten har ett samband med förändring och om en medarbetare är öppen för 

förändring och om dennes åsikter anses vara viktiga på arbetsplatsen, säkerställs både motivationen 

och trivseln eftersom medarbetaren blir delaktig i organisationen. Det är viktigt att organisationen 

ger medarbetarna rätt verktyg och resurser för att kunna sköta arbetet på bästa sätt men även för att 

kunna slutföra sitt arbete. Detta för att förbättra och höja medarbetarnas trivsel då det skapar en 

känsla av uppskattning och engagemang från organisationens sida. Vidare krävs noggrann 

personalhantering för att tillhandahålla bättre engagerade medarbetare som trivs på arbetsplatsen. 

Att behålla och attrahera begåvade medarbetare kan vara avgörande för en fortsatt överlevnad för 

organisationen (Örücü, Staub, Jenab, Babayigit & Deniz, 2017).  

 

Forskning inom militären visar att lönen är en väsentlig del och påverkar huruvida medarbetarna 

trivs på arbetsplatsen. Lönen spelar en viktig roll för huruvida medarbetarna känner 

arbetstillfredsställelse och väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. Löneförhöjning har visat sig ha 

stor påverkan på hur medarbetarna trivs på arbetet. Inom militären tenderar arbetstillfredsställelsen 

även att öka på grund av det nära samarbetet som förekommer mellan kollegorna då de oftast både 

äter och lever tillsammans. Detta medför att medarbetarna skapar djupare relationer, vilket i sin tur 

leder till större tillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen och kollegor emellan. För att öka 



S0055A – Kandidatuppsats – Julia Öhman 

 10  

trivseln ytterligare behöver även organisationerna ta hänsyn och skapa möjligheter för personlig 

utveckling. Detta för att säkerställa medarbetarnas trivsel och effektivitet (Yang et al., 2008).  

 

2.2 Herzbergs tvåstegsmodell 

Frederick Herzberg har konstruerat en tvåstegsmodell som beskriver vad människor vill ha ut av 

sitt arbete. Han genomförde en studie som ledde fram till två slutsatser, dessa slutsatser kunde 

relateras till olika effekter på arbetet. Det fanns tre utgångspunkter för studien: inställningen 

medarbetaren har till arbetet, vad som skapar denna attityd och vad denna attityd får för 

konsekvenser till arbetet. Undersökningen resulterade i 14 olika faktorer som kunde påverka 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Han gjorde skillnad på faktorer som kunde kopplas till 

missnöje och faktorer som kunde kopplas till stor tillfredsställelse. Hygienfaktorer hör samman 

med otillfredsställelse och motivationsfaktorer hör ihop med arbetstillfredsställelse (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1993).  

 

Motivationsfaktorer är de faktorer som kan leda till långvarig motivation och ökad arbetsprestation. 

Detta förklarar att människor som trivs och är glada med sitt arbete, kopplar samman det till sådana 

saker som har med deras arbetsuppgifter att göra. Vad arbetsuppgifterna innefattar har stor 

betydelse huruvida medarbetaren blir motiverad och nöjd. Arbetsuppgifterna ska inte bara vara 

kreativa och givande, utan medarbetarnas kapacitet och engagemang ska även uppmärksammas. 

Detta leder i sin tur till arbetstillfredsställelse. Hygienfaktorerna hör ihop med den fysiska 

omgivningen, det vill säga bland annat lön, arbetsledning och bra ljud, ljus och luft är viktiga för 

att skapa en god grundförutsättning till motivation. Medarbetare som inte är nöjda och glada 

kopplar ofta samman det till arbetsmiljön och de brister denna för med sig. Hygienfaktorerna 

motiverar aldrig en individ och om organisationen inte tar hänsyn till dessa faktorer leder det till 

att medarbetarna inte trivs. Detta skapar en förklaring till att medarbetaren kan trivas med själva 

arbetsuppgifterna och uppleva utveckling inom yrket, samtidigt som medarbetaren kan uppleva att 

hen inte trivs på själva arbetsplatsen. Detta kan då vara för att den fysiska arbetsmiljön inte lever 

upp till kraven eller att lönen inte är tillräckligt hög (Herzberg et al., 1993).   
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Motivationsfaktorer innefattar: 

● Prestation - Feedback för det genomförda arbetet, men även misslyckandet och frånvaron 

av prestation.  

● Personlig utveckling - När det finns möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen, exempelvis 

stiga till en ny position eller avancera i sin egen kompetens.  

● Arbetet i sig/arbetets organisering - Arbetet och arbetsuppgifterna bör vara varierande, 

utmanande, rutinmässiga, kreativa, och inte alltför lätta eller alltför svåra.  

● Erkännande - En form av bekräftelse där individens handlingar uppmärksammas eller 

nonchaleras.  

● Karriärutveckling - Befordringar.  

● Eget ansvar - Medarbetarna får arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt eget eller 

andras arbete.  

 

Hygienfaktorer innefattar: 

● Status - Statussymboler om en individ till exempel blir tilldelad en särskild sak eller gest, 

exempelvis att anställa en sekreterare när individen fått en högre position.   

● Arbetstrygghet - Om medarbetarna har en trygg anställning, det vill säga en 

tillsvidareanställning eller om medarbetarna har otrygga anställningar (exempelvis 

vikariat). Organisationens stabilitet eller instabilitet.  

● Arbetsmiljö/Arbetsvillkor - Innefattar de fysiska förhållandena som exempelvis ljud och 

ljus. De psykosociala förhållandena såsom mängden arbete och möjligheterna som är 

tillgängliga för arbetet.  

● Privatlivet - Om arbetet påverkar medarbetarnas privatliv, både i positiv och negativ 

bemärkelse.  

● Relationer - Samtliga relationer både kollegor emellan men även chef till medarbetare.  

● Chefer/ledning - Hur chefer leder sina medarbetare.  

● Organisationens policy och administration - Företagspolitiken på arbetsplatsen, främst 

personalpolitik och hur den påverkar arbetets organisering.  

● Lön och andra förmåner - Gäller framförallt den lön som betalas ut men även andra 

förmåner som exempelvis tjänstebil eller friskvårdsbidrag.  

 



S0055A – Kandidatuppsats – Julia Öhman 

 12  

Dessa två faktorer, hygienfaktorer och motivationsfaktorer, skiljer sig åt och därför är det enligt 

Herzberg et al. (1993) inte möjligt för en hygienfaktor att skapa motivation och en 

motivationsfaktor att skapa missnöje. Detta kan sammanfattas genom att hygienfaktorerna 

uppfyller medarbetarnas basbehov och på så sätt förebygger missnöje. Genom att en individ får en 

tillsvidareanställning som genererar lön, skapar detta i sin tur en trygghet, både på arbetet men även 

i privatlivet. Arbete och lön utgör en grundstomme för mänskligt välmående. Hygienfaktorerna är 

också nödvändiga, men de skapar ingen motivation. Motivationen kan endast nås genom 

motivationsfaktorerna (Herzberg et al., 1993).         

 

Kritik har riktats mot denna modell då Herzberg et al. (1993) delat in faktorerna i hygien- och 

motivationsfaktorer och menar att de hör hemma på varsin skala. Detta innebär att hygienfaktorer 

inte kan skapa motivation och att motivationsfaktorer inte kan skapa missnöje. Detta innebär i sin 

tur, enligt Herzberg et al. (1993), att det inte går att skapa motivation på andra sätt om 

motivationsfaktorerna inte är uppfyllda. Kritiken mot Herzberg et al. (1993) påpekar att hans 

resonemang är ologiskt och att hans datainsamlingsmetod inte är tillräckligt stor för att tillämpas 

på andra undersökningar. Det kan finnas skillnader mellan exempelvis andra företag, medarbetare 

och yrken (Hein, 2012).  

 

Trots att Herzberg et al. (1993) fått kritik för sin modell valdes ändå hans modell ut då den ansågs 

vara relevant som utgångspunkt för studien. Med kritiken i beaktning valdes därför Karasek och 

Theorells (1990) modell som komplettering. Då Herzbergs et al. (1993) modell endast tar upp 

faktorer som kan tolkas som antingen eller, det vill säga att endast motivationsfaktorer kan bidra 

till motivation och inte hygienfaktorer, kan Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-

modell ge en bredare förståelse för upplevelsen av arbetet genom att komplettera med fyra olika 

typer av arbeten. 

 

2.3 Krav-kontrollmodellen 

Karasek och Theorell (1990) har påpekat risken med över och understimulans, vilket även deras 

modell pekar på. Deras krav-kontrollmodell utgår ifrån hur upplevelsen av arbetsvillkor är kopplad 

till arbetets krav, och den möjlighet som finns för medarbetaren att kontrollera det egna arbetet. 

Stress i arbetslivet innefattar inte bara låga och höga krav utan även om medarbetaren har kontroll 
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över arbetet eller inte, samt hur stort handlingsutrymmet är för varje individ (se figur 1). 

Handlingsutrymmet för individen består av två perspektiv, medarbetarens kompetens att utöva 

kontroll och vardagsdemokratin. Vardagsdemokratin kan också delas upp i två ytterligare 

perspektiv: uppgiftskontroll och deltagandet i beslutsfattandet. Uppgiftskontroll innefattar de 

möjligheter som finns att påverka på vilket sätt arbetet ska genomföras, när det skall genomföras, 

i vilken ordning det ska genomföras och vad som ska genomföras. Deltagande kring beslutsfattande 

skiljer sig mellan olika nivåer av inflytande och deltagande. Detta kan till exempel vara information 

som går ut från ledningen till de anställda, konsultationer och förhandlingar (Karasek & Theorell, 

1990). 

 

Fyra typer av arbeten har framkommit när både kontroll och krav har kombinerats: 

● Lågstressarbeten 

● Aktiva arbeten 

● Passiva arbeten 

● Högstressarbeten 

 

Figur 1. Krav-kontrollmodellen 

 

Källa: Bengtsson & Berglund (2017, s. 433) 

      

Karasek och Theorells (1990) modell har kombinerat hög respektive låg egenkontroll och höga 

respektive låga yttre krav (se figur 1). Medarbetaren som har hög kontroll och därmed stort 

handlingsutrymme, har större chans att klara av högre krav genom att kunna påverka, planera och 

delegera sitt eget arbete. Den individ som har höga krav stimuleras även av dessa krav, samma 
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gäller för den individ som har låga krav och därmed litet handlingsutrymme. En medarbetare med 

låga krav klarar därför inte av de höga krav som ställs och detta resulterar i stress. Det finns även 

ett yttre krav och en inre kontroll. Det yttre kravet innefattar fysiska krav, det vill säga de fysiska 

ansträngningar som tjänsten kräver. De inre kraven omfattar de psykiska krav som ställs, bland 

annat hur omfattande arbetet är och om det är enformigt. Om medarbetaren får lära sig nya saker 

och fatta egna beslut har individen en inre kontroll (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Högstressarbeten är arbeten som innefattar hög stress vilket medför en ökad risk för psykologisk 

påfrestning som exempelvis depression och utmattning. Medarbetare med höga krav och begränsad 

handlingsfrihet saknar möjlighet att omvandla stressen till handling. Det är därför viktigt att alla 

medarbetare får delta i olika former av social interaktion, exempelvis fikaraster. Detta för att 

medarbetarna ska ges möjlighet att reducera stress och blir mer avslappnade. Saknas däremot 

gemensamma eller enskilda aktiviteter på arbetet kan det bli svårt för medarbetarna att omvandla 

den negativa stressen till något positivt. Då behöver medarbetarna ett fritidsintresse eller hobby där 

de kan engagera sig och tänka på något annat (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Karasek och Theorell (1990) kallar arbeten med hög egenkontroll och höga psykiska arbetskrav 

för aktiva arbeten. Utmanande uppgifter med stor prestation och utan stress är det som 

kännetecknar aktiva arbeten. En aktiv arbetare har oftast en aktiv fritid där stressen kan omvandlas 

till något positivt och något som ger energi. Om en medarbetare har krav på sig själv samt hög 

kontroll kan detta resultera i höga prestationer.  

 

Arbeten med låga krav och hög grad av egenkontroll beskriver lågstressarbeten. Medarbetare som 

har ett lågstressarbete löper mindre risk att råka ut för en arbetsrelaterad sjukdom eller skada. Enligt 

Karasek och Theorell (1990) kan lågstressarbetarna uppleva arbetet som otillfredsställande, men 

de är bland de friskaste och gladaste arbetarna.  

 

Passiva arbeten innebär både låga arbetskrav och liten egenkontroll. Detta kan yttra sig i form av 

att medarbetaren inte finner några utmaningar i arbetet eller att medarbetaren blir instruerad hur, 

vad och när något ska göras. Detta leder i sin tur till att medarbetaren inte kan utvecklas eller 

påverka sin arbetsprestation. En medarbetare som har ett passivt arbete löper större risk att minska 
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sina kunskaper och färdigheter, vilket också leder till att både produktiviteten och motivationen 

tryter (Karasek & Theorell, 1990). 

