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SAMMANFATTNING 
Det här arbetet studerar med hjälp av en attitydundersökning förhållandet mellan anställda 
soldater och Försvarsmakten i syfte att utveckla förståelsen för soldaters commitment till sin 
arbetsgivare. Frågeställningen lyder Hur ser soldaters relationer ut till arbetsgivaren 
Försvarsmakten? 
 
Arbetets teoretiska grund hämtas i begreppet relationship commitment och närmare bestämt 
den del som benämns attitudinal commitment. Den begreppsdefinition som nyttjas bygger i 
huvudsak på Meyer och Allens (1991) tre komponenter av relationship commitment, det vill 
säga affective commitment (känslomässig), continuance commitment (kalkylativ) och 
normative commitment (normativ). Begreppsdefinitionen inkluderar även åtta 
påverkansfaktorer som var och en ges en tydlig knytning till respektive komponent av 
relationship commitment. Påverkansfaktorerna utgörs av personlig kompetens, delade 
värderingar, förtroende, upplevelser, relationsfördelar, relationsavvecklingskostnader samt 
skyldigheter och tvingande miljö.  
 
Till skillnad från många tidigare studier görs här en tydlig koppling mellan påverkansfaktorer 
och komponenter. Vidare studeras relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare inom 
offentlig sektor vilket även det är relativt ovanligt. Tidigare har framförallt relationer mellan 
organisationer inom privat sektor eller olika former av nätverk studerats. 
 
Undersökningens resultat visar att soldaternas relation med Försvarsmakten framförallt 
bygger på en känslomässig grund där personlig kompetens och upplevelser samt delade 
värderingar har störst betydelse. Därtill kan föras att även förtroende har viss betydelse för 
relationen. Inom den kalkylativa komponenten spelar en förväntan om personlig utveckling en 
viss roll, men i övrigt har komponenten begränsat inflytande på relationen. I studien 
konstateras också att det i princip inte finns någon normativ grund i soldaternas relation med 
Försvarsmakten. 
 
 
Nyckelord: relationship, attitudinal, commitment, relationer, attityder, engagemang, 
upplevelser, soldater, Försvarsmakten. 
 
 
 



 
 

4 

ABSTRACT 
Using an attitude survey, this essay studies the relationship between employed soldiers and 
their employer the Swedish Armed Forces in order to develop an understanding of the 
relationship between these parties. The research question is: What do soldiers' relationships to 
their employer, the Swedish Armed Forces, look like? 
 
The theoretical basis of the study is build on the theories of relationship commitment, and 
more specifically the part that can be linked to attitudinal commitment. The conceptual 
definition used is mainly based on Meyer and Allen's (1991) three components of relationship 
commitment, namely affective commitment (emotional), continuance commitment 
(calculating) and normative commitment (normative). The concept definition also includes 
eight influencing factors, each given a clear linkage to the respective component of 
relationship commitment. The influencing factors are personal competence, shared values, 
trust, experiences, relationship benefits, relationship termination costs, obligations and 
imperative environment. 
 
Unlike many previous studies done in this area, a clear link between the influencing factors 
and their respective components is defined. In addition, the survey covers the relationship 
between workers and employers in the public sector which is also relatively rare. Previously, 
mainly relationships between organizations in the private sector or in various forms of 
network have been studied. 
 
The results of the survey show that soldiers' relationship with the Swedish Armed Forces are  
based in particular on an emotional basis, where feelings of personal competence, desire for 
experiences and shared values are most important. In addition, trust has some but less 
significance for the relationship. Within the caculating component an expectation of personal 
development play a certain role but otherwise the component has limited influence on the 
relationship. In principle, there is no normative basis in the soldiers' relationship with the 
Swedish Armed Forces. 
 
 
Keywords: relationship, attitudinal, commitment.  
(Additional keywords in Swedish are available on page 3) 
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1 INLEDNING 
I inledningskapitlet avhandlas arbetets problemställning. Detta görs genom att först presentera 
problembakgrund och tidigare forskning. Därefter kopplas problemområdet med stöd i 
litteraturen till dess teoretiska sammanhang varefter problematiken slutligen identifieras, 
avgränsas och preciseras i form av en frågeställning och ett syfte. 

1.1 Problembakgrund 
Försvarsmaktens transformering från värnpliktig personal till anställda soldater kan vid en 
första anblick inte tyckas ha mycket med företagsekonomi att göra, men myndigheten står 
idag inför samma utmaningar som många andra organisationer och företag.   
 
Med värnplikten erhöll Försvarsmakten årligen en kull soldater varvid förbanden exklusivt 
kunde fokusera på utbildning och samträning utan att lägga resurser på rekrytering. Till 
skillnad mot tidigare ska Försvarsmakten nu i stället engagera personal på helt frivillig grund 
vilket resulterar i att organisationen måste kunna locka till sig och behålla medarbetare på en 
konkurrensutsatt arbetsmarknad. 
 
Under 2012 har omsättningen bland soldater blivit större än beräknat, vilket Försvarsmaktens 
informationsdirektör Erik Lagersten kommenterat i SVD. ”Försvarsmakten bedömde i början 
av året att cirka 10 procent av våra GSS [Gruppbefäl, Soldater och Sjömän, förf. anm.] skulle 
sluta i år. Nu pekar prognosen mot att siffran blir cirka sex till sju procent högre”.1 
 
Stabschefen vid Försvarsmaktens personalstab, Peter Öberg, förklarar orsakerna till 
soldatavhoppen som ”att det inte främst är lönen som är avgörande när soldater och sjömän 
slutar […] soldaterna har i sina avgångssamtal i stället sagt att de vill ha bättre 
utvecklingsmöjligheter, bättre övningar och bättre verksamhet.”2 
 
Trots att ersättningen inte anses vara huvudorsak till avhopp så höjdes soldatlönerna markant i 
oktober 2012. Enligt överbefälhavare Sverker Göranson syftar höjningen till att ”stärka den 
långsiktiga personalförsörjningen och därför är det här beslutet en viktig komponent. 
Tillsammans med övriga anställningsvillkor, spännande uppgifter och utmaningar hoppas vi 
att även fortsättningsvis kunna attrahera talangfulla och motiverade medarbetare.”3  
 
Det som Peter Öberg och Sverker Göranson berör kan i företagsekonomiska sammanhang 
inrymmas i begreppet relationship commitment. Morgan och Hunt (1994) beskriver till 
exempel relationship commitment som något som uppstår när en part anser att det är värt att 
jobba på en relation för att säkerställa att den kvarstår på obestämd tid.  
 