 

2.3.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

Den ursprungliga modellen innehöll tidigare bara krav och kontroll, men på senare tid har även 

socialt stöd lagts till. Socialt stöd innefattar relationer och interaktioner på arbetsplatsen och inom 

socialt stöd finns fyra olika betydelser. Behovsteori innebär att medarbetaren tillgodoser det 

grundläggande mänskliga behovet av grupptillhörighet och kamratskap genom arbetet, 

socialisationsteori som främjar ett aktivt handlingsmönster, resursteori förändrar den 

genomslagskraft som finns i arbetsbelastningen, samt kollektivitetsteori som utgör grunden för 

makt, kontroll och identiteter i arbetsgruppen (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Socialt stöd kan vara emotionellt, värderande och instrumentellt. Det emotionella stödet innebär 

att medarbetaren finner god gemenskap i arbetslaget och får ett bra och fungerande stöd från chefer 

och övriga medarbetare. Ett värderande stöd innebär att medarbetarna får återkoppling på sina 

arbetsinsatser där de får veta om de gjort något bra eller dåligt. Det instrumentella stödet handlar 

om att det finns ett samarbete mellan kollegor, individer och själva organisationen. Socialt stöd har 

visat sig vara av stor betydelse för individen. Socialt stöd kan minska medarbetarnas stressnivå och 

förbättra hälsan och välbefinnandet (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Karasek och Theorell (1990) fokuserar till skillnad från Herzberg et al. (1993), på hur medarbetaren 

upplever arbetet och hur det påverkar individen. Detta kan i sin tur förklara hur arbetsbelastningen 

och typen av arbete kan påverka individen på olika sätt. Karasek och Theorell (1990) utgår vidare 

från hur individen reagerar på olika typer av krav, beroende på hur stort eller litet 

handlingsutrymme individen har. Sammanfattningsvis utgår Karasek och Theorells (1990) modell 

från att det är kombinationen av olika faktorer som avgör huruvida medarbetaren upplever stress 

eller trivsel, medan Herzberg et al. (1993) modell fungerar som en checklista som inte tar hänsyn 

till hur olika faktorer kombineras med varandra. Karasek och Theorells (1990) modell har därför 

valts ut som komplement, detta för att ha möjlighet att ge en mer nyanserad bild av trivseln på 

arbetsplatsen än vad Herzberg et al. (1993) modell kan ge.   
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3. Metod 

Nedan presenteras val av metod och dess genomförande, urval, litteraturöversiktens 

tillvägagångssätt, informanter, intervjuer, analysmetod, etiska dilemman och uppsatsens 

tillförlitlighet. Avslutningsvis diskuteras metoden i sin helhet.  

  

3.1 Metodval  

Uppsatsens syfte var att undersöka vad soldater och officerare har för upplevelser gällande trivsel 

på arbetsplatsen. För att på bästa sätt fånga människors upplevelser och tankar valdes en kvalitativ 

metod med ett deduktivt synsätt. Genom det deduktiva synsättet styr teorin 

datainsamlingsprocessen. Data har samlats in och det empiriska materialet har analyserats och 

därefter har tolkningar gjorts utifrån det som framkommit i empirin. Det som är av största vikt när 

det handlar om kvalitativ forskning är att kunna nå fram till hur individer tolkar och uppfattar sin 

sociala verklighet, vilket var den främsta anledningen till att denna metod valdes (Bryman, 2011). 

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom syftet var att få en djupare bild av 

intervjupersonernas upplevelser. Detta hade varit svårare att uppnå med enkätundersökningar som 

är vanliga inom den kvantitativa forskningsprocessen. Kvantitativa undersökningar fokuserar på 

generalisering, siffror och distans medan kvalitativa undersökningar syftar till att ge en förståelse 

av kontexten (Bryman, 2011). Uppsatsen fokuserar på att skapa en djupare förståelse för 

människors känslor och tankar vilket är grunden för det hermeneutiska synsättet som uppsatsen 

baseras på. Hermeneutiken grundar sig i att förstå och därför är en hermeneutisk tolkning även 

viktigt när det handlar om människors handlingar, resultatet av människors handlingar samt en 

förståelse för själva människan (Thurén, 2007).  

 

3.2 Litteraturöversikt  

Litteraturöversikten syftar till att belysa de aspekter som är viktiga för medarbetarnas trivsel på 

arbetsplatsen. Litteraturöversikten skapar en överblick över ett begränsat område inom 

organisationsvetenskapen (Nyberg & Tidström, 2012). Urvalskriteriet för artikelsökningen var att 

samtliga artiklar skulle vara peer-reviewed, fulltext och akademiska tidskrifter. Artiklarna 
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avgränsades till att vara publicerade mellan 2000 och 2019, detta för att forskningen inte skulle 

vara för gammal. Sammantaget lästes 48 abstract varav 10 artiklar valdes ut och lästes grundligt i 

full text. Dessa tio artiklar fyllde inklusionskriteriet och lämpade sig allra bäst då de beskrev olika 

aspekter som påverkar trivseln på arbetsplatsen. Under uppsatsen gång gjordes ytterligare en 

avgränsning där sex artiklar valdes ut, då de var av störst relevans kopplat till uppsatsen syfte och 

forskningsfrågor.  

 

3.3 Urval 

Innan studien påbörjades kontaktade jag kompaniet via mejl och ställde frågan om jag fick skriva 

min uppsats där. När jag fick godkänt att påbörja arbetet kontaktade jag åtta personer, även de via 

mejl, som sedan valdes ut till intervju. Samtliga individer var tvungna att uppfylla förutbestämda 

krav. Dessa krav var att de skulle ha tjänstgjort inom den specifika enheten i två år eller längre, 

detta för att de skulle ha god kännedom om organisationen och ha en bättre insikt i vad som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, samt att de skulle hunnit skaffa sig en uppfattning 

om själva arbetsplatsen. Av de åtta informanterna hade samtliga olika befattningar och var en 

blandning av officerare och soldater. Anledningen till varför både soldater och officerare valdes ut 

var att undvika uteslutning av någon kategori, samt för att kunna skapa en bredare förståelse för 

hur de olika yrkeskategorierna upplever arbetet. Jag ville också ha en stor spridning i gruppen vad 

gäller olika egenskaper. Det fanns även ett intresse av att undersöka officerare på grund av att de 

besitter en chefsposition till skillnad från soldaterna. På så vis försökte jag fånga upp både cheferna 

och medarbetarnas upplevelser och detta var också anledningen till att jag valde hälften officerare 

och hälften soldater. Informanterna är både män och kvinnor men ingen vikt har lagts vid varken 

kön eller ålder och för att behålla konfidentialiteten kommer varken deras kön eller ålder att 

redovisas i uppsatsen. Studien syftar inte till att göra någon analys huruvida upplevelsen av trivsel 

skiljer sig med avseende på kön och ålder, därför valde jag att inte ha kön och ålder som 

förutbestämda krav.  

 

För att finna dessa informanter användes ett dokument där samtliga anställda finns med. Detta 

dokument fanns tillgängligt på det interna datasystemet inom den specifika flygflottiljen. En av 

handläggarna på plats kunde då hjälpa mig att ta fram dokumentet och därefter genomföra mina 

sökningar utifrån de specifika urvalskriterierna. I dokumentet kunde olika urval ställas in och 
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därefter sorterades anställda ut efter anställningstid och anställningskategori. Vidare skedde ett 

slumpmässigt urval utifrån den kategoriserade och utsorterade listan. Detta urval benämns 

målinriktat urval, eftersom det skapar en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 

Urvalet har skett med en önskan att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Fördelen med detta urval är att jag själv kan bestämma vilka specifika krav jag 

vill ha utifrån studiens syfte. Det har dock varit svårt att hitta och få kontakt med medarbetare som 

uppfyller de förutbestämda kraven, och som kunnat ställa upp med tanke på hur verksamheten sett 

ut. Detta urval kunde därför anses vara till nackdel för denna studie, men med tanke på att jag var 

ute efter åtta informanter funkade detta urval tillräckligt bra för studiens syfte. Detta urval skapar 

svårigheter att generalisera ett resultat som är kopplat till hela kompaniet och framförallt hela 

Försvarsmakten. Trots detta ansågs detta urval vara mest lämpat då syftet inte varit att generalisera 

för en stor population utan att undersöka ett mindre antal människors tankar och upplevelser. För 

att sedan komma i kontakt med de utvalda informanterna skickades ett mejl där syftet med 

uppsatsen beskrevs och individerna blev sedan tillfrågade om de ville delta. Då endast ett fåtal 

svarade via mejl blev nästa steg att ringa runt till dessa individer samt besöka dem, vilket gav ett 

bättre resultat. När de åtta informanterna tackade ja bokades tid, datum och plats för genomförande 

av intervjuerna.    

 

3.4 Informanter 

Samtliga informanter som valdes till studien arbetade på ett specifikt kompani på en flygflottilj 

inom Försvarsmakten. Fyra av informanterna var soldater och fyra var officerare och dessa var 

både män och kvinnor. Det har funnits en ökad risk för igenkänning av informanterna då kompaniet 

inte är speciellt stort, därför har jag valt att inte särskilja dem i uppsatsen. Jag kommer inte heller 

ge någon utförligare bakgrundsbeskrivning än denna då risken ökar att informanterna ska bli 

igenkända. Det ska inte vara möjligt för varken utomstående eller de som arbetar på flottiljen att 

härleda svar till personerna bakom svaren, därför benämner jag soldaterna och officerarna endast 

som informanter.  

 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med en informant i taget vilket också är det vanligaste i 

forskningssammanhang (Ejvegård, 2009). Totalt genomfördes åtta intervjuer under två veckor, 
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varav fyra med officerare och fyra med soldater. Samtliga intervjuer genomfördes under 

informanternas arbetstid. Intervjuernas längd varade mellan 45–90 minuter och informanterna hade 

blivit informerade om att intervjun skulle ta ungefär 60 minuter. Informanterna hade dock inget 

emot att intervjun kunde dra ut på tiden. Uppsatsen baseras på semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att intervjuaren har en lista med allmänna frågeställningar (se bilaga 1) över det som 

intervjun avser ta upp. Frågorna ställs på ett mer informellt sätt där det skapas möjlighet att ställa 

följdfrågor till svaren. Anledningen varför semistrukturerade intervjuer valdes var för att kunna få 

utförligare svar angående informanternas uppfattningar och upplevelser. En fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att informanterna får möjlighet att ge obundna och längre svar vilket 

lämpade sig till studiens syfte (Bryman, 2011). Intervjuguiden som formulerades inför intervjuerna 

(se bilaga 1) inleddes med ett antal inledande frågor för att få en djupare bakgrundsbeskrivning av 

varje informant.  

 

Innan en intervju är det viktigt att informanterna får en tydlig bild av varför de ska delta och lägga 

ner värdefull tid på att bli intervjuade (Bryman, 2011). Detta gjordes genom att de först blev 

meddelade skriftligt via mejl men även muntligt vid första mötet om syftet med studien och varför 

deras deltagande ansågs vara relevant. För att säkerställa att de förstått allt och inte gått miste om 

något, blev samtliga informanter informerade om syftet en gång till innan intervjun startade. När 

en intervju ska genomföras är det viktigt att informanterna känner sig bekväma i den miljö de ska 

sitta i, samt att lokalen är avskild. Detta för att informanterna inte ska vara iakttagna eller att någon 

ska höra vad som sägs (Bryman, 2011). Då samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte 

nyttjades en mobiltelefon för att spela in, detta för att inte gå miste om vad informanterna delgett. 

Detta var något som samtliga informanter godkände och det var inget som påverkade intervjuerna. 

Fem intervjuer genomfördes i en byggnad där det inte bedrivs någon ordinarie verksamhet. Detta 

för att undvika att informanterna skulle träffa på någon kollega, samt för att behålla 

konfidentialiteten för individen. Ytterligare en anledning till varför denna byggnad var lämpad för 

ändamålet berodde på att den var fri från buller och andra störningar som kunde tänkas påverka 

informanterna (Bryman, 2011). I byggnaden var ett mindre grupprum bokat vilket gjorde detta rum 

lämpat för inspelning. De tre övriga intervjuerna genomfördes separat i ett avskilt kontor då det var 

mest lämpat för deras verksamhet. Detta kontor var dock inte optimalt då det ibland kunde knacka 

på andra medarbetare för att ställa frågor. Detta resulterade i att vi fick pausa intervjun under en 
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kort stund för att sedan börja om igen. Trots detta kunde dessa tre intervjuer genomföras med god 

kvalité.  

 

3.6 Analysmetod 

En tematisk analys har använts för att kategorisera det insamlade datamaterialet utifrån underteman 

och huvudteman, vilket enligt Bryman (2011) är en av de vanligaste metoderna för att analysera 

kvalitativ data. Processen för tematisk analys kan enligt Braun och Clarke (2006) delas upp i sex 

steg. Efter att samtliga intervjuer slutförts har dessa lyssnats igenom och transkribering har 

genomförts, detta är steg ett i processen (Braun & Clarke, 2006). Under transkriberingen framkom 

en del uttryck som exempelvis “mmmh”, “asså”, tystnader och så vidare, vilket har reviderats bort 

då det betydelsefulla är innehållet (Gibbs, 2007). Det andra steget handlar om att analysera den 

insamlade datan och genomföra kodning (Braun & Clarke, 2006). Kodning innebär att svaren bryts 

ner och studeras, samt att ord och etiketter markeras ut i texten. För de allra flesta utgör kodning 

en startpunkt när det gäller analys av kvalitativ data (Bryman, 2011). Av svaren kunde specifika 

mönster och upprepningar noteras vilket möjliggjorde indelning av begreppen i olika kategorier 

vilket i sin tur beskriver steg 3 (Braun & Clarke, 2006). Det fjärde steget, enligt Braun och Clarke 

(2006) handlar om att granska teman för att kontrollera hur de förhåller sig till det kodade 

materialet. En viktig del av analysen är kodningen där de intressanta delarna väljs ut, vilket skapar 

ett mer översiktligt material. Detta gör det i sin tur enklare att upptäcka de svar som är 

återkommande för ett flertal av informanterna, men även de svar som skiljer sig från mängden. För 

att säkerställa att allt som är av relevans kommit med och för att fånga upp saker som eventuellt 

missats har den insamlade datan i denna studie bearbetats och lyssnats på flertalet gånger. Det 

femte steget syftar till att materialet ska tolkas och analyseras, vilket i detta arbete har inneburit att 

jag har utgått ifrån det teoretiska ramverket och därefter konstruerat flertalet huvudteman: 

motivationsfaktorer, hygienfaktorer samt krav-kontroll-stöd. Detta för att skapa enklare 

förutsättningar för att kunna läsa resultatet och få en större överblick, men även för att förstå 

resultatet på ett bättre sätt. Utifrån dessa huvudteman har ett antal underteman konstruerats: lön, 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö, privatliv och arbete, delaktighet i organisationen, feedback, 

utveckling, arbetets organisering och eget ansvar, arbetsbelastning samt relationer och 

interaktioner på arbetsplatsen. Dessa rubriker har framkommit utifrån respektive teori och därav 

bildat egna underteman utifrån huvudtemana (Braun & Clarke, 2006). Det sjätte steget innebär att 
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analysera de teman som framkommit för att sedan lyfta fram de övergripande och viktigaste delarna 

av intervjuerna. Detta genomfördes genom att presentera citat som sedan analyseras ihop med den 

teoretiska referensramen som till sist skapar den vetenskapliga uppsatsen (Braun & Clarke, 2006). 

 

3.7 Etiska förhållningssätt  

Uppsatsen har följt de grundläggande etiska principerna från Vetenskapsrådet (u.å.): 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att informanterna blir informerade om vad syftet med 

undersökningen är, samt att de har rätt att ta del av resultatet. Det handlar också om informanternas 

rätt att avbryta intervjun eller att välja att inte svara på någon fråga (Vetenskapsrådet, u.å.). Detta 

har uppfyllts genom att samtliga informanter blivit informerade om syftet och att det insamlade 

materialet endast kommer att nyttjas till uppsatsen. De har också blivit informerade om att det är 

okej att avbryta, samt att resultatet av den färdiga uppsatsen kommer att presenteras på 

arbetsplatsen och finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets databas för allmänheten.  

 

Samtyckeskravet syftar till att förklara att informanternas deltagande är helt frivilligt och att de har 

rätt att avbryta deltagandet när som helst under undersökningens gång (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Detta innefattar också att få ett samtycke från varje informant, vilket har skett muntligt med 

samtliga deltagare. Vissa chefer har kontaktats i syfte att få ett godkännande om de är villiga att 

släppa iväg deras underställda för en intervju. Jag har dock varit tydlig med att jag kontaktar dessa 

anställda, detta för att inte hamna i en position där individen känner sig tvingad från högre chef.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan komma åt dem och den känsliga informationen (Vetenskapsrådet, u.å.). All insamlad 

data har förvarats på ett sådant sätt att bara jag har haft åtkomst till det. När uppsatsen färdigställts 

och samtliga intervjuer transkriberats har allt raderats för att säkerställa att uppgifterna inte kan 

komma ut. För att samtliga informanter ska förbli konfidentiella har inga namn eller kön nämnts 

under uppsatsen gång. Detta för att det inte ska bli möjligt att härleda vem av informanterna som 

sagt vad. Detta är särskilt viktigt då hela Försvarsmakten och kompaniet är en mansdominerad 

arbetsplats och kvinnorna är en minoritet. Det ska inte finnas någon möjlighet att lista ut vem som 
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sagt vad. All information som framkommit under intervjuerna berör bara de anställdas upplevelser 

och tankar, därav har ingen känslig information delgetts.  

 

Nyttjandekravet beskriver att det insamlade materialet endast får nyttjas till uppsatsen och inte 

kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppsatsen får heller inte lånas ut till andra 

vetenskapliga arbeten (Vetenskapsrådet, u.å.). All insamlad empiri har endast nyttjats till uppsatsen 

och inget annat. Ingen annan har fått ta del av det insamlade materialet annat än det som omskrivs 

i uppsatsen.  

 

3.8 Tillförlitlighet och äkthet  

I kvalitativ forskning används inte begreppen validitet och reliabilitet utan de benämns istället 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  

 

Trovärdighet handlar om hur trovärdig beskrivningen är av det forskaren kommit fram till, och 

trovärdigheten är avgörande för hur resultatet accepteras i andras ögon. Att forskningen genomförts 

enligt de regler som finns och att resultatet presenteras för de individer som deltagit i studien är 

viktigt (Bryman, 2011). I denna uppsats har organisationen som studerats, samt informanterna fått 

ta del av det färdiga resultatet. För att öka trovärdigheten hade fler intervjuer kunnat genomföras 

vilket hade bidragit till att resultatet hade kunnat appliceras på en större grupp. Detta hade bidragit 

till mer synpunkter, upplevelser och åsikter som hade kunnat vara av relevans för uppsatsen och 

dess resultat.  

 

Överförbarhet innebär att den kvalitativa forskningen fokuserar på djup snarare än bredd (Bryman, 

2011). Uppsatsen har försökt att skapa ett tydligt djup med fylliga citat från respektive informant. 

På grund av fåtalet informanter kan det bli svårt att generalisera ett resultat i större utsträckning. 

Syftet med denna studie är dock inte att dra generella slutsatser utan att öka förståelsen kring 

informanternas upplevelser av trivsel på arbetsplatsen. Därför blir det enklare att fokusera på djupet 

av varje enskild individs uppfattning och upplevelse, vilket resultatet av uppsatsen bygger på. Då 

intervjuerna skett med en specifik målgrupp är det därför svårt att hävda att resultaten går att 

generalisera till andra typer av grupper och individer (Bryman, 2011).   
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Enligt Bryman (2011) menar forskarna att pålitligheten påverkas av huruvida forskaren har använt 

ett granskande synsätt eller inte. Ett granskande synsätt innebär att säkerställa att en fullständig och 

tillgänglig forskningsprocess redogör för samtliga faser i forskningsprocessen. I denna uppsats är 

det möjligt att resultatet inte hade visat samma resultat av andra forskare då empirin har tolkats 

utifrån min egen uppfattning, samt att olika följdfrågor ställts under intervjuernas gång. Eftersom 

intervjuer ofta skiljer sig åt är det svårt att få likadana svar, även om samma person skulle få samma 

frågor en gång till. Genomförandet under uppsatsens gång har tydligt beskrivits för att skapa en 

möjlighet för andra forskare att bedöma pålitligheten (Bryman, 2011).     

 

Att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att hon eller han handlat i god 

tro. Det ska vara uppenbart att forskaren inte låtit personliga värderingar eller åsikter påverka 

undersökningen eller resultatet (Bryman, 2011). På grund av att jag har tidigare erfarenhet av att 

arbeta på den undersökta arbetsplatsen har det varit extra viktigt för mig att vara objektiv och inte 

låtit mina tankar och värderingar påverka undersökningen eller resultatet. Detta har varit något jag 

fått arbeta med under hela uppsatsprocessen där jag försökt hålla avstånd till mina åsikter och 

tankar, vilket har hjälpt mig att vara objektiv. För att trygga objektiviteten har jag tolkat varje 

informants svar utifrån vad de sagt och inte vridit eller förändrat svaren på något sätt. Om det är 

något som varit otydligt har jag kontrollerat med informanterna för att säkerställa att jag förstått 

rätt. Detta bidrar till att jag inte gjort någon egen tolkning som kan härledas till egna erfarenheter. 

Jag har inte heller försökt påverka informanterna med egna tankar eller åsikter. Eftersom det var 

några år sedan jag arbetade i Försvarsmakten har jag fått en viss distans till verksamheten. På grund 

av att jag inte arbetat i verksamheten under de senaste åren, har jag inte heller någon personlig 

relation till informanterna, vilket jag också anser trygga objektiviteten.  

 

Förutom dessa fyra kriterier finns även ett antal kriterier för äkthet. Dessa handlar om att 

undersökningen ska ge en rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som framkommit (Bryman, 

2011). På grund av att en noggrann transkribering genomförts och lyssnats igenom ett flertal gånger 

har undersökningen gett en rättvis och sann bild av vad informanterna delgett. Om något varit 

otydligt har informanterna fått möjlighet att förklara vad de menar. Undersökningen har även hjälpt 

de individer som medverkat att få en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö 
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de lever i. Efter vissa intervjuer har en del diskussioner skett om hur individen uppfattat sin 

arbetssituation. Detta kan ha lett till att individen reflekterat över sin situation på ett annat sätt än 

tidigare. Vidare har undersökningen också bidragit till att deltagarna fått en bättre bild av hur andra 

personer upplevt vissa saker (Bryman, 2011). Då informanternas svar skiljt sig åt kan resultatet av 

uppsatsen bidragit till att de fått en större helhetsbild av hur andra uppfattar arbetsplatsen. Slutligen 

ställs frågan om undersökningen hjälpt informanterna att förändra sin situation (Bryman, 2011). 

Då uppsatsen har fokuserat på att undersöka två olika anställningskategorier (soldater och 

officerare) kan det skilja sig huruvida de olika yrkeskategorierna uppfattar att de kan förändra deras 

arbetssituation. Detta kan dock ha skapat ett samtalsämne inom kompaniet som kan ha bidragit till 

givande diskussioner kring arbetssituationen. Inom organisationen i helhet och tillsammans med 

cheferna är det möjligt att deltagarna fått möjlighet att vidta de åtgärder som behövs. Dessa kriterier 

ovan benämns rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

och taktisk autenticitet (Bryman, 2011).  

 

3.9 Metodreflektion 

Då Försvarsmakten som organisation är av hierarkisk modell har det varit svårt att komma i kontakt 

med soldaterna utan att samtala med cheferna innan. Soldaterna måste i de flesta fall be om lov för 

att göra något utöver den ordinarie verksamheten, vilket kan innebära att de måste berätta för 

berörda medarbetare vad de ska iväg på. Detta leder då till att konfidentialiteten inte kan följas fullt 

ut och det kan finnas en större möjlighet att härleda vem som sagt vad av chefer och kollegor. 

Officerare har däremot större möjlighet att gå iväg när de styr verksamheten själv och därför blir 

det enklare att uppfylla konfidentialiteten. Jag har dock varit tydlig med respektive chef att jag ska 

fråga själv, eller be någon kollega/vän (inte chefer) fråga om det finns något intresse av att delta på 

en intervju. Om individerna varit intresserade och tackat ja har jag skickat ett mejl med 

bakgrundsbeskrivning där jag förklarat vad syftet med studien är, samt bokat tid, plats och datum 

för genomförande.  

 

Då jag har tidigare erfarenhet av att arbeta på det specifika kompaniet i Försvarsmakten, hade jag 

ett svårt utgångsläge för att vara objektiv. Trots egna erfarenheter, värderingar och åsikter om 

organisationen försökte jag utifrån mina egna förutsättningar att ha ett objektivt synsätt. Detta 

genom att fokusera på informanternas svar och försöka bortse från mina egna erfarenheter. Mitt 
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mål var att vara opartisk och objektiv innan varje intervju och under processens gång. Genom att 

jag ställt samtliga frågor till alla och gett varje informant möjlighet att berätta utifrån deras egna 

erfarenheter och upplevelser har det bidragit till att de fått tala fritt utan påverkan av mina 

upplevelser. Jag har även ställt öppna frågor där jag inte försökt uppmuntra specifika svar. Jag har 

tagit till mig och analyserat, samt redovisat vad samtliga informanter delgett, trots att det inte alltid 

överensstämt med min egen uppfattning, vilket har hjälpt mig att trygga objektiviteten.   
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4. Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras och analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket. Avsnittet är uppdelat i tre huvudteman: hygienfaktorer, motivationsfaktorer 

och krav-kontroll-stöd. Av de 14 faktorer som framkommit i Herzbergs tvåstegsmodell har sju valts 

ut för analys. Detta på grund av att de ansågs vara mest relevant för uppsatsens syfte.  

 

Informanterna fick frågan om de skulle rekommendera denna arbetsplats till andra. Fem 

informanter svarade att de skulle rekommendera denna arbetsplats till andra. En informant tyckte 

både ja och nej beroende på livssituation. En annan informant tyckte att alla borde genomföra en 

värnplikt och därefter ta ställning om ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten är av intresse. Den 

sista informanten hade inte rekommenderat denna arbetsplats till andra. Informanternas upplevelser 

och åsikter redovisas utförligt nedan.  

 

4.1 Hygienfaktorer 

Här presenteras empirin och analyseras med hjälp av tidigare forskning om lön och Herzbergs tre 

hygienfaktorer: lön, fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt privatliv och arbete. Dessa faktorer 

är grundläggande för att uppleva trivsel på arbetet.  

 

4.1.1 Lön  

Tidigare forskning inom militären visar att löner påverkar trivseln hos medarbetarna och att lönen 

spelar stor roll för huruvida medarbetarna känner arbetstillfredsställelse (Yang et al., 2008). 

Samtliga informanter förutom en upplever att lönen i Försvarsmakten är för låg. De påtalar att 

lönen är en viktig faktor för att kunna trivas på arbetet och för att kunna behålla medarbetarna, men 

även kompetensen. En av informanterna berättar hur hen upplever lönen inom kompaniet: 

 
Lönen är en stor del, med dålig lön så kommer man inte att få motiverad personal. Vissa påstår att 
lönen inte gör allt, men jo lönen gör jävligt mycket idag. Har du en lön på 20 000 och en på 35 000, 
klart som fan att du kommer vilja prestera bättre på 35 000 i månaden [...]. Ska vi få in personal 
som vi vill ska stanna, en lön på 19-20 000 kronor [...] kommer ingen stanna extremt länge för. 
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Citatet påvisar en åsikt om att högre lön kan bidra till trivsel och arbetstillfredsställelse vilket är i 

enlighet med Yang et al. (2008) som påvisar att löneförhöjning kan påverka medarbetarnas 

inställning till arbetet. Informanten upplever att lönen är för låg, både för att behålla medarbetare 

men även kopplat till arbetsprestation. Informanten anser att högre lön kan bidra till en bättre 

arbetsprestation och motivation. Vidare anser informanten att medarbetarna inte kommer att stanna 

kvar eller arbeta hårt om de upplever att lönen är för låg. Detta kan tolkas som att lönen är en 

väsentlig del för att öka arbetsmotivationen. Att lönen skulle bidra till motivation motsäger dock 

Herzbergs et al. (1993) teori om att hygienfaktorerna inte kan bidra till motivation, vilket han även 

fått kritik för. Flertalet av informanterna, både soldater och officerare, belyser dock att lönen har 

en stor påverkan på motivationen. Detta tyder på att lönen upplevs som dålig även högre upp i 

hierarkin, vilket kan tolkas som att lönen har en stor betydelse oavsett var medarbetarna befinner 

sig i hierarkin. Vissa informanter uttrycker också en irritation över att behöva arbeta hårt då de 

upplever att lönen inte motsvarar arbetet. Detta kan tolkas som att informanterna upplever bristande 

uppskattning från arbetsgivaren då det upplevs som att de inte får betalt för det arbete som de 

genomför. Det kan tolkas som att informanterna inte upplever det vara värt att arbeta hårt när 

uppskattningen från arbetsgivaren inte upplevs vara i balans i förhållande till arbetsinsatsen.  