                                                
1 www.svd.se/opinion/brannpunkt/lonen-inte-avgorande-nar-soldaterna-slutar_7584396.svd, 2012-10-18 
2 www.svd.se/nyheter/inrikes/hojda-loner-ska-stoppa-soldatavhopp_7576414.svd, 2012-10-18 
3 www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Hojd-lon-for-gruppbefal-soldater-och-sjoman, 2012-10-18 
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Tidigare forskning 
Sharma et al. (2006) har studerat relationer inom internationell handel. I studien identifieras 
kulturella orsaker till skillnader i relationship commitment mellan olika kontinenter. Det 
konstateras också att känslomässiga och värdebaserade orsaker normalt har större betydelse 
för att commitment ska uppstå än vad till exempel uppfattningar om moralisk skyldighet har. 
 
Inom ramen för självfinansierad högre utbildning har Wong och Wong (2012) undersökt vad 
som genererar relationship commitment hos elever. De konstaterar att relationsfördelar, 
relationsavvecklingskostnader och delade värderingar alla är områden som bidrar till att 
relationship commitment uppstår, men att relationsfördelar utgör den klart viktigaste faktorn. 
  
Roxenhall (2011) har studerat relationen mellan nätverksstrukturer och network commitment i 
innovationsnätverk. Roxenhall slår fast att det inte räcker att ha direkta relationer med 
samarbetspartners, utan att det krävs djupa, intensiva och nära samarbetsrelationer för att fullt 
ut erhålla känslomässigt engagerade och lojala deltagare som vill upprätthålla relationen. 
 
Andrésen et al. (2012) har studerat vilken påverkan strukturella faktorer och aktiviteter har på 
commitment inom regionala strategiska nätverk. De processer och aktiviteter som nätverken 
genomförde visade sig ha en stor inverkan, men något överraskande för författarna hade de 
strukturella faktorerna en ännu större effekt på nätverkets commitment. 
 
Sett till forskning inom angränsande områden är det framförallt intern marknadsföring som 
studerats i syfte att nå ökat organisatoriskt engagemang. Sargeant och Asif (1998) har bland 
annat undersökt intern marknadsföring inom finanstjänstesektorn. Studien visade att 
marknadsföring bör utgöra en affärsfilosofi som stöttar relationsbyggande såväl externt som 
internt, utan detta ansågs bankerna få mycket svårt att effektivt konkurrera på marknaden. 
 
Chang och Chang (2009) studerade huruvida intern marknadsföring kan ge ökat 
organisatoriskt engagemang vid sjukhus. Resultatet pekade på att ett aktivt engagemang bland 
sjuksköterskor var avgörande för en effektiv sjukhusverksamhet. Med ökat organisatoriskt 
engagemang ansågs en positiv företagskultur kunna odlas och de anställdas lojalitet ökas, 
vilket i sin tur ansågs kunna förbättra hela organisationens resultat. 
 
Intern marknadsföring kan därmed ses som ett sätt att påverka arbetstagares commitment, 
men om det inte fullt ut är känt vilka faktorer som genererar relationship commitment så 
spelar det förmodligen inte någon roll vilka åtgärder som vidtas. Eller som Lewis Carroll 
skulle ha uttryckt det If you don't know where you are going, any road will get you there!4  
 
Någon undersökning som studerat relationship commitment inom organisationer liknande 
Försvarsmakten har inte identifierats utan de flesta undersökningar tycks inrymma 
internationella vinstdrivande företag eller olika nätverk av företag. Däremot har Karlsson 
(2011) studerat Ledarskapets betydelse för soldaters beslut att ta och fortsätta sin anställning 

                                                
4 Författarens egen återgivning av Lewis Carrolls berömda citat. 
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inom Försvarsmakten. Karlsson konstaterar framförallt att soldaternas uppfattning om den 
närmaste chefens ledarskap har ett klart samband med viljan att fortsätta sin anställning. 
 
I samband med Försvarsmaktens övergång till anställda soldater presenterades FOI-rapporten 
Frivilliga soldater istället för plikt – internationella erfarenheter och ekonomiska 
konsekvenser (Jonsson & Nordlund 2010). I underlaget, som främst fokuserar på ekonomiska 
konsekvenser, konstateras att Försvarsmakten bör utveckla incitament för att behålla soldater. 
Incitament anses internationellt ha skapat inlåsningseffekter som gör att soldater stannar 
längre. Som exempel på positiva incitament anges ersättningar och civil utbildning medan 
negativa incitament kan vara återbetalningskrav och ofördelaktiga anställningsbetyg. 
  
Även om det inte kan hänföras till vetenskapliga studier bör det slutligen också påpekas att 
Försvarsmakten genomför avgångssamtal med personal som väljer att avsluta sin anställning. 
Av dessa framgår, i likhet med Peter Öbergs citat från inledningen, att de viktigaste orsakerna 
till att soldater slutar är att de förväntar sig ”bättre utvecklingsmöjligheter, bättre övningar 
och bättre verksamhet.”5 Här bör nyansskillnaden noteras, avgångssamtal genomförs med 
personal som avslutat sin anställning men naturligtvis inte med de som idag finns kvar i 
organisationen och som därmed har någon form av relationship commitment. 
 
Sammantaget finns det således internationella erfarenheter avseende soldaters relation med 
arbetsgivaren. Någon motsvarande svensk studie har ej identifierats förutom Karlssons 
undersökning rörande betydelsen av den närmaste chefens ledarskap. Därmed saknas det i 
dagsläget kunskap om hur anställda soldater ser på relationen med Försvarsmakten och i 
förlängningen också vad som är orsaken till att de vill behålla relationen till Försvarsmakten.  

1.2 Problemdiskussion 
Commitment har studerats i många sammanhang och även om alla inte är överens om 
innebörden tycks de flesta trots allt vara eniga om dess stora betydelse för att nå en 
framgångsrik verksamhet. Mowday (1998, sid. 396) hävdar till exempel att ”A strategy of 
developing committed and loyal employees holds the promise of superior financial returns.”. 
 
Andrésen et al. (2012) slår fast att relationship commitment kan vara antingen attityd- eller 
beteendemässigt. Attityder utgör då synen på relationen eller intensioner relaterade till 
relationen medan beteende avser vad som i själva verket genomförs. 
 
Meyer och Allen (1991) hävdar också att skillnaden mellan attityder och beteenden är väl 
etablerad inom litteratur som avhandlar organizational commitment. Trots detta väljer de att 
dela in commitment i tre komponenter som de benämner känslomässiga (önskan), 
kalkylmässiga (behov) och normativa (skyldighet). Meyer och Allen hävdar att beteenden 
indirekt påverkar den känslomässiga komponenten och därmed blir en del av den. 
 
Även andra forskare understryker uppdelningen i attityder och beteenden. Brooks (2002) 
menar att attityder kan kopplas till relationen med organisationen och framförallt avseende 

                                                
5 www.svd.se/nyheter/inrikes/hojda-loner-ska-stoppa-soldatavhopp_7576414.svd, 2012-10-18 
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huruvida värderingar och mål är överensstämmande. Attityder kan därmed sägas innehålla 
vilja, tankar, intentioner och beslut medan beteende i stället, precis som Andrésen et al. 
(2012) hävdar, är det som människan verkligen gör, själva agerandet. 
 
Sharma et al. (2006) delar upp relationship commitment i fem dimensioner där fyra av dessa 
kan räknas till attityder medan den femte i likhet med andra forskare hänförs till beteende. 
 
Morgan och Hunt (1994) skiljer sig lite från övriga då de i sin Commitment-Trust Theory of 
Relationship Marketing i stället för att titta på olika typer av commitment väljer att inte bara 
definiera vad som genererar relationship commitment utan även vad som skapar förtroende. 
Morgan och Hunt definierar både förutsättningarna för, samt resultaten av, relationship 
commitment respektive förtroende. Såväl förutsättningarna som resultaten kan närmast 
grupperas som attityder och snarare i sin förlängning ses som möjliga beteenden. 
 
Dunne och Barnes (Varey & Lewis. [red.] 2000, sid. 216-217) använder inte specifikt 
begreppet relationship commitment men de beskriver vad som eftersträvas, det vill säga en 
utvecklad relation som ger ökat totalt commitment.  

By enhancing the relationship, responding to employee needs and facilitating 
internal processes with appropriate training and resources, the levels of employee 
satisfaction, fulfilment, motivation, commitment and loyalty increase. 

 
Mowday (1998, sid. 390-391) hävdar kort och gott att: 

Commitment may have multiple forms […] Even so, there is value in recognizing 
different forms of commitment because it allows for a clearer understanding of the 
differential processes leading to the development of each form of commitment. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns varierande uppfattningar om relationship 
commitment, såväl avseende dess former som hur commitment uppstår. De flesta forskare 
tycks dock vara överens om att det finns två grundtyper, dels attitudinal commitment och dels 
behavioural commitment. Därmed är inte attityd och beteende samma sak. I det här arbetet 
studeras soldaters attityd till Försvarsmakten, alltså attityddelen av relationship commitment. 

1.3 Problematik 
I boken The Relationship Marketer använder Hougaard och Bjerre (2009) vad de benämner 
the economic and dyadic perspective. Perspektivet beskriver hur parterna i en relation söker 
en balanserad lösning inom ramen för en aktuell kontext.  
 
I den här studien utgörs parterna av soldater och Försvarsmakten medan kontexten utgörs av 
anställningsförhållandet dem emellan. Problematiken utgör dock inte att identifiera Hougaard 
och Bjerres balanserade lösning, men väl de delkomponenter som kan ingå i en sådan lösning.  
 
Problematiken som avhandlas rör därmed hur relationen ser ut mellan soldater som 
arbetstagare och Försvarsmakten som arbetsgivare, sett ur soldatperspektivet. Studien 
behandlar kontinuerligt tjänstgörande soldaters relationship commitment och den del av 
begreppet som inryms inom attityder (attitudinal commitment). 
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1.4 Frågeställning 
Studien ska svara på följande frågeställning: 

Hur ser soldaters relationer ut till arbetsgivaren Försvarsmakten?  

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att utveckla förståelsen för soldaters commitment till arbetsgivaren 
Försvarsmakten.  
 
Även om det inte är studiens uppgift att sia om framtiden så är det författarens förhoppning att 
den ökade kunskap som här erhålls om relationen mellan soldater och Försvarsmakten även 
ska kunna användas för att på sikt minska personalomsättningen.  

1.6 Avgränsningar 
Inom ramen för det här arbetet belyses endast attitydengagemang (attitudinal commitment) då 
det har med viljan och intentionen hos individen att göra. Själva agerandet, som inte 
nödvändigtvis behöver överensstämma med attityden, avgränsas varför beteendeengagemang 
(behavioural commitment) inte avhandlas.  

1.7 Disposition 
Arbetets övergripande disposition är som följer. 
 
Kapitel 1 – Inledning. Arbetets problematisering samt syfte och frågeställning presenteras. 
Kapitlet sätter problemet i dess kontext och avgränsar dess omfattning. 

Kapitel 2 – Teoretisk grund. Olika perspektiv på relationship commitment avhandlas vilket i 
kapitlets senare del leder vidare till en hypotesgenerering. 

Kapitel 3 – Metod. Generering och analys av undersökningens empiri beskrivs och den valda 
metodens för- och nackdelar diskuteras. I kapitlet återfinns även den operationalisering som 
nyttjas för framtagandet av det empiriska underlaget. 