 

I enlighet med Herzberg et al. (1993) ska medarbetarnas kapacitet och engagemang 

uppmärksammas, vilket i detta fall kan tolkas som att lönen hade bidragit till att deras arbetsinsatser 

uppmärksammas. Det hade även kunnat tolkas som att informanterna inte skulle vara lika kritiska 

till lönen om de hade upplevt att deras arbetsinsatser faktiskt hade uppmärksammats på något annat 

sätt. En del informanter berättar också att vissa medarbetare på en annan flygflottilj tjänar mer än 

på denna flygflottilj trots samma befattning och arbetsuppgifter. Detta belyses i citatet nedan:  

 
Det är en lönefråga [...] det måste de titta över för jag tycker det är fel när man åker till *** och där 
har de betydligt högre ingångslön för precis samma jobb, men bara en annan ort [...]. Varför ska jag 
slita arslet av mig för de här pengarna när jag hade kunnat åka dit och göra samma sak för 5000 
kronor mer i ingångslön.   

 

Detta är något som flertalet av informanterna, både soldater och officerare påpekar och upplever 

som något negativt. Dock upplever officerarna att detta är ett större problem än vad soldaterna 

upplever. Detta kan tolkas som att officerarna lagt ner värdefull tid för att gå en längre utbildning 

till skillnad från soldaterna, och att de inte upplever att denna utbildning gynnar dem lika mycket 
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som den hade gjort på andra flottiljer. Detta kan vara problematiskt då det borde gynna 

medarbetarna att vidareutvecklas och skaffa en bredare kompentens, oavsett var de arbetar i landet. 

Det informanterna upplever som det största problemet är att lönen kan skilja sig mellan officerare 

och officerare, trots samma utbildningsbakgrund och samma antal år inom yrket och befattningen. 

Dessa informanter uttrycker ett stort missnöje över att det skiljer sig mellan olika flygflottiljer trots 

att det handlar om samma arbete. Detta kan tänkas innebära att vissa medarbetare ifrågasätter varför 

de arbetar på detta kompani när de kan göra samma sak på ett annat men tjäna betydligt mer. Det 

kan också tänkas skapa frågor varför det skiljer sig mellan olika individer och att detta kan skapa 

en känsla av att de inte är lika uppskattade. En av informanterna upplever att lönen inte är 

tillräckligt bra kopplat till kompetens, vilket även upplevs som en bidragande orsak till att 

kompetensen försvinner från kompaniet: 

 
Lönen är alldeles för dålig kontra kompetens. Man måste värdesätta kompetens om man ska ha 
tvåbefälssystem som vi har, annars kommer vi aldrig ha specialister [...]. Att kompetensen 
försvinner har med lön att göra. Nästan enbart med lön [...]. Det finns en otrolig marknad civilt och 
den civila marknaden skriker efter ledarskap också, vilket Försvarsmakten är känd för att ha bra 
ledarskapsutbildning [...]. Civilt betalar de för den, det är inte så att det skiljer några tusenlappar 
utan det skiljer 10 000 kronor i lön. 

 

Informanten beskriver att lönen måste värdesättas kopplat till kompetensen om kompaniet vill 

behålla medarbetare. Om lönen skiljer sig så pass mycket finns det risk att medarbetarna lämnar 

kompaniet för att arbeta civilt vilket informanten uttrycker. Om en medarbetare slutar betyder det 

även att kompetensen försvinner, och för att behålla kompetens anser informanten att kompaniet 

måste börja betala för det. Det kan tolkas som att organisationen inte tar tillräcklig hänsyn till 

hygienfaktorn lön, och att det kan tänkas leda till att medarbetarna inte trivs och därav letar sig ut 

till andra företag. Medarbetaren kan trivas med arbetsuppgifterna men ändå uppleva att hen inte 

trivs på arbetsplatsen, vilket kan bero på att lönen inte är tillräckligt hög (Herzberg et al., 1993).  

 

4.1.2 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön innefattar lokaler, ljud, ljus med mera, medan den psykosociala 

arbetsmiljön syftar till informanternas välmående och arbetssituation.  
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Både soldater och officerare har upplevt att det varit lite skakigt kring den psykosociala 

arbetsmiljön inom kompaniet. Majoriteten av informanterna upplever att arbetsbelastningen är för 

hög vilket påverkar deras psykiska mående, men även det fysiska och detta är något som både 

soldaterna och officerarna är eniga om. Detta kan tänkas påverka individens yttre och inre krav, då 

arbetet både tär fysiskt på kroppen på grund av de fysiska ansträngningar som tjänsten kräver men 

även de psykiska kraven då majoriteten av informanterna upplever arbetet som väldigt omfattande 

med högt tempo (jfr Karasek & Theorell, 1990). En del av informanterna upplever arbetet som 

stressigt då det ibland blir långa arbetsdagar under längre perioder. Här upplever informanterna att 

detta innefattar både soldater och officerare och att detta även förekommer högre upp i hierarkin. 

Informanterna trycker på att ledighet är viktigt men att det saknas möjligheter för både soldater och 

officerare att ta ut det på grund av den höga arbetsbelastningen. Informanterna upplever även att 

möjligheten till återhämtning inte finns vilket kan påverka arbetsmiljön negativt (jfr Herzberg et 

al., 1993). Detta kan också tyda på att det finns en avsaknad av socialt stöd, som enligt Karasek 

och Theorell (1990) kan minska medarbetarnas stressnivå och förbättra hälsan. Socialt stöd är 

särskilt viktigt då majoriteten av informanterna upplever att arbetet sliter både fysiskt och psykiskt 

på välmåendet. Gällande den psykosociala arbetsmiljön berättar en informant sin upplevelse: 

 
Psykiskt då tycker jag [...] Du ska kunna ta ganska mycket, gilla läget nu är det så här. Laget före 
jaget [...]. Man glömmer bort individen många gånger, att kolla och lyfta upp hur du mår, och det 
är det som är farligt när man har så hård jargong.  

 

Informanten upplever att jargongen är för hård vilket påverkar det psykiska måendet. För hård 

jargong kan tänkas innebära att attityden gentemot andra inte är den bästa och att detta kan skapa 

ett arbetsklimat där medarbetarna inte vågar vara ärliga och där de får utstå en attityd som de inte 

upplever som något positivt. Det kan även tänkas skapa en annan sorts attityd gentemot 

medarbetarna vilket inte främjar ett öppet klimat där samtliga får komma till tals och där allas 

åsikter anses vara viktiga. Jargong kan också tolkas som ett stereotypt uttryckssätt som riskerar att 

producera och reproducera snäva föreställningar och normer om och på arbetsplatsen (Hinton, 

2003). Hård jargong med tuff attityd och ett arbetsklimat där en individ inte får verka svag är också 

något som kan tänkas uppstå i en hierarkisk organisation där det finns flera nivåer av underordnade. 

Särskilt i en organisation som Försvarsmakten där överordnade ger order till underordnade på ett 

hårt sätt. Detta skulle kunna resultera i att de underordnade inte vågar prata om hur de mår för att 
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de bemöts på ett arrogant sätt. Informanten beskriver att det är likadant överallt på kompaniet och 

att denna jargong medför att individen ofta glöms bort. Enligt Wang och Brower (2019) är det 

viktigt med en bra relation mellan de underordnade och de överordnade, då detta kan bidra till ökad 

trivsel på arbetsplatsen. Citatet belyser även att det är viktigt att ibland sätta sig själv framför andra 

och att människor runt omkring tar sig tid att fråga hur en mår. Citatet indikerar att fokus hamnar 

mer på gruppen än på individen vilket upplevs som viktigt att gå ifrån ibland. Detta tyder också på 

att det är av största vikt att chefer och medarbetare kan se enskilda individer för att visa omtanke, 

men även för att kunna uppmärksamma eventuella fysiska och psykiska problem i tid, som i sin tur 

kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö negativt (jfr Herzberg et al., 1993). 

 

Kring den fysiska arbetsmiljön upplever ett flertal av informanterna, både soldater och officerare 

att det finns en del förbättringspunkter som exempelvis uppfräschning av kaserner och tillgång till 

rätt lokaler. Det finns en gemensam uppfattning mellan soldaterna och officerarna om den fysiska 

arbetsmiljön på grund av att alla medarbetare nyttjar lokalerna, oavsett befattning. Det finns en 

önskan om att få tillgång till spolhall, vårdhall och tak över fordonen för att kunna bedriva 

verksamheten på ett bra sätt. En informant uttrycker även en önskan om att samtliga plutoner ska 

få tillgång till egna kassuner i respektive lokaler för att undvika onödigt spring och nyttjande av 

varandras lokaler. Detta är enligt Herzberg et al. (1993) saker som påverkar den fysiska 

arbetsmiljön och även trivseln på arbetsplatsen. En informant beskriver sin upplevelse om den 

fysiska arbetsmiljön: 

 
Lokalerna är skit, vi har lokaler som inte är ändamålsmässiga och då tänker jag på att vi har mycket 
tunga fordon och vi har inte ens avrinning eller liknande på golven. Lokalerna är egentligen inte 
anpassade för vår tjänst. Vi har påtalat det flera gånger, det är ingen som vill göra något eller lägga 
ner pengar [...]. Jag kan tycka att man anstränger sig inte för att få en bra arbetsmiljö, det snålas 
tycker jag, som med allt annat. 

 

Denna informant anser att lokalerna inte är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas och 

upplever att organisationen inte anstränger sig tillräckligt mycket för att uppfylla de önskemål som 

finns. Här kan det tänkas tyda på brister i den hierarkiska ordningen där soldater och officerare 

upplever att ledningen högre upp i hierarkin inte lyssnar på medarbetarna längre ner. Detta skulle 

kunna tolkas som att det saknas en förståelse mellan de olika nivåerna där de inte har samma 

uppfattning om verksamheten. Informanten berättar att detta är något som påtalats ett flertal gånger 
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men att det fortfarande inte hänt något. Detta tyder på att en del av lokalerna som finns på 

flygflottiljen inte är anpassade efter särskilda behov som exempelvis avrinning i golven. Det som 

utmärkte sig enligt informanterna var att det saknades särskilda byggnader som kunde underlätta 

vardagen för medarbetarna, exempelvis vårdhall och spolhall, vilket kan förstås som att 

möjligheten försvåras för medarbetarna att lösa ut en del av deras arbetsuppgifter. Citatet ger även 

här ett uttryck för att soldater och officerare upplever bristande uppskattning och engagemang från 

arbetsgivaren. Detta kan tolkas som att informanterna upplever en brist på respons och att 

organisationen inte ger medarbetarna rätt verktyg och resurser för att kunna sköta arbetet på bästa 

sätt. Detta leder enligt Örücü et al. (2017) till att trivseln minskas då organisationen inte 

tillhandahåller rätt resurser för att kunna skapa en känsla av engagemang och uppskattning från 

organisationens sida. Detta kan tolkas som att det finns olika uppfattningar i hierarkin och att de 

högst upp inte förstår problemen som upplevs längre ner i hierarkin.  

 

Hygienfaktorerna som hör samman till den fysiska omgivningen är viktiga för att kunna skapa en 

god förutsättning till motivation. Medarbetare som inte är nöjda kopplar ofta samman det till 

arbetsmiljön vilket belyses i citatet ovan (jfr Herzberg et al., 1993). Det som är problematiskt när 

medarbetarna upplever brister i den fysiska arbetsmiljön är att det först och främst påverkar 

trivseln, men även att de kan uppleva att det inte satsas tillräckligt med resurser på dem vilket i sin 

tur kan leda till att de inte känner sig uppskattade från ledningen och att motivationen därför 

minskar (Herzberg et al., 1993). Citatet belyser även att informanten upplever att cheferna högre 

upp i hierarkin inte vill lägga ner pengar på kompaniet längre ner i hierarkin och att den 

inställningen ofta är återkommande från arbetsgivarens sida. Detta kan tänkas skapa en negativ syn 

gentemot de som befinner sig högre upp i hierarkin då medarbetaren längre ner inte upplever att 

organisationen bryr sig om varken medarbetarna eller arbetsmiljön.  

 

4.1.3 Privatliv och arbete 

Ytterligare en hygienfaktor som är viktig för trivsel och som är till grund för motivation är 

privatlivet, det vill säga om det finns möjlighet att kombinera privatliv och arbetsliv. Detta handlar 

om att det ska finnas en balans mellan arbetslivet och privatlivet, där arbetet inte ska gå ut över 

individens liv och fritid (Herzberg et al., 1993). Att kunna kombinera privatliv och arbetsliv är 

viktigt för att kunna uppleva trivsel på arbetsplatsen. En informant berättar sin upplevelse: 
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Slår jag ihop med övningsdygn och skjutfält och någon plutonsövning, så är man nästan uppe i 10 
veckor där man inte jobbar 7-4 och åka hem [...]. Det sliter, sen är det ju de som har betydligt mer 
än så, och då blir det svårt att ha ett privatliv faktiskt [...]. Att ha barn och sådant är jättebökigt, 
framförallt på det här kompaniet.  

 

Informanten beskriver att arbetet på kompaniet kan innebära många veckor borta på grund av att 

de exempelvis har övningsdygn och skjutfält. Citatet belyser även att arbetet på kompaniet inte är 

ett vanligt arbete med arbetstid mellan klockan sju till klockan fyra varje dag. Under ett år kan 

tiden borta komma upp till tio veckor eller mer. Detta är något som kan tänkas leda till stress då 

medarbetarna inte har kontroll över arbetet och kan styra vad som händer (jfr Karasek & Theorell, 

1990). Flertalet av informanterna upplever att det sliter på privatlivet och framförallt för de 

individer som har barn och detta är något som både soldaterna och officerarna är eniga om. Enligt 

informanterna fungerar arbetet därför sämst för de som har familj, vilket tyder på en problematik 

då det är viktigt att alla, oavsett familjesituationen kan arbeta inom kompaniet, framförallt på grund 

av den personalbrist som informanterna upplever. En informant beskriver sin upplevelse av att 

kombinera privatliv och arbetsliv:  

 
Det är jättedåligt bitvis, om man ska titta på denna pluton och sådant där, där är det väldigt intensivt. 
Det är mycket arbetstid, väldigt mycket jobb och man är borta mycket. Ligger borta en hel del och 
sen jobbar du jävligt hårt, så det är som, tufft att släppa det […] Privatlivsmässigt är man borta 
mycket.  