Kapitel 4 – Resultat. Undersökningens resultat i form av insamlad empiri redovisas. 

Kapitel 5 – Diskussion. Resultatet från kapitel 4 analyseras i relation till den teoretiska 
grunden i kapitel 2. 

Kapitel 6 – Återkoppling till frågeställning och syfte. Arbetets frågeställning besvaras och en 
återkoppling görs till studiens syfte. 

Kapitel 7 – Resultatet i relation till annan forskning. Arbetets resultat diskuteras relativt 
tidigare forskning och Försvarsmaktens erfarenheter. Vidare tydliggörs arbetets 
forskningsbidrag följt av förslag på fortsatt forskning. 

Kapitel 8 – Semper fidelis. I det sista kapitlet avslutas uppsatsen genom en kort återkoppling 
till arbetets titel. 
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2 TEORETISK GRUND 
I kapitel 2 delges först en teoretisk ram som sedan leder fram till arbetets definition av 
relationship commitment. Därefter avslutas kapitlet genom att med definitionen som grund 
generera arbetets hypoteser. 

2.1 Inledning 
Vad är det som motiverar människor att agera på ett visst sätt? Enligt Abrahamsson och 
Andersen (2005) finns det två ytterligheter inom motivationsteorin. Dels har motivation inre 
förklaringar hos individen själv och dels finns det yttre förhållanden som ger motivation.  
 
Motivation är i det här fallet inte samma sak som commitment men det finns kopplingar 
mellan begreppen. Precis som inom motivationsteorin finns det för relationship commitment 
såväl inre som yttre förklaringar till att relationer upprätthålls. Nedan presenteras tre 
perspektiv på relationship commitment som innehåller både inre och yttre förklaringar. 

2.2 Olika perspektiv på relationship commitment 
Oavsett vilken definition som används avseende attitydmässigt commitment så hävdar 
Andrésen et al. (2012) att det kan ses som en psykologisk kraft som håller samman parterna i 
en relation. De tre teorier som presenteras kan med fördel ses i ljuset av vad som orsakar en 
sådan sammanbindande psykologisk kraft. 
 
Meyer och Allen (1991) delade tidigt in commitment i tre komponenter, något som många 
forskare på området senare anammat. Det har förekommit studier där Meyer och Allens 
indelning använts till sin helhet (Brooks 2002, Roxenhall 2011) men också tillfällen där en 
avgränsning gjorts till en eller två komponenter (Sharma et al. 2006, Morgan & Hunt 1994). 
Meyer och Allens tre komponenter av relationship commitment utgörs av: 

− Känslomässigt commitment: en önskan om att vara kvar i en organisation tack vare 
upplevelser som skapar en känsla av trivsel och personlig kompetens. 

− Kalkylerat commitment: ett behov av att vara kvar i en organisation beroende på att det 
kostar för mycket att lämna den samma eller för att det saknas alternativ. 

− Normativt commitment: en skyldighet att vara kvar i en organisation på grund av 
internalisering av en lojalitetsnorm eller mottagna favörer som kräver återbetalning. 

 
Sharma et al. (2006) väljer att använda fem dimensioner varav en är beteendemässigt 
commitment, övriga fyra kan hänföras till attitydmässigt commitment: 

− Känslomässigt: kännedom, vänskap och förtroende stärker relationen med tiden. 
− Positivt kognitivt (värdebaserat): framtida vinster gör det värt att fortsätta relationen. 
− Negativt kognitivt (inlåsningseffekter): kostnader och/eller straff gör det svårt eller 

omöjligt att bryta relationen. 
− Skyldighetsbaserat: moraliskt ansvar eller en känsla av plikt gör att relationen 

fortsätter (orsakas av formella/informella regler, föreskrifter, sociala normer, seder). 
 
Morgan och Hunt (1994) ägnar sig enbart åt den känslomässiga komponenten varvid de 
hävdar att relationship commitment och förtroende utgör två förmedlande variabler mellan 
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fem försatser (antecedenter) och fem eftersatser (konsekvenser). Det är dock enbart 
relationship commitment som har en koppling till konsekvensen som innebär en benägenhet 
att lämna en relation. Utifrån det förhållandet kan Morgan och Hunt sägas ha tre försatser som 
direkt påverkar relationship commitment samt två försatser som indirekt påverkar relationship 
commitment via förtroende. Summa summarum kan Morgan och Hunt i detta fall därmed 
sägas påverka relationship commitment genom:    

− Relationsfördelar: fördelar som identifieras relativt andra alternativa relationer skapar 
incitament för en fortsatt relation. 

− Relationsavvecklingskostnader: förväntat höga avvecklingskostnader leder till att en 
fortsatt relation ses som viktig. 

− Delade värderingar: när målsättningar och policys delas av båda parter och om de har 
samma uppfattning om vad som är viktigt/oviktigt, passande/opassande och rätt eller 
fel så uppnås ökat relationship commitment.  

− Förtroende: förutom via delade värderingar uppnås förtroende också när parter 
upprätthåller relevant, aktuell och tillförlitlig kommunikation. Därutöver bör parterna 
avstå från opportunistiskt beteende. Förtroende leder då till relationship commitment. 

 
När en sammanställning görs av Meyer & Allen, Sharma et al. och Morgan & Hunts teorier 
ser det därmed ut som i tabell 1 nedan. Som framgår är det ingen av teorierna som helt 
överensstämmer med någon annan även om till exempel Sharma et al. kan sägas täcka in även 
Meyer och Allens teori. Värt att notera är då att de olika teorierna till del ger komponenterna 
och dess påverkansfaktorer olika innehåll varför de trots allt kompletterar varandra.   

Tabell 1: Attitydmässigt commitment 

Komponenter 
Påverkansfaktorer 

Meyer & Allen Sharma et al. Morgan & Hunt 

Känslomässigt X X  

Känslomässigt 
Delade värderingar   X 

Känslomässigt 
Förtroende 

  X 

Känslomässigt 
Relationsfördelar  

  X 

Känslomässigt 
Relationsavvecklingskostnader   X 

Kalkylativt 
Relationsfördelar  

 X  

Kalkylativt 
Relationsavvecklingskostnader 

X X  

Normativt (skyldighetsbaserat) X X  

2.3 Ytterligare ett perspektiv på relationship commitment 
Den här studiens specifika kontext tillsammans med den psykologiska kraft som håller 
samman parterna i en relation gör att det åter bör reflekteras över det som Försvarsmakten tar 
upp som avgångsorsaker. Det vill säga att soldaterna i sina avgångssamtal har sagt att de vill 
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”ha bättre utvecklingsmöjligheter, bättre övningar och bättre verksamhet.”6 Bättre 
utvecklingsmöjligheter tolkas i den här studien kort och gott som ett förväntat värde av en 
relation och utgör därmed en tydlig och viktig del av en kalkylativ komponent (se vidare 
sammanställning i avsnitt 2.5 Valt perspektiv på relationship commitment). 
 
Avseende bättre övningar och bättre verksamhet är det lite annorlunda då det egentligen är en 
del av relationen i sig själv. Detta eftersom arbetstagaren ska utföra de arbetsuppgifter som 
arbetsgivaren har anställt honom/henne för och som ersättning erhålla lön. I soldatens fall 
innebär det bland annat utbildning, träning och övning samt genomförandet av insatser. 
 
Ett sätt att se på verksamhet (inklusive övningar etc.) kan vara att det förs rent allmänt till 
känslomässigt commitment i form av att det skapar en känsla av att göra rätt saker. Ett annat 
synsätt kan vara att det tillförs den kalkylativa komponenten i form av relationsfördelar i och 
med att arbetstagaren, utöver lön, även erhåller ett värde av att få delta i uppskattad 
verksamhet. Ett tredje sätt skulle kunna vara att införliva det i förtroende då verksamheten i 
princip kan ses som en kommunikationsform där Försvarsmakten bör leverera/kommunicera 
relevant, aktuell och tillförlitlig verksamhet. I det sista fallet är det alltså inom ramen för den 
känslomässiga komponenten. 
 
I det här arbetet väljs dock ett annat alternativ, ”bra verksamhet” tolkas i stället som en 
önskan att erhålla upplevelser. För formulering av upplevelsebegreppets ingående delar 
hämtas stöd från eventmarknadsföringsteori. Frågan som då uppstår är huruvida det är 
lämpligt att ta stöd i ett helt annat teoriområde när relationship commitment ska belysas? 
Orsaken till att detta trots allt väljs är att skapandet av en upplevelse utgör en vital och väl 
studerad komponent inom eventmarknadsföring. Vidare problematiseras begreppet 
upplevelser rent generellt inom teoriområdet och inte bara kopplat till event. De 
grundläggande beståndsdelar som påverkar och bidrar till uppkomsten av vad som uppfattas 
som upplevelser, och därmed bra verksamhet, kan således särskiljas på ett tydligt sätt. 
 
Behrer och Larsson (1998, sid. 10) beskriver bland annat ett evenemang som ett ”… möte i 
vilket en upplevelse skapas”. På motsvarande sätt skriver Linge och Skantze Carlsson (2004, 
sid. 50) att vid ”eventet ska deltagaren beredas möjligheten att tillägna sig en upplevelse”. 
 
Mossberg (2003, sid. 16) beskriver i boken Att skapa upplevelser: från OK till WOW! hennes 
första besök på Göteborgsoperan. Mossberg hade stora förväntningar inför besöket men det 
blev inte den upplevelse som hon hade hoppats, hon avslutar t.o.m. sin betraktelse med att 
säga att ”föreställningen jag såg var … ääh … hmm … har jag visst glömt”.  
 
Här kan en parallell dras mellan soldaters avgångar och Mossbergs operabesök, det blev helt 
enkelt inte den upplevelse som de hade hoppats. I och med upplevelsers subjektiva och 
känslomässiga art utgör de i detta arbete en egen påverkansfaktor till relationship 
commitment. Upplevelser tillförs därmed till den känslomässiga komponenten.  

                                                
6 www.svd.se/nyheter/inrikes/hojda-loner-ska-stoppa-soldatavhopp_7576414.svd, 2012-10-18 
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2.4 Upplevelser och engagemang – en interaktionsmodell  
För att få engagerade kunder/deltagare krävs att de, inom ramen för upplevelsen, interagerar 
med personalen, upplevelserummet och andra kunder. Till detta kan också föras betydelsen 
av verksamhetens image som är viktig för att kunden ska vilja interagera med företaget. Dessa 
fyra delar är centrala i Mossbergs modell eftersom de påverkar kundens upplevelse och 
engagemang, därmed är det också de delar som företag kan påverka (Mossberg 2003). 
 
Även Anderson et al. (2009) betonar att engagemang är en förutsättning för en optimal 
upplevelse, men också att det senare i sin tur anses generera ännu större engagemang.  
 
Enligt Mossbergs modell är det alltså fyra områden där deltagaren/kunden interagerar med 
arrangören. Nedan presenteras dessa områden var för sig under respektive rubrik.  
 
Personalen 
Inom ramen för kunders interaktion med personalen handlar det framförallt om behov av 
kontroll och ansvar. Mossberg beskriver detta som att kunder i större omfattning kan få 
positiva upplevelser med högre grad av kontroll och ökat ansvar (Mossberg 2003). 
 
Upplevelserummet 
Upplevelserummet utgör den fysiska miljön där tjänsten produceras och kan indelas i 
atmosfäriska förhållanden och design. Härvid omfattar den fysiska miljön således så spridda 
företeelser som temperatur, ljud, ljus, estetik och funktionalitet (Mossberg 2003). 
 
Andra deltagare/kunder 
Andra kunder kan påverka kundens uppfattning om verksamheten såväl i positiv som i 
negativ riktning. Kunder med samma intressen kan förstärka tillfredställelsen medan kunder 
med olika intressen snarare kan skapa missnöje. Väntetid bedöms också påverka upplevelser 
och bör därför minimeras. Till sist kan noteras att det är viktigt att uppleva sig igenkänd, dvs. 
att som individ synas och identifieras i skaran av andra kunder (Mossberg 2003). 
 