 

Citatet belyser att informanten upplever att det är mycket arbetstid och mycket tid borta vilket 

skapar svårigheter för medarbetarna att ha ett privatliv vid sidan av arbetet. Detta kan tolkas som 

att informanterna upplever att de arbetar för mycket och inte hinner vara lediga, vilket inte bara 

drabbar det fysiska och psykosociala måendet utan även privatlivet. Genom att informanterna 

upplever att både soldaterna och officerarna på kompaniet pressas hårt, är de rädda för att det kan 

finnas en risk att de inte kommer orka lika länge. Med stöd av Herzberg et al. (1993) är det viktigt 

att organisationen tar hänsyn till dessa faktorer för att säkerställa att medarbetarna trivs. Majoriteten 

av informanterna, både soldater och officerare, upplever att det finns problem med att kombinera 

privatliv och arbete, dock inte alla. För vissa individer fungerar det bättre och då kan arbetet 

anpassas efter deras livsstil. Resultatet tyder på att det kanske inte är ett optimalt arbete om 

medarbetarna har familj eller andra att ta hänsyn till. Detta kan också innebära att målgruppen för 
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organisationen begränsas till en viss typ av individer, det vill säga att alla individer inte är lämpliga 

att rekrytera. Det som går att tolka utifrån informanternas svar är att officerarna har större 

möjligheter att pussla ihop arbetslivet med privatlivet på grund av att de har högre mandat att fatta 

egna beslut och styra verksamheten, till skillnad från soldaterna.  

 

4.2 Motivationsfaktorer 

Nedan redovisas empirin och analyseras med hjälp av tidigare forskning om medarbetare och 

trivsel, samt Herzbergs fyra motivationsfaktorer: feedback, utveckling, arbetets organisering och 

eget ansvar. Dessa faktorer bidrar till medarbetarnas motivation och produktivitet.  

 

4.2.1 Delaktighet i organisationen 

För att trivas på arbetsplatsen räcker det inte bara med utveckling utan även att medarbetarnas 

åsikter anses viktiga och att individen får vara delaktig i organisationen (Örücü et al., 2017). En 

del av informanterna upplever att de är delaktiga i organisationen medan vissa inte upplever det. 

Detta kan skilja sig åt beroende på befattning och var i organisationen medarbetarna befinner sig. 

Ju högre upp i hierarkin, desto större chans att påverka organisationen som helhet. Det som gör att 

informanterna upplever sig som delaktiga är att de kan påverka vad som ska göras och på vilket 

sätt, men även att komma med idéer och förslag till genomförandet av verksamheten. Möjligheten 

att påverka kan dock skilja sig åt mellan soldater och officerare på grund av att officerarna sitter 

på en chefsbefattning vilket ger dem större mandat att fatta egna beslut. Detta kan enligt Karasek 

och Theorell (1990) innebära att de medarbetare som inte kan påverka organisationen och vara 

delaktiga kring beslut kan uppleva att de är mer stressade. Detta kan tolkas som att soldaterna har 

större chans att bli stressade i och med att de inte har samma mandat att fatta egna beslut och 

organisera deras egen verksamhet. I enlighet med Karasek och Theorell (1990) kan dock 

deltagande kring beslutsfattande skilja sig mellan olika nivåer vilket stämmer överens med det 

informanterna upplever. En annan typ av delaktighet som en del av informanterna upplever som 

negativ är den bristande delaktigheten i själva verksamheten. En informant uttryckte en önskan om 

hur delaktigheten i verksamheten borde vara: 
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Jag skulle vilja vara mer med i verksamheten, alltså ute mer och mindre tid framför datorn [...]. Jag 
skulle kunna vara mer i verksamheten men då faller saker och då kommer någon säga till att det 
inte är okej att det faller. 

 

Informanten uttrycker en önskan om att få vara mer delaktig i verksamheten då hen upplever att 

det administrativa arbetet tar upp för mycket tid. Här pekar citatet på att det är viktigt för 

medarbetarna att få vara delaktiga i organisationen och inte bara lösa allt på kontoret (jfr Örücü et 

al., 2017). Detta är något som främst är tydligt bland officerarna då det är tydligt att de fått betydligt 

mer administrativt arbete än tidigare. Det administrativa arbetet kan även drabba soldaterna men i 

mindre utsträckning. Informanten berättar dock att möjligheten att vara ute i verksamheten finns, 

men att detta skulle drabba medarbetaren negativt då det hela tiden finns andra uppgifter att lösa. 

Om inte informanten är tillgänglig och sitter inne vid datorn kommer något att fallera och detta 

kommer i sin tur leda till att informanten får ta skulden för det. Detta kan förstås som att 

informanten upplever en begränsning i att sköta sina arbetsuppgifter fullt ut eftersom individen 

tvingas att välja mellan det administrativa arbetet och att följa upp sin egen verksamhet. Detta tyder 

på att det borde finnas en möjlighet för medarbetarna att göra båda delarna. Eftersom informanten 

har en önskan om att vara delaktig i verksamheten på ett annat sätt än vad hen är nu, då hade 

delaktigheten kunnat bidra till att informanten upplever att hen får kontroll över hur verksamheten 

ser ut och fungerar i praktiken. Brist på delaktighet i verksamheten kan också tolkas som att 

informantens handlingsutrymme är begränsat, det vill säga att hen inte har full uppgiftskontroll och 

därför inte kan påverka på vilket sätt arbetet ska genomföras, vilket kan leda till stress (jfr Karasek 

& Theorell, 1990).  

 

Både soldater och officerare upplever att de har lite att säga till om och att det är svårt att påverka 

högre upp i organisationen, vilket med stöd av Örücü et al. (2017) kan påverka trivseln på ett 

negativt sätt. Detta indikerar på att informanterna önskar större delaktighet inom organisationen 

och inom sina yrkeskategorier som soldat eller officer. Det kan dock tänkas vara svårt att låta alla 

medarbetare vara med och påverka högre upp i organisationen, men då kan det vara viktigt att 

medarbetarna upplever att de får möjlighet att uttrycka sina åsikter, framförallt för de som befinner 

sig längst ner i hierarkin då de enligt informanterna har minst möjlighet att påverka.  
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4.2.2 Feedback 

För att kunna hålla uppe motivationen och skapa ökad trivsel på arbetsplatsen är det viktigt att 

medarbetarna får feedback för det genomförda arbetet (Herzberg et al., 1993). Majoriteten av 

informanterna upplever att feedback fungerar på ett bra sätt inom kompaniet och att feedback kan 

ges i olika former, både skriftligt och muntligt men även genom utvärderingar och som ett resultat 

av genomförd verksamhet. Majoriteten av de som tycker att feedback fungerar bra är officerare. 

Detta skulle kunna tänkas bero på att de planerar mer verksamhet än soldaterna och kan därför 

utvärdera sig själva genom att de får följa upp och se hur deras planerade verksamheten fungerat i 

praktiken. Detta kan tolkas som en form av feedback där de både kan få kommentarer av soldaterna 

men även att de själva kan utvärdera deras genomförda verksamhet. Kopplat till specifikt feedback, 

kan det enligt Karasek och Theorell (1990) tyda på att det sociala stödet fungerar bra för officerarna 

där de får ett värderande stöd av både chefer och medarbetare, men att det kanske fungerar sämre 

bland soldaterna. Det kan även tolkas som att medarbetaren får ett instrumentellt stöd där det blir 

tydligt att det finns ett samarbete mellan kollegorna. Det sociala stödet har en stor betydelse för 

individen och kan därmed påverka trivseln på ett positivt sätt (Karasek & Theorell, 1990). En av 

informanterna beskriver hur hen brukar få feedback: 

 
Du kan få feedback från din chef som säger att det här har du gjort bra och det har du gjort mindre 
bra, och det här borde du utveckla och så vidare. Ett medarbetarsamtal eller bara ett vanligt gå förbi 
och surra med varandra. Har man ett bra samarbete med sin chef får man det kontinuerligt [...]. 
Genomför jag en verksamhet och den faller riktigt bra ut och man blir skitnöjd, då är det också ett 
sätt att få positiv bekräftelse.  

 

Enligt denna informant kan feedback visa sig på olika sätt. Antingen muntligt då chefen påpekar 

det som är bra och dåligt, eller genom medarbetarsamtal. Det kan även visa sig efter en genomförd 

uppgift då informanten kan se direkt om uppgiften faller ut bra eller dåligt. Informanten upplever 

också att samarbetet med chefen påverkar huruvida hen får kontinuerlig feedback. Detta kan tolkas 

som att relationen till chefen påverkar i vilken utsträckning medarbetaren får feedback, vilket kan 

anses som problematiskt då det bör vara samma förutsättningar för samtliga medarbetare. Dessa 

olika sätt att få feedback på kan tänkas motivera medarbetarna till arbetet och deras individuella 

prestation (jfr Herzberg et al., 1993). 
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Trots att majoriteten av informanterna upplever att feedbacken fungerar bra finns det några som 

tycker raka motsatsen. Dessa informanter upplever att feedbacken kan vara för kritisk där de endast 

får veta om de gjort något dåligt, vilket syntes tydligare bland soldaterna. Detta kan tänkas ha ett 

samband med att en del av informanterna upplever att jargongen är för hård, vilket i sin tur kan 

tolkas som en problematik på kompaniet. Dessa informanter tycker att feedbacken kan förbättras 

eftersom de anser att det är viktigt med kontinuerlig återkoppling för att få höra när de gör något 

bra och när de behöver utvecklas. Det kan vara problematiskt då dessa medarbetare inte får 

konstruktiv feedback utan bara får höra när de gör något fel. Detta kan tänkas leda till att 

medarbetarna inte känner sig uppskattade och inte heller vet hur de ska arbeta för att kunna förbättra 

sig. Kontinuerlig feedback är enligt Herzberg et al. (1993) viktigt för att skapa motivation. 

Resultatet tyder på att feedback inom kompaniet kan behöva förbättras ytterligare, framförallt för 

soldaterna, för att alla ska ha samma förutsättningar att utvecklas framåt. Det är viktigt att 

medarbetarnas kapacitet och engagemang uppmärksammas (Herzberg et al., 1993).  

 

4.2.3 Utveckling  

En annan motivationsfaktor som är av betydelse är personlig utveckling och karriärutveckling, det 

vill säga att det finns möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen och avancera i sin egen kompetens, 

samt befordras (Herzberg et al., 1993). Statliga medarbetare bör vara nöjda med sitt arbete om 

organisationerna nyttjar deras talanger på rätt sätt. Trivseln påverkas på ett positivt sätt om arbetet 

ger en känsla av prestation och utveckling (Alvinius et al., 2017). Både soldaterna och officerarna 

har samma upplevelser om att de har minskade möjligheter till utveckling på grund av den höga 

arbetsbelastningen på kompaniet. Flertalet av informanterna uttrycker vikten av att få utvecklas på 

sin arbetsplats, vilket en av informanterna beskriver:  

 
Jag trivs när jag får vara med och driva och utveckla. Det är det jag tror de flesta vill göra, att känna 
att man är med och påverkar och att de ser en, man ser hela tiden att man utvecklas och går framåt 
och blir bättre [...]. Att bara stå och stampa, det är det som många upplever är så som läget är just 
nu, och det är en av anledningarna till att många lämnar då.  

 

Citatet ovan belyser vikten av att få utvecklas vilket i sin tur skapar trivsel. Informanten beskriver 

att ett flertal av medarbetarna upplever att de inte får göra någonting som utvecklar dem vilket 

leder till att de inte trivs och därav lämnar kompaniet. I enlighet med Alvinius et al. (2017) bör 

organisationen nyttja sina medarbetare på rätt sätt för att kunna behålla dem. Detta kan skapa en 
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känsla av utveckling som mynnar ut i att medarbetarna trivs och stannar kvar. Det är viktigt att ta 

hänsyn till personalutvecklingen för att förhindra att medarbetarna lämnar organisationen (Alvinius 

et al., 2017). En informant uttrycker vikten av att cheferna ska ge medarbetarna förutsättningar för 

att utvecklas samt att se till individernas bästa. Trots att en del av informanterna upplever att det 

finns goda möjligheter till utveckling upplever vissa att utvecklingen ofta stannar av, framförallt 

på grund av den höga arbetsbelastningen som gör att tiden inte finns till att utvecklas. Detta kan 

tolkas som att den höga arbetsbelastningen leder till att alla inte får samma förutsättningar att 

utvecklas, vilket kan tänkas drabba kompaniet negativt genom att medarbetarnas trivsel minskar.  

 

Kompetensutveckling kan bidra till ökad motivation och skapa möjligheter för medarbetarna att 

upptäcka nya saker (jfr Herzberg et al., 1993). Flertalet av informanterna, både soldater och 

officerare upplever att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom kompaniet och att 

detta kan leda till ökad motivation. Informanterna ger en gemensam bild av att det generellt i 

Försvarsmakten finns många utbildningar och att det finns alla möjligheter att utvecklas, det som 

dock hindrar dem är den höga arbetsbelastningen som innebär att medarbetarna inte hinner åka 

iväg och genomföra diverse utbildningar. Denna arbetsbelastning upplevs vara hindrande för både 

soldater och officerare. Detta kan innebära att trivseln på arbetsplatsen minskar (Herzberg et al., 

1993). En informant berättar sin upplevelse: 

 
Tiden för att utvecklas genom att gå våra egna kurser i Försvarsmakten är ganska låg [...]. Lite 
begränsat skulle jag säga att det är med möjligheterna faktiskt och det är för att man inte har tid att 
vara borta [...]. Det måste finnas mer möjligheter att gå våra egna kurser som vi har i 
Försvarsmakten.  

 

På grund av att det inte finns tid att vara borta från kompaniet blir det svårt att genomföra 

kompetensutveckling, vilket med stöd av Herzberg et al. (1993) kan minska trivseln på 

arbetsplatsen. Informanten uttrycker en önskan om att det ska finnas mer tid till utveckling och 

större möjligheter att gå Försvarsmaktens egna utbildningar. Det kan tolkas som att det inte finns 

tid för medarbetarna att gå Försvarsmaktens egna kurser vilket är synd då det är ett enkelt sätt för 

kompaniet att behålla motivationen och bredda kompetensen. Ytterligare en informant uttryckte 

också: 
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Ju mer utbildning man får, desto mer kan man skickas iväg på. Så kan det kännas lite ibland. Om 
man vill gå kurser och sedan används det inte här utan de skickas till något annat förband för att 
hålla grejer.  

 

Citatet indikerar att kompetensutvecklingen kan nyttjas på ett sådant sätt som inte upplevs gynna 

medarbetaren till det bättre, utan att kompetensen nyttjas till andra syften som att till exempel 

utbilda andra medarbetare på olika ställen i Sverige, vilket var särskilt tydligt bland officerarna. 

Informanten upplever att utbildningarna ofta används för att kunna hjälpa andra förband med deras 

behov vilket resulterar i mer tid borta. Detta skulle kunna innebära att kompetensutvecklingen inte 

gör medarbetarna något gott och därmed ökar inte trivseln på arbetsplatsen (jfr Herzberg et al., 

1993). Det som är problematiskt i detta fall är att medarbetarna inte vill utveckla sig på grund av 

att de inte vill skickas iväg. Detta kan tänkas skapa en arbetsplats där utvecklingen stannar av för 

många medarbetare på grund av att det varken finns tid till kompetensutveckling eller för att 

kompetensen används på fel sätt. Trivsel på arbetsplatsen påverkar medarbetarna på ett positivt sätt 

men när trivsel saknas påverkar det istället medarbetarna på ett negativt sätt (jfr Alvinius et al., 

2017). Det som kan vara problematiskt i detta fall är att medarbetarna som inte känner att de 

utvecklas istället upplever att organisationen inte ger dem något tillbaka. Detta kan återigen tolkas 

som att medarbetarna upplever en brist på uppskattning från arbetsgivarens sida då de inte låter 

medarbetarna nyttja kompetensen de har på kompaniet. Medarbetarna upplever att de inte behöver 

mer tid borta än vad de redan har. Detta indikerar på att medarbetarna skulle uppskatta om de fick 

nyttja sin utvecklade kompetens på kompaniet.  

 

4.2.4 Arbetets organisering och eget ansvar 

Vidare finns ytterligare faktorer som kan öka motivationen på arbetsplatsen och det är själva 

arbetets organisering samt det egna ansvaret medarbetaren får ta. Arbetet bör vara varierande och 

utmanande, samt att medarbetarna ges möjlighet att ta eget ansvar över sina arbetsuppgifter 

(Herzberg et al., 1993). Samtliga informanter, både soldater och officerare är eniga om att arbetet 

upplevs vara varierande och utmanande, i vissa fall mer och i vissa fall mindre. En informant 

uttrycker att det ibland kan bli för varierande då de aldrig hinner bottna i något och bli riktigt bra 

på just det. Detta kan tänkas vara både positivt och negativt då variation är bra men inte i överdrift. 

Informanterna vill även ha en variation i arbetet samtidigt som de efterfrågar stabilitet. Det kan 

tolkas som att variation och eget ansvar kan öka medarbetarnas motivation där de får känna att de 
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utvecklas som individer. Variation kan också tänkas leda till ny motivation för medarbetarna då de 

ställs inför nya, utmanande arbetsuppgifter och ansvar. Vidare tyder detta på att arbetet inte ska bli 

alltför varierande och därför bör verksamheten ibland stanna upp och försöka hinna bottna i saker 

och ting för att skapa en djupare utveckling. Enligt informanterna är det viktigt att det finns en 

balans för att arbetet inte ska bli för varierat, vilket båda soldaterna och officerarna är eniga om. 

För mycket variation är något som kan tänkas leda till en osäkerhet hos medarbetarna då de inte 

får uppleva att de utvecklas tillräckligt mycket inom en viss arbetsuppgift eller viss inriktning. En 

informant beskriver sin upplevelse kring arbetet: 

 
Jag skulle nog säga att det finns få arbetsplatser som är så varierande som den här, här är det ju 
ingenting som är i ett flyt heller […] Att kunna säga till var och en att det här är året, det funkar 
liksom inte. Det är en vardag som är föränderlig, konstant.  
 

Informanten upplever variationen som något positivt och anser att det är anledningen till att arbetet 

inom kompaniet är speciellt. Flertalet av informanterna upplever att arbetet sällan blir samma sak 

om och om igen på grund av variationen i arbetsuppgifterna. Vidare upplever även en del av 

informanterna att de får ta eget ansvar över sina arbetsuppgifter vilket är en viktig 

motivationsfaktor (jfr Herzberg et al., 1993). En del av informanterna upplever dock att de inte får 

ta eget ansvar över sina arbetsuppgifter och de upplever att det kan vara jobbigt att bli kontrollerad 

och tillsagda vad som ska göras, framförallt på soldatnivå. Därför är det viktigt att medarbetarna 

får förtroende att till viss del styra det egna arbetet. Genom att medarbetarna får lägga upp arbetet 

själva bidrar det till att medarbetarna blir mer handlingsfria och upplever att de får utvecklas som 

individer. Detta kan indikera på att de får hög kontroll och stort handlingsutrymme (jfr Karasek & 

Theorell, 1990).  

 

Ett flertal av informanterna upplever också att det finns en del otydliga mål inom kompaniet och 

att det påverkar arbetet i sig. Detta var något som både soldaterna och officerarna var eniga om, 

och de uppger att de ibland ställer sig frågan varför de gör vissa saker och i vilket syfte. Vissa 

gånger upplever också informanterna att de inte vet vad de ska göra, det vill säga att det inte finns 

tillräckligt tydliga kravspecifikationer för vissa tjänster och plutoner. En informant beskriver hur 

hen upplever kravspecifikationen för en specifik tjänst: 
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Jag sitter egentligen och gissar vad jag tror högre chef vill att vi ska göra ibland. Det är en pågående 
diskussion. Gör vi det vi vill göra bara för att vi vill göra det, eller gör vi det som vi faktiskt ska 
göra [...]. Gör vi rätt saker? Vad är vår uppgift? 

 

Citatet belyser att informanten upplever otydliga krav från högre chefer vilket kan leda till att 

medarbetaren inte finner ett syfte med sitt arbete. För att arbetet ska vara motiverande bör arbetet 

vara kreativt och utmanande, vilket det inte blir när det saknas ett syfte och tydliga mål med själva 

arbetet (jfr Herzberg et al., 1993). Detta tyder på att informanterna, både vad gäller soldater och 

officerare, vill ha tydligare arbetsbeskrivningar samtidigt som de även vill ha ett stort 

handlingsutrymme. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan större handlingsutrymme samt större 

kontroll bidra till att stressen minskas. Uppgiftskontroll innefattar vad som ska genomföras och 

genom att informanterna får tydligare arbetsbeskrivningar kan det tänkas skapa en känsla av en 

mer lugn och trivsam arbetsplats (jfr Karasek & Theorell, 1990). Målen bör vara tydliga för 

samtliga parter för att arbetet ska upplevas som meningsfullt och genomföras på rätt sätt.  

 

4.3 Krav-kontroll-stöd  

Nedan redovisas empirin och analyseras med hjälp av Karasek och Theorells modell utifrån två 

underteman: arbetsbelastning samt relationer och interaktioner på arbetsplatsen.  

 
Karasek och Theorell (1990) har skapat en krav-kontroll-stöd-modell som utgår från hur 

upplevelsen av arbetsvillkor är kopplad till arbetets krav och om det finns möjlighet för 

medarbetaren att kontrollera det egna arbetet. Officerarna, till skillnad från soldaterna, upplever 

oftast att de har tillräckligt med handlingsutrymme för att handla fritt, det vill säga att de kan lösa 

en tilldelad arbetsuppgift på valfritt sätt. Detta kan dock variera beroende på vilka styrningar och 

ramar som finns högre upp i organisationen. Att ha stort handlingsutrymme kan reducera stress 

enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell. Handlingsutrymmet innefattar om 

medarbetaren får påverka på vilket sätt arbetet ska genomföras, när det skall genomföras, vad som 

skall genomföras och i vilken ordning (Karasek & Theorell, 1990). Enligt informanterna kan 

deltagandet kring att fatta beslut som rör verksamheten skilja sig mellan olika nivåer på kompaniet 

och det skiljer sig främst mellan soldater och officerare.  

 

 



S0055A – Kandidatuppsats – Julia Öhman 

 41  

4.3.1 Arbetsbelastning 

Majoriteten av informanter, både soldater och officerare upplever en hög arbetsbelastning på 

kompaniet vilket skulle kunna liknas med Karaseks och Theorells (1990) högstressarbete. Hög 

arbetsbelastning kan enligt Karasek och Theorell (1990) leda till psykologisk påfrestning vilket en 

av informanterna upplever: 

 

Nu skulle jag säga att vi är mentalt slutkörda på det här kompaniet. Det är alldeles för hårt tryck 
just nu. Och vi slits mellan att lägga resurserna på grundutbildning eller på vår egen, alltså 
kompaniet eller pluton. Vi orkar egentligen inte med bägge två men vi gör det likförbannat och vi 
måste hålla nivån uppe på den kontinuerliga verksamheten för om inte den nivån är ganska hög och 
de soldater som finns där känner att, ja jag får åtminstone bibehålla och utvecklas. När soldaterna 
inte känner det då slutar de [...]. Vi jobbar för mycket just nu. Man kan jobba mycket i intervaller 
med då måste det finnas perioder då man kan träna, och att vi ska ha möjlighet till tre timmar 
fysträning i vardagen. Det är inte alla som har det, långt ifrån. Man hinner inte och man hinner inte 
ha kul på jobbet. 

 

Citatet belyser hur medarbetarna upplever att de inte hinner ha roligt på arbetet eller träna på grund 

av att det känner sig mentalt slutkörda och trötta till följd av den höga arbetsbelastningen. Detta 

kan tolkas som att det skapas ett missnöje bland medarbetarna när tid inte ges till att ta hand om 

sig själv och sin kropp. Detta tyder på att informanterna upplever att träning är behövligt för att må 

bra och reducera stress, men även för att kroppen ska hålla när arbetet ibland innehåller fysiskt 

tunga arbetsuppgifter. Då informanterna upplever att de inte har någon energi, kan det tänkas vara 

extra viktigt att de får ett bra emotionellt stöd från cheferna och att de har möjlighet att delta i olika 

former av social interaktion, vilket kan tänkas skapa en bättre och mer trivsam arbetsmiljö (jfr 

Karasek & Theorell, 1990). Informanten beskriver att de upplever att det inte finns tid att bedriva 

två olika verksamheter samtidigt. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att medarbetarna lämnar 

kompaniet då det inte finns tid att ta hand om alla medarbetare och utveckla dem. Informanten 

menar också att medarbetarna slutar om de inte får utvecklas och att detta framförallt gäller 

soldater. Detta tyder på, i enlighet med Alvinius et al. (2017), att utveckling bidrar till att arbetet 

upplevs mer meningsfullt.  

 

Informanterna upplever att den höga arbetsbelastningen måste sänkas för att medarbetarna ska 

känna att de orkar arbeta kvar, särskilt längre ner i hierarkin. En informant berättar vad hen önskar 

att högre chefer kan göra: 
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Det är att ge tiden till det, för det finns inte riktigt nu […]. Nu har vi som sagt fått mer uppgifter på 
mindre personal [...]. Man behöver vårda upp själ och materiel för det gör vi knappt nu, för nu är 
det för hårt tryck hela tiden [...]. Och det är något som går sönder, antingen är det materiel eller så 
är det personer. Man ska värna om dem man har kvar. 

   

Informanten upplever att det inte finns tid att ta hand om sig själv eller materielen. Det upplevs inte 

heller finnas tid till att umgås med arbetskollegorna och ha roligt på arbetet. Informanterna 

upplever att ledningen på kompaniet måste lösgöra tid för att de ska hinna ta hand om sig själva 

och sin material, samt delta i olika former av social interaktion, vilket i enlighet med Karasek och 

Theorell (1990) är viktigt för att kunna reducera stress. Detta är dock något som inte upplevs hinnas 

med på kompaniet, varken för soldaterna eller officerarna. Detta tyder på att den höga 

arbetsbelastningen skapar problem för medarbetarna då de får prioritera bort vissa saker.   

 

Som tidigare nämnt berättade en informant att soldaterna kan lämna ifall de inte får utvecklas eller 

om de inte blir sedda på arbetsplatsen. Detta kan liknas vid det arbete som Karasek och Theorell 

(1990) benämner passiva arbeten. Passiva arbeten kan leda till att medarbetaren inte utvecklas, 

vilket också kan bidra till att motivationen och produktiviteten minskar (Karasek & Theorell, 

1990). En informant beskriver att hen upplevt den här typen av arbete inom kompaniet och att detta 

kan leda till att medarbetaren inte finner några utmaningar i arbetet och därmed tappar intresset 

(Karasek & Theorell, 1990). Ett flertal av informanterna upplever att de har hög egenkontroll över 

det egna arbetet vilket kan liknas vid det Karasek och Theorell (1990) beskriver som aktiva arbeten. 