Image 
Avslutningsvis kan image spela en avgörande roll för upplevelser och om kunden ska vilja 
engagera sig i en viss verksamhet eller ej. Med image avses framförallt hur en person 
uppfattar en produkt, ett företag eller en plats. Image är en viktig del av interaktionen med 
deltagarna för att kunna skapa upplevelser, men det är ingenting som förändras över en natt 
utan något som successivt utvecklas över tid (Mossberg 2003). 

2.5 Valt perspektiv på relationship commitment 
Till de tidigare identifierade komponenterna och faktorerna som påverkar relationship 
commitment förs i det här arbetet således en upplevelsebaserad påverkansfaktor. Den 
upplevelsebaserade påverkansfaktorn består likt Mossbergs modell i det föregående avsnittet 
av kundens (soldatens) interaktion med 1) personalen (officerare och civila), 
2) upplevelserummet (den fysiska miljön) och 3) andra kunder (andra soldater) samt med 
4) image (befattning, organisation, verksamhet, plats).  
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När de tidigare tre teorierna slås samman och den nya påverkansfaktorn upplevelser tillförs 
kan konstateras att det förekommer dubbletter och delvis olika indelning av komponenter och 
påverkansfaktorer. Som minsta gemensamma nämnare för relationship commitment kan dock 
Meyer och Allens tre traditionella, och av de flesta accepterade, komponenter användas.  
 
I och med att Meyer och Allen har en kalkylativ komponent så hanteras relationsfördelar och 
relationsavvecklingskostnader inom denna. Vidare kan de normativa delarna tolkas dels som 
skyldigheter och dels som en mer allmän tvingande miljö varvid de med fördel grupperas på 
samma sätt. Sammantaget kan arbetets påverkansfaktorer därmed härledas enligt tabell 2.  

Tabell 2: Uppdelning av relationship commitment i tre komponenter. 

Komponenter 
Påverkansfaktorer 

Kommentar 

 
Känslomässigt  

Personlig kompetens Meyer & Allen 
Delade värderingar Morgan & Hunt 
Förtroende Morgan & Hunt 
Upplevelser Mossberg samt delar från Meyer & Allen respektive Sharma et al. 
 
Kalkylativt   

Relationsfördelar Meyer & Allen, Morgan & Hunt och Sharma et al.   
Relationsavvecklingskostnader Meyer & Allen, Morgan & Hunt och Sharma et al.   
 
Normativt 

 

Skyldigheter Meyer & Allen 
Tvingande miljö Meyer & Allen och Sharma et al. 

Arbetets teoretiska definition blir därmed att relationship commitment består av tre 
komponenter som påverkas av åtta faktorer, detta tydliggörs översiktligt i figur 1 nedan. 

 
Figur 1: Arbetets definition av relationship commitment 
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I tabell 3 nedan presenteras en mer detaljerad definition av relationship commitment där inte 
bara påverkansfaktorer och komponenter återges utan även påverkansfaktorernas respektive 
ingående delar presenteras. 

Tabell 3: Arbetets definition av relationship commitment i detalj 

Påverkansfaktorer Komponenter Ingående delar 
Personlig kompetens Känslomässig − personlig kompetens 

Delade värderingar Känslomässig 
− målsättningar och policys delas 
− viktigt/oviktigt, passande/opassande, rätt eller fel delas 

Förtroende Känslomässig 
− relevant, aktuell och tillförlitlig kommunikation 
− avstående av opportunistiskt beteende  

Upplevelser Känslomässig 

− personal (ej andra soldater),  
o behov av kontroll  
o behov av ansvar (bemyndigande) 

− upplevelserummet 
o den fysiska miljön 

− andra kunder (andra soldater) 
o kunder med liknande intressen 
o väntetid, dödtid 
o vänskap och trivsel 
o igenkänningsgrad 

− image 
o uppfattning om verksamhet 
o uppfattning om befattning 
o uppfattning om arbetsgivare 
o uppfattning om platsen 

Relationsfördelar Kalkylativ 
− framtida vinster 
− bättre än andra relationer 
− personliga utvecklingsmöjligheter  

Relationsavvecklings-
kostnader 

Kalkylativ 
− förväntat hög avvecklingskostnad 
− alternativ saknas 
− straffas om lämnar 

Skyldigheter Normativ − återbetalning av givna favörer  

Tvingande miljö Normativ 
− lojalitetsnorm 
− moraliskt ansvar 
− pliktkänsla 

 
2.6 Hypotesgenerering  
Arbetets frågeställning lyder: 

Hur ser soldaters relationer ut till arbetsgivaren Försvarsmakten?  

För att kunna besvara frågeställningen formuleras åtta hypoteser kopplade till studiens 
definierade påverkansfaktorer. På så sätt kan resultatet av undersökningen tydligt relateras till 
respektive hypotes som i sin tur ligger till grund för frågeställningens besvarande.  
I hypotesgenereringen, operationaliseringen och enkäten används av utrymmesskäl FM som 
förkortning för Försvarsmakten. 
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Den första hypotesen formuleras med stöd från Meyer och Allen (1991):  

”…affective commitment, reflects a desire to maintain membership in the organization that develops largely 
as the result of work experiences that create feelings of comfort and personal competence.” 

Som framgår av citatet utvecklas commitment med arbetslivserfarenheter som skapar en 
känsla av trivsel och personlig kompetens. Trivsel hänförs i det här arbetet till upplevelser 
(hypotes 4) medan kopplingen mellan uppfattad personlig kompetens och viljan att 
upprätthålla relationen omhändertas i, och utgör grund för, denna första hypotes.  

ð Hypotes 1: Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det ger en känsla av  
  personlig kompetens. 

 
Nästa hypotes konstrueras med stöd av Morgan och Hunt (1994): 

”…when exchange partners share values, they indeed will be more committed to their relationships.” 

Morgan och Hunt är tydliga i sitt påstående, delade värderingar gör att parterna blir mer 
engagerade i relationen. Om soldaterna delar Försvarsmaktens värderingar torde de således i 
högre grad vilja fortsätta relationen.  

ð Hypotes 2:  Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de delar organisationens  
  värderingar. 

 
Även den tredje hypotesen tar stöd av Morgan och Hunt (1994): 

”…trust is a major determinant of relationship commitment.” 

Förtroendets avgörande faktor kopplat till relationship commitment, som Morgan och Hunt 
pekar på, torde göra att stort förtroende ökar önskan att upprätthålla en relation.  

ð Hypotes 3:  Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de har stort förtroende   
  för organisationen. 

 
Mossberg (2003) hävdar att engagemang och upplevelser har en inbördes koppling och att 
detta kan genereras via kundens interaktion med 1) personalen, 2) upplevelserummet och 3) 
andra kunder eller via verksamhetens 4) image. I denna studie likställs Mossbergs 
engagemang med känslomässigt commitment vilket således ligger till grund för att kunna 
sätta upp den fjärde hypotesen: 

ð Hypotes 4:  Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det ger upplevelser. 
 
Den femte hypotesen grundar sig på att det Morgan och Hunt (1994) hävdar gäller för 
relationen mellan firmor och deras partners även gäller för relationen mellan anställda och 
deras arbetsgivare. Morgan och Hunt hävdar att: 

”…firms that receive superior benefits from their partnership – relative to other options – […] will be 
committed to the relationship.” 

Om relationen genererar fördelar påstår alltså Morgan och Hunt att nivån av commitment 
ökar varvid arbetets femte hypotes kan uttryckas som följer. 

ð Hypotes 5:  Soldater upplever att de måste fortsätta relationen med FM för att det ger  
  fördelar. 
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För att formulera den sjätte hypotesen hämtas stöd hos Meyer och Allen (1991): 

”…continuance commitment, reflects a need to remain, and results from recognition of the costs […] 
associated with leaving.” 

Meyer och Allen påstår därmed att relationen måste upprätthållas om kostnaderna som 
förknippas med att bryta densamma anses för höga, därmed kan hypotes 6 formuleras. 

ð Hypotes 6:  Soldater upplever att de måste fortsätta relationen med FM för att det  
  kostar för mycket att lämna organisationen. 

 
Även vid utformandet av den sjunde hypotesen tas stöd av Meyer och Allen (1991): 

”…normative commitment, reflects an obligation to remain resulting from internalization of a loyalty norm 
and/or the receipt of favors that require repayment.” 

Av lojalitetsskäl eller behov av att återgälda erhållna fördelar kan det enligt Meyer och Allen 
infinna sig en skyldighet (en skuld) att upprätthålla relationen. Utifrån det kan arbetets sjunde 
hypotes utformas. 

ð Hypotes 7:  Soldater upplever sig skyldiga att fortsätta relationen med FM. 
 
Den sista hypotesen skapas utifrån Sharma et al. (2006) som hävdar att: 

“Another type of commitment arising from a sense of moral duty and responsibility toward a relationship 
partner is “obligation-based commitment.” A sense of “ought,” or objective requirements beyond personal 
concerns, is a primary psychological driver of the way social relationships function and continue (Heider 
1958). “Ought” refers to standards that cannot be changed by personal desires and passions and is related to 
a sense of duty arising from formal and informal rules and regulations, including social norms and customs.” 

Sharma et al. identifierar plikter som kommer av formella och informella regler, föreskrifter, 
sociala normer och seder. Dessa plikter kan skapa ett tvång att upprätthålla en relation vilket 
således utgör grund för arbetets åttonde och sista hypotes. 

ð Hypotes 8:  Soldater upplever sig tvingade att fortsätta relationen med FM. 
 
Hypoteser 

De hypoteser som genererats ovan och som används för uppgiftens besvarande återges 
sammanställt i tabell 4 nedan. Definitionen av relationship commitment och dess 
komponenter utgör tillsammans med dessa åtta hypoteser grunden för den operationalisering 
som följer i kapitel 3.  

Tabell 4: Arbetets åtta hypoteser 

Benämning Hypotes 
H1 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det ger en känsla av personlig kompetens. 
H2 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de delar organisationens värderingar. 
H3 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de har stort förtroende för organisationen. 
H4 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det ger upplevelser. 
H5 Soldater upplever att de måste fortsätta relationen med FM för att det ger fördelar. 

H6 
Soldater upplever att de måste fortsätta relationen med FM för att det kostar för mycket att 
lämna organisationen. 

H7 Soldater upplever sig skyldiga att fortsätta relationen med FM. 
H8 Soldater upplever sig tvingade att fortsätta relationen med FM. 
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3 METOD 
Genom att vald metod och undersökningens genomförande presenteras och diskuteras 
beskrivs i metodkapitlet hur studiens empiri tas fram. I avsnitt 3.2 Operationalisering 
genereras arbetets undersökningspåståenden. Sist i kapitlet redogörs även för 
tillvägagångssättet vid framtagandet av underlag till litteraturstudien. 

3.1 Val av metod 
Arbetets vetenskapliga metod bygger på användandet av vad som i många sammanhang kallas 
för en surveyundersökning eller kanske mer bestämt en attitydundersökning.  
 
Utgående ifrån undersökningens problem och syfte står främst att välja på att nyttja en 
kvalitativ metod i form av till exempel intervjuer eller en kvantitativ metod som mest naturligt 
torde utgöras av enkäter. Det finns för- och nackdelar med båda varianter.  
 
Fördelen med intervjuer är bland annat att intervjuaren kan förklara om det uppstår frågor 
eller låta förtydliga vid oklarheter. En nackdel är att respondenten inte är anonym och att 
han/hon därmed kan påverkas av intervjuarens närvaro. En annan nackdel är tidsåtgången i 
och med att endast en individ i taget kan svara på frågorna. 
 