Dock upplever majoriteten av informanterna, både soldater och officerare att det är för hög stress 

på arbetsplatsen vilket kan innebära att individen inte har tillräckligt med ledig tid där stressen kan 

omvandlas till något positivt som ger energi. Istället minskar energin på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Om stressen dock hade varit mindre för medarbetarna hade det kunnat resultera 

i höga prestationer (Karasek & Theorell, 1990). Eftersom samtliga informanter, både soldater och 

officerare, upplever ett högt arbetstempo där majoriteten upplever en hög arbetsbelastning, finns 

det inget av det som informanterna beskriver som stämmer överens med Karasek och Theorells 

(1990) lågstressarbeten. I sådana fall hade dessa medarbetare haft mindre risk att råka ut för en 

arbetsrelaterad skada eller sjukdom (Karasek & Theorell, 1990).  
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4.3.2 Relationer och interaktioner på arbetsplatsen 

Socialt stöd har tillkommit krav-kontroll-modellen och innefattar relationer och interaktioner på 

arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Relationer på arbetsplatsen hör också till Herzbergs et 

al. (1993) hygienfaktorer, vilket enligt honom är grundläggande för att skapa trivsel. På kompaniet 

upplever majoriteten av informanterna att det finns en bra gemenskap och känsla av tillhörighet på 

arbetsplatsen, både bland soldater och officerare, vilket även kan liknas med Karasek och Theorells 

(1990) instrumentella stöd som handlar om att det ska finnas ett bra samarbete mellan kollegor, 

individer och organisationen. Detta syns genom att medarbetarna har en bra relation gentemot 

varandra där de kan diskutera både arbetet och privata angelägenheter, både mellan chefer och 

medarbetare emellan. Detta kan tänkas skapa ett öppnare klimat där medarbetarna får ett förtroende 

för varandra som resulterar i att de fungerar bättre ihop. Detta kan också tänkas påverka relationen 

positivt mellan soldater och officerare. Arbetet inom kompaniet kan tänkas skapa en större 

samhörighet som hjälper individerna att samarbeta med varandra där de också får möjlighet att lära 

känna fler människor. Detta kan skapa bättre relationer och hjälpa individerna att utvecklas som 

personer. Flertalet av informanterna uttrycker att de ofta får en speciell samhörighet med andra 

medarbetare och att det kan vara svårt att hitta någon motsvarighet i det civila arbetslivet, vilket 

var något som både soldaterna och officerarna var eniga om. Det finns en möjlighet att skapa 

relationer med nya människor eftersom arbetet ständigt innebär ett samarbete i alla nivåer. Enligt 

Wang och Brower (2019) påverkar relationer inställningen till arbetet och att arbeta i team kan 

påverka medarbetarnas inställning positivt vilket ett flertal av informanterna upplever. Detta stöds 

även av Yang et al. (2008) som menar att samarbete mellan medarbetare medför djupare relationer 

och ökad trivsel. Alla informanter var dock inte av samma uppfattning. En informant beskriver 

avsaknaden av grupptillhörighet på kompaniet: 

 
Sen byts det ut folk rätt mycket över tid. Det är svårt att få gruppdynamik tycker jag. Det tar en 
stund att bygga upp en gruppdynamik med förtroende och tillit och det upplever jag har varit svårt 
med tanke på att det varit mycket personal som har bytts. Det blir ofta mer ytligt. 

 

Informanten upplever att det är hög personalomsättning på kompaniet vilket gör det svårt att skapa 

tillit och samhörighet med nya medarbetare. Informanten anser att det är svårt att skapa en god 

gruppdynamik och att det ofta resulterar i mer ytliga kontakter. Den höga personalomsättningen 

inom kompaniet upplevs som negativ då det beskrivs försvåra arbetet med att få en sammansvetsad 
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grupp och detta är något som främst upplevs bland soldaterna. Detta kan förstås som att soldaterna 

arbetar mer i grupp och officerarna får agera chefer över gruppen. Resultatet tyder på att 

personalomsättningen kan påverka relationerna på arbetsplatsen men även själva arbetet. Detta kan, 

enligt Karasek och Theorell (1990), förstås som att avsaknad av tillit till medarbetarna kan skapa 

svårigheter att lösa uppgifter tillsammans, men även svårigheter att tillgodose det grundläggande 

behovet av grupptillhörighet och kamratskap. Detta kan också tolkas som att alla medarbetare inte 

kommer in i arbetsgruppen och därmed riskerar att inte trivas på kompaniet, då relationer på 

arbetsplatsen även påverkar trivseln (jfr Karasek & Theorell, 1990). Det kan också tänkas att den 

höga arbetsbelastningen bidrar till att medarbetarna inte hinner socialisera på samma sätt och att 

det i sin tur resulterar till ett ökat behov av socialt umgänge.  

 

Personalhanteringen på kompaniet har upplevts på ett negativt sätt då flertalet av informanterna, 

både soldaterna och officerarna upplevt att personalärenden inte har hanterats på rätt sätt. En 

informant berättar att kompaniet framställs med ett motto att personalen är den viktigaste resursen, 

medan hen upplever det som raka motsatsen. Detta belyses i citatet nedan: 
 
Jag tycker det är intressant det här med att man framställer sig som attraktiv arbetsplats, det är ofta 
såhär att personalen är det viktigaste vi har och så vidare. Jag upplever INTE att man lever efter det 
[...] på flottiljen. Då hade man skött personalärenden betydligt fortare än vad som händer. 
Löneöversyner om det är en sådan sak, en liten sak men det drar ut på ett halvår, eller fan ännu 
längre, två år eller 1 år för vissa. Det är inte okej! [...] Man upplever sig inte som viktig. Det känns 
konstigt när det sägs att vi är viktigaste resursen men vi behandlas som skit ibland [...] Väldigt 
mycket på den här flottiljen kan jag tycka, personalhanteringen. 

 

Informanten tycker det är märkligt att kompaniet uttrycker att medarbetarna är den viktigaste 

resursen när det upplevs som raka motsatsen. På det undersökta kompaniet upplever informanterna 

att löneöversyner har dragit ut på tiden vilket kan tänkas leda till att medarbetarna känner sig 

oviktiga. Informanten upplever att personalärenden som exempelvis löneöversyner inte sköts inom 

rimliga tidsramar, vilket kan tolkas som att medarbetarna inte känner sig som en viktig resurs när 

en sådan sak som löneöversyner kan ta upp till flera år att genomföra. Den generella 

personalhanteringen på flottiljen sköts inte på ett bra sätt enligt informanten. Resultatet tyder på att 

en del av informanterna är besvikna över personalhanteringen inom kompaniet och att det upplevs 

som att cheferna högre upp i hierarkin inte tar sig tid till att genomföra löneöversyner. Detta kan 

tolkas som att löneöversyner hade kunnat leda till att medarbetarna känner sig mer värdefulla och 
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att de anses vara en viktig resurs för kompaniet. En löneöversyn hade också kunnat tänkas skapa 

motivation då det kan leda till högre lön, vilket många av informanterna önskade (jfr Yang et al., 

2008). En tolkning av detta kan vara att organisationen behöver snabba på processen och prioritera 

personalärenden för att medarbetarna återigen ska känna sig uppskattade av arbetsgivaren. Det kan 

också tyda på att informanterna upplever att de behöver en öppen och tydlig kommunikation mellan 

chef och medarbetare där det finns en tydlig motivering till varför det blir som det blir, exempelvis 

varför löneöversyner drar ut på tiden. Denna upplevelse finns bland både soldaterna och 

officerarna. Tydligare kommunikation kan tänkas skapa ett förtroende där medarbetaren får känna 

sig viktig trots att det inte går att lösa på ett snabbare sätt. Då behöver inte individen uppleva att 

cheferna högre upp i organisationen ignorerar de som befinner sig längre ner (jfr Alvinius et al., 

2017).  
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5. Diskussion 
I detta kapitel redovisas och diskuteras de resultat som framkommit under uppsatsens gång med 

utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor. Vidare presenteras förslag till framtida forskning inom 

området.  

 

Syftet med uppsatsen var att, genom intervjuer, undersöka soldater och officerares upplevelser av 

trivsel på arbetsplatsen. Detta skulle besvaras genom att studera ett specifikt kompani på en 

flygflottilj. De forskningsfrågor som studien ämnat besvara var följande:  

 

- Hur upplever informanterna sin arbetssituation på kompaniet? 

- Vilka svårigheter och möjligheter kan identifieras utifrån informanternas arbetssituation 

och hur kan dessa förstås? 

 

Återkommande genom analysen pekar resultatet på att informanterna upplever en hög 

arbetsbelastning, vilket påverkar deras arbetssituation negativt. Det har särskilt framkommit då 

informanterna uttryckt svårigheter med en hög stressnivå på arbetsplatsen samt långa arbetsdagar. 

Informanterna upplever även att tiden inte finns för återhämtning. Med stöd av Karasek och 

Theorell (1990) tyder analysen på att informanterna har ett högstressarbete där den höga 

arbetsbelastningen påverkar den psykosociala arbetsmiljön och ställer till det utifrån flera aspekter. 

Informanterna upplever att de saknar möjligheter att omvandla stressen till handling, vilket 

resulterar i att de mår sämre (jfr Karasek & Theorell, 1990). Arbetsbelastningen kan tänkas vara 

ett stort problem för informanterna eftersom de upplever att det resulterar i brist på ledighet, vilket 

i sin tur beskrivs påverka den värdefulla tiden med familj och vänner. Den höga arbetsbelastningen 

upplevs också hindra möjligheterna till utveckling på arbetet. Med tanke på att organisationen är 

av hierarkisk modell och styrs av att någon annan ger order, kan det tänkas skapa svårigheter 

framförallt för soldaterna att kombinera arbetsliv med familjeliv. Genom order blir uppgifterna 

genast tvingande och därför kan det finnas en risk att vissa medarbetare exempelvis får åka iväg 

och utföra arbete på annan ort eller utomlands, vilket kan upplevas som påfrestande för 

medarbetarna. Eftersom soldaterna, till skillnad från officerarna, har mindre handlingsfrihet kan 
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det förstås som att de har mindre möjligheter att säga ifrån sig arbete på samma sätt som officerarna 

kan. Detta skulle kunna förklaras med att den hierarkiska strukturen skapar sämre förutsättningar 

för att alla medarbetare ska få ökad frihet att fatta egna beslut och på så sätt kunna påverka 

arbetsbelastningen. Enligt Karasek och Theorells (1990) modell bör informanterna få uppleva att 

det finns en balans mellan arbetsbelastningen och handlingsutrymmet, för att de höga kraven ska 

vara något positivt, vilket informanterna inte upplever. Den höga arbetsbelastningen tycks upplevas 

på flera nivåer i hierarkin och det skulle kunna förstås som att det ställs olika krav som leder till 

hög arbetsbelastning, oavsett vilken nivå i hierarkin medarbetarna arbetar på. Det skulle även 

kunna tolkas som att ledningen högre upp i hierarkin inte har samma förståelse och är insatt i hur 

verksamheten ser ut och därför fördelar mer arbete på medarbetarna längre ner i hierarkin. Vidare 

skulle detta kunna tyda på att det saknas förståelse mellan de olika nivåerna vilket skulle kunna 

resultera i ett missnöje hos medarbetarna längre ner i hierarkin, det vill säga på kompaniet. Däremot 

upplever både soldaterna och officerarna på kompaniet att arbetet är väldigt varierat vilket de 

upplever som något positivt då det kan skapa möjligheter till utveckling. Variationen kan tänkas 

bero på att arbetsuppgifterna kan komma från olika nivåer och därmed tenderar det att bli olika 

uppgifter och därför också varierat arbete.  

 

Resultatet indikerar också att majoriteten av informanterna upplever att lönen är dålig inom 

kompaniet, vilket även tycks påverka deras arbetssituation till det sämre. Det är intressant att både 

soldaterna och officerarna har samma uppfattning om lönen, trots att det går att anta att lönen skiljer 

sig på grund av att de har olika positioner i den hierarkiska strukturen. Dock upplever officerarna 

att det är ett större problem att det skiljer sig mellan officerare och officerare vilket skulle kunna 

förstås som en svårighet till att bibehålla motivationen, eftersom de inte finner någon motivering 

till varför det skiljer sig trots att de har gått samma utbildning. Tidigare forskning av Yang et al. 

(2008) visar att lönen påverkar huruvida medarbetaren trivs på arbetsplatsen vilket överensstämmer 

med det analysen pekar på. Löneskillnaderna mellan flottiljerna kan tänkas skapa en känsla av att 

medarbetarna på andra flottiljer blir sedda och uppskattade på ett annat sätt. Det som kan betraktas 

som problematiskt för medarbetarna är att de inte finner tillräckligt med motivation då de upplever 

att de inte blir uppskattade på samma sätt som på andra flottiljer. En konsekvens av detta skulle 

kunna vara att medarbetarna väljer att förflytta sig eller lämna kompaniet på grund av att de 

upplever att kompaniet inte kan konkurrera med övriga organisationer vad gäller lönen, vilket kan 
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skapa svårigheter för organisationen att behålla personal. Resultatet som framkommit i analysen 

stöds dock inte av Herzbergs et al. (1993) teori om att hygienfaktorer inte kan skapa motivation då 

analysen visar motsatsen, det vill säga att lönen höjer informanternas motivation.  

 

Den hierarkiska organisationen medför att informanterna upplever att de inte är delaktiga kring att 

fatta beslut som rör organisationen, vilket kan upplevas som en svårighet för informanterna. Detta 

för att varken soldaterna eller officerarna upplever att de får påverka beslut som fattas högst upp i 

hierarkin, vilket i vissa fall upplevs påverka dem negativt. Med utgångspunkt i Karasek och 

Theorells (1990) modell kan ovanstående tolkas som att en del av informanterna upplever att de 

har mindre kontroll och därmed mindre chans att klara av högre krav då de i viss mån saknar 

möjligheter att påverka sitt arbete. Möjligheterna att påverka tycks upplevas som ett större problem 

för soldaterna som har begränsade möjligheter att styra över sitt arbete, medan officerarna har mer 

mandat att styra och planera sitt arbete. Delaktigheten i organisationen skulle kunna tänkas påverka 

huruvida soldater och officerare upplever trivsel och kan hantera stress på arbetsplatsen (Karasek 

& Theorell, 1990). Detta skulle kunna förstås som att det finns brister och nackdelar med en 

hierarkisk organisation då det kan leda till olika uppfattningar mellan de olika nivåerna, vilket 

skulle kunna tyda på att det finns viss distans mellan de som genomför verksamheten och de som 

planerar den.  

 

Informanterna uttrycker att deras arbetssituation upplevs som positiv av att de har bra relationer till 

sina kollegor på arbetsplatsen, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) är grundläggande för att 

skapa trivsel. Detta överensstämmer även med Herzbergs et al. (1993) teori om att relationer hör 

samman med hygienfaktorerna, som i sin tur skapar en grundförutsättning för trivsel och 

förebygger missnöje. Med stöd av Wang och Brower (2019) och Yang et al. (2008) är relationer 

och interaktioner med övriga medarbetare på arbetsplatsen en viktig aspekt från flera perspektiv 

eftersom det skapar en positiv inställning till arbetet vilket samtliga informanter, både soldater och 

officerare upplever. Analysen visar på att informanterna upplever att det finns en bra gemenskap 

och tillhörighet på kompaniet som inte går att hitta på många andra arbetsplatser. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning av Yang et al. (2008) som menar att det skapas en särskild 

relation inom militären på grund av det nära samarbetet som ständigt förekommer. En bra 

gemenskap mellan medarbetare kan tänkas skapa större möjligheter att bygga upp förtroende och 



S0055A – Kandidatuppsats – Julia Öhman 

 49  

tillit till varandra. Resultatet kan tolkas som att informanterna upplever att grupptillhörigheten 

stärker deras trivsel på arbetsplatsen, vilket är i enlighet med Herzbergs et al. (1993) teori samt 

Karasek och Theorells (1990) teori om det instrumentella stödet. Av det som framkommit ur 

analysen blir det tydligt att det inom kompaniet är extra viktigt för soldaterna att få en 

sammansvetsad grupp. Detta kan tänkas bero på att soldaterna befinner sig längst ner i hierarkin 

och arbetar mer sammansvetsat får att uppnå de mål som sätts högre upp i hierarkin. Officerarna 

besitter oftast chefspositioner vilket innebär att de arbetar mer självständigt och delegerar 

arbetsuppgifterna neråt i organisationen.  

 

Analysen pekar även på att god feedback påverkar informanternas arbetssituation på ett positivt 

sätt då det ger informanterna möjlighet att utvecklas. Majoriteten av informanterna upplever att 

cheferna är väl insatta i hur de ska uppmuntra och utveckla sina medarbetare och ge feedback, 

vilket enligt Herzberg et al. (1993) är en motivationsfaktor för att bli motiverad till arbetet. 

Feedback upplevs fungera som bäst bland officerarna och sämre bland soldaterna. Soldaterna 

upplever att de ofta får tuff feedback och att jargongen kan vara för hård. Att det är hård jargong 

på kompaniet skulle kunna förstås utifrån att Försvarsmakten är en hierarkisk organisation där 

uppgifterna fördelas högst upp och sedan ordersätts till nivåerna längre ner. Det skulle även kunna 

tolkas som att det bland medarbetarna, uppfattas som en tuff och hård jargong genom att 

uppgifterna specifikt fördelas via order. Cheferna behöver inte ta hänsyn till medarbetarnas vilja 

eftersom det är en order som inte ska ifrågasättas. En annan tänkbar anledning till hård jargong 

skulle kunna vara att arbetsplatsen är mansdominerad. I så fall skulle upplevelsen av en hård 

jargong kunna vara resultatet av en kultur som är präglas av normer som beskriver hur killar och 

män förväntas vara och agera, se Linehagen (2018) för vidare forskning inom området. Feedback 

och bra jargong är något som informanterna upplever vara särskilt viktigt i en organisation som 

präglas av hierarki med flera nivåer för att kunna skapa ett bra samarbete däremellan, detta stöds 

av Wang och Brower (2019) som menar att en bra relation och interaktion mellan nivåerna, bidrar 

till ökad trivsel på arbetsplatsen.  

 

Resultatet pekar på att en del av informanterna upplever att deras arbetssituation påverkas av att 

det inte finns tydliga mål och krav med arbetet, vilket resulterar i att de upplever sig osäkra på om 

de bedriver verksamheten utifrån de förväntningar som finns högre upp i organisationen. Utan 
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tydliga mål för varje specifik enhet och inom alla nivåer i hierarkin finns det risk för att 

medarbetarna inte upplever arbetet som meningsfullt och att motivationen därför tryter. Enligt 

Herzberg et al. (1993) har arbetsuppgifterna stor betydelse huruvida medarbetaren blir nöjd och 

motiverad på arbetet. Enligt informanterna bör målen inom organisationen genomsyra hela 

verksamheten och alla nivåer i hierarkin. Om det finns olika uppfattningar om målen kan det tyda 

på bristande kommunikation mellan de olika hierarkiska nivåerna och det skulle kunna leda till att 

medarbetarna upplever svårigheter med arbetet, vilket kan medföra att de till slut arbetar mot olika 

mål.  

 

Avslutningsvis visar analysen på att majoriteten av hygienfaktorerna inte uppfylls då dessa faktorer 

påverkar informanternas arbetssituation och trivsel negativt. Kompaniet tycks därför inte arbeta för 

att säkerställa att deras medarbetare upplever trivsel utifrån Herzbergs et al. (1993) hygienfaktorer. 

Detta innebär också att informanterna kan trivas med själva arbetsuppgifterna men att de därför 

nödvändigtvis inte behöver trivas på arbetsplatsen, vilket en del av analysen tyder på (jfr Herzberg 

et al., 1993). Detta kan bland annat förstås genom att informanterna upplever att den fysiska 

arbetsmiljön inte är tillräckligt bra då de upplever att lokaler behöver förbättras och att det saknas 

vissa lokaler. Analysen visar även att det finns en del motivationsfaktorer som påverkar 

informanternas trivsel negativt. Motivationsfaktorer är också något som informanterna bör få 

uppleva för att skapa en långvarig motivation till arbetet där de både trivs med arbetsuppgifterna 

och på själva arbetsplatsen (Herzberg et al., 1993). Det verkar som att för mycket av enstaka 

faktorer sällan verkar uppskattas, utan det är av större vikt att det finns balans i arbetet. Med stöd 

av Karasek och Theorells (1990) modell är det kombinationen av olika faktorer som är avgörande 

för hur medarbetarna upplever trivsel och inte enstaka faktorer som Herzbergs et al. (1993) modell 

fokuserar på. Analysen visar på att det som informanterna upplever som viktigt och som höjer deras 

trivsel till största del är motivationsfaktorer och inte hygienfaktorer. Det kan tolkas som, i enlighet 

med Herzberg et al. (1993), att medarbetarna inte upplever att grundförutsättningarna för trivsel 

uppfylls.  

 

5.3 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att informanterna, både soldaterna och officerarna, 

upplever sin arbetssituation som stressig på grund av en hög arbetsbelastning. Detta upplevs vara 
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den största svårigheten med arbetet då den höga arbetsbelastningen påverkar andra delar som 

exempelvis familjelivet. Majoriteten av informanterna upplever att de inte får betalt för det arbete 

som de genomför, att arbetsbelastningen hindrar dem från att utvecklas, att alla inte får feedback 

på de sätt de hade önskat och att de mål och krav som finns uppsatta ibland är för otydliga. Med 

utgångspunkt i analysen tycks informanterna uppleva bristande uppskattning från arbetsgivaren. 

Det kan förstås som att den bristande uppskattningen från arbetsgivarens sida resulterar i att 

informanterna upplever att de inte får den uppmärksamhet och det engagemang som de önskar. Det 

som informanterna framförallt upplever bidra till en mer trivsam arbetssituation, och som en 

möjlighet till fortsatt trivsel, är den goda sammanhållningen mellan medarbetarna. Av det som 

framkommit i analysen är det särskilt intressant att officerarna och soldaterna i huvudsak är eniga 

om hur trivseln generellt upplevs på kompaniet, dock tyder analysen på att soldaterna till större del 

upplever att deras arbetssituation påverkas till det sämre på grund av att de inte har samma 

befogenheter att fatta beslut och därmed styra sin egen arbetssituation. Detta skulle kunna tyda på 

att de brister som medför att trivseln minskar till större del handlar om att den hierarkiska strukturen 

kan skapa olika uppfattningar om verksamheten, beroende var i hierarkin medarbetarna arbetar. 

Detta går att förstås som att det kan finnas olika uppfattningar om arbetsuppgifterna och om 

arbetssituationen mellan de som arbetar längst ner och de som arbetar högre upp i organisationen.  

 

Trots att studiens resultat inte kan generaliseras till hela kompaniet anses studien bidragit till att 

skapa en större förståelse för hur soldater och officerare upplever trivsel på ett kompani i en 

hierarkisk organisation som Försvarsmakten. Att förstå och ta till sig hur dessa upplevelser hänger 

samman med etablerade teorier om trivsel på arbetet kan i sin tur hjälpa kompaniet att förstå hur 

deras medarbetare upplever trivseln på arbetsplatsen och därefter arbeta på ett sådant sätt att 

trivseln ökar. Informanterna upplever att deras arbetssituation påverkas till det sämre av ett antal 

aspekter, men trots det upplever majoriteten av informanterna att kompaniet är en bra arbetsplats 

där de fortfarande vill arbeta kvar. De upplever att kompaniet är en varierande och stimulerande 

arbetsplats som inte går att jämföra med många andra civila arbetsplatser. Informanterna önskar 

dock en del förbättringsåtgärder som skulle höja deras trivsel och motivera dem att arbeta kvar 

längre.  
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5.4 Framtida forskning 

Även om tidigare forskning har fokuserat på genus inom Försvarsmakten (Försvarshögskolan, u.å.) 

hade det varit intressant att i framtida forskning undersöka upplevelsen av trivsel på ett kompani 

med avseende på kön. Detta för att se om det föreligger några skillnader mellan män och kvinnor 

gällande upplevelsen av trivsel, och vad det skulle kunna tänkas bero på i en mansdominerad 

organisation. Med utgångspunkt i denna studie och de resultat som framkommit hade det därför 

också varit intressant att studera medarbetare som redan lämnat kompaniet. Detta för att undersöka 

om deras anledning att lämna stämmer överens med de svårigheter och möjligheter som tycks 

påverka informanternas arbetssituation och trivsel, men även för att ta reda på vad deras orsaker 

varit till att sluta. Detta för att se om det finns något samband mellan de som arbetar kvar och de 

som slutat. Vidare hade det varit intressant med en studie som fokuserar på vilka åtgärder som hade 

kunnat locka tillbaka medarbetare som en gång slutat. Ytterligare en intressant aspekt hade varit 

att undersöka vad ett liknande kompani på annan ort har för upplevelser gällande trivsel på 

arbetsplatsen. 
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Bilaga 1 - Intervjuschema  
 
Jag vill börja med att tacka för att jag får genomföra denna intervju. 
Som bakgrundsinformation läser jag sista året på̊ Sociologiprogrammet med inriktning personal 
och arbetsvetenskap vid Luleå̊ tekniska universitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad 
soldater och officerare har för upplevelser gällande trivsel på arbetsplatsen. 
 
För att komma ihåg allt som sagts önskar jag att spela in dina svar för att sedan analysera dessa. 
Ditt namn kommer inte att användas i uppsatsen och allt det jag samlar in kommer endast nyttjas 
till detta arbete. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att presenteras och redovisas inom 
organisationen, samt publiceras bland Luleå tekniska universitets publikationer där den blir öppen 
för allmänheten. Du får såklart ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Om du känner att du vill avbryta intervjun eller hoppa över någon fråga är det helt okej. Jag är 
tacksam för att du vill dela med dig av dina upplevelser, åsikter och tankar. 
 
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Inledande frågor:  
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
Vilken befattning har du? 
Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet? 
Varför sökte du dig till Försvarsmakten? 
Hur upplever du att Försvarsmakten/arbetet har levt upp till dina förväntningar?  
  
Arbetsklimat 
Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
Finns det något du skulle vilja förändra gällande dina arbetsuppgifter? Om du skulle vilja 
förändra något, upplever du att du har möjlighet att göra det? 
 
Anser du att arbetsuppgifterna är tillräckligt varierande och stimulerande? 
  
Beskriv i vilken utsträckning du kan kontrollera det egna arbetet. 

- Får du tillräckligt med handlingsutrymme för att handla fritt? 
 
I vilken omfattning får du vara delaktig med att fatta beslut som rör dig, någon annan eller 
organisationen?  
 
På vilket sätt får du som medarbetare inflytande i organisationen? 

- Beskriv och ge exempel.  
 
Känner du dig självgående i ditt arbete? 
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- Är det viktigt för dig? 
 
Vilka krav upplever du att organisationen ställer på dig som anställd? 
 
Hur skulle du beskriva arbetsklimatet på arbetsplatsen? (Jargong, attityder, trivsel m.m.)  
  
Kan du beskriva och ge exempel på grupptillhörighet och kamratskap som finns på arbetsplatsen. 

 
Motivationsfaktorer 
På vilket sätt får du feedback för genomförda arbetsuppgifter? 

- Ge exempel på en situation där chefer, ledning eller kollegor gett dig feedback. 
  
Vad är viktigt för att du ska känna dig motiverad att arbeta inom organisationen? 
  
Hur skulle du beskriva din inställning till arbetet? 

- Vad skapar detta? 
  
Hygienfaktorer 
Hur upplever du arbetsmiljön på arbetsplatsen? (Både psykosocialt och fysiskt). 

-  Finns det några förbättringspunkter? Ge exempel.  
 
Hur ser möjligheterna ut att kombinera privatliv och arbete? 

 
Beskriv hur du upplever att chefer och ledning styr och leder sin personal. 

- Ge exempel. 
  
Vad är viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats? (lön, utbildning, m.m.) 
   
Möjligheter till kompetensutveckling   
  
Hur skulle du beskriva möjligheterna till kompetensutveckling på din nuvarande arbetsplats? 

- I vilken utsträckning erbjuds och förekommer detta? 
- Är det något som erbjuds till alla eller endast vissa specifika? 
- Vem beslutar kring detta? 
- Har du fått kompetensutveckling?  

Om ja, vad? Om nej, vad vill du ha?  
 
Vilka för-/ respektive nackdelar anser du finnas med kompetensutveckling? 
 
På vilket sätt upplever du att arbetsgivaren tar tillvara på din kompetens? 
 
Hur skulle du beskriva karriärmöjligheterna på din arbetsplats? 

- Finns det goda möjligheter till avancemang och personlig utveckling? 
 
Övrigt 
På vilket sätt framställde Försvarsmakten sig själv som attraktiv när du sökte tjänsten? 
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Vilka är de främsta fördelarna, respektive nackdelarna att arbeta inom Försvarsmakten? 

- Skulle du rekommendera denna arbetsplats till andra? Varför/varför inte? 
 

Slutligen, är det något du önskar tillägga som jag inte tagit med? 
 