Med enkäter påverkas inte utfallet av intervjuarens närvaro men i gengäld riskerar 
svarsfrekvensen ofta att nedgå då det inte finns någon som säkerställer att respondenten 
genomför undersökningen vid en viss tidpunkt. Dessutom måste frågorna i enkäten hållas så 
enkla att de inte kan missförstås varvid undersökningens djup kan begränsas.  
 
I den här studien väljs en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning 
(attitydundersökning) med avgränsning till kontinuerligt tjänstgörande soldater som vid 
tidpunkten för studien är anställda och tjänstgörande vid Artilleriregementet i Boden. 
Kontinuerligt tjänstgörande soldater vid andra förband respektive tidvis tjänstgörande soldater 
och hemvärnssoldater eller soldater som har lämnat Försvarsmakten avgränsas därmed helt 
och hållet från undersökningen.  
 
Vald avgränsning görs för att undersökningens omfång ska bli hanterbart medan vald metod 
har sin grund i följande tre skäl. För det första är författaren tillika chef inom Försvarsmakten 
varvid påverkan i en intervjusituation bedöms kunna bli för stor för att ge en rättvisande bild. 
För det andra bedöms tidsåtgången för en kvalitativ metod bli allt för stor för att medge en 
sådan lösning. För det tredje finns det möjlighet att avdela arbetstid och plats för ett samlat 
ifyllande av enkäten varvid antalet uteblivna enkätsvar torde minimeras.  

3.2 Operationalisering 
I tabell 5 identifieras hypotesvis de påståenden som utgör underlag för arbetets 
attitydundersökning. Samtliga påståenden är genererade av författaren och har konstruerats 
utifrån de hypoteser (se tabell 4) och påverkansfaktorer (se tabell 3) som definierats i 
kapitel 2.  
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Exakt hur respektive påstående genererats framgår av respektive kommentar i den första 
kolumnen. H1-H8 avser arbetets hypoteser medan Ingående delar avser påverkansfaktorns 
ingående delar hämtat från tabell 3. Undersökningens totalt 49 påståenden anges P1-P49.  

Tabell 5: Framtagande av undersökningspåståenden 

Påverkansfaktorer och hypoteser Påståenden till attitydundersökningen 
Personlig kompetens 
H1 - Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det 
ger en känsla av personlig kompetens. 
 

Kommentar:  
− P1 och P2 konstrueras utifrån hypotesen	  	  

P1. Jag vill fortsätta relationen med FM för att 
det ger mig en känsla av personlig 
kompetens.  

P2. Jag vill fortsätta relationen med FM för att 
det utvecklar min personliga kompetens.  

Delade värderingar 
H2 - Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de 
delar organisationens värderingar. 
 

Ingående delar: 
− målsättningar och policys delas 
− viktigt/oviktigt, passande/opassande, rätt/fel delas 

 

Kommentar:  
− P3 konstrueras utifrån hypotesen  
− P4 och P5 konstrueras utifrån ingående delar	  

P3. Jag vill fortsätta relationen med FM för att 
jag delar organisationens värderingar. 

P4. Jag vill fortsätta relationen med FM för att 
jag delar organisationens målsättningar 
och policys. 

P5. Jag vill fortsätta relationen med FM för att 
jag delar organisationens syn på vad som 
är viktigt/oviktigt, passande/opassande, rätt 
och fel. 

Förtroende 
H3 - Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de 
har stort förtroende för organisationen. 
 

Ingående delar: 
− relevant, aktuell och tillförlitlig kommunikation 
− avstående av opportunistiskt beteende 
 

Kommentar:  
− P6 konstrueras utifrån hypotesen  
− P7, P8 och P9 konstrueras utifrån ingående delar 

P6. Jag vill fortsätta relationen med FM för att 
jag har stort förtroende för organisationen. 

P7. Jag har stort förtroende för FM 
kommunikation, den är relevant, aktuell 
och tillförlitlig. 

P8. FM behov går alltid först och 
konsekvenserna för mig som individ 
kommer alltid i andra hand.   

P9. Min och FM relation kännetecknas av ett 
givande och tagande från båda parter. 

Upplevelser 
H4 - Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det 
ger upplevelser. 
 

Ingående delar: 
− personal (ej andra soldater),  

o behov av kontroll  
o behov av ansvar (bemyndigande) 

− upplevelserummet 
o den fysiska miljön 

− andra kunder (andra soldater) 
o kunder med liknande intressen 
o vänskap och trivsel 
o väntetid, dödtid 
o igenkänningsgrad 

− image 
o uppfattning om verksamhet 
o uppfattning om befattning 
o uppfattning om arbetsgivare 
o uppfattning om platsen 

 

 
 

P10. Jag vill fortsätta relationen med FM för att 
det ger mig upplevelser. 

P11. Jag har tillräcklig kontroll för att kunna 
påverka min arbetssituation. 

P12. Jag tilldelas ansvar i den omfattning jag 
önskar. 

P13. Jag uppskattar min fysiska arbetsmiljö. 
P14. Jag och mina kollegor har samma 

intressen. 
P15. Jag har goda vänner inom FM. 
P16. Jag trivs i FM 
P17. Det är mycket väntetid/dödtid i mitt arbete. 
P18. FM känner till mina individuella önskemål 

och behov. 
P19. FM har bra verksamhet. 
P20. Jag är stolt över FM verksamhet. 
P21. Verksamheten inom FM motsvarar mina 

förväntningar. 
P22. Jag har en bra befattning. 
P23. Jag är stolt över min befattning 
P24. Min befattning motsvarar mina 

förväntningar. 
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Kommentar:  
− P10 konstrueras utifrån hypotesen  
− P11 till P36 konstrueras utifrån ingående delar 

P25. FM är en bra organisation. 
P26. Jag är stolt över att tillhöra FM. 
P27. FM motsvarar mina förväntningar. 
P28. A 9 är en bra organisation. 
P29. Jag är stolt över att tillhöra A 9. 
P30. A 9 motsvarar mina förväntningar. 
P31. Mitt kompani/min pluton är en bra 

organisation. 
P32. Jag är stolt över att tillhöra mitt 

kompani/min pluton. 
P33. Mitt kompani/min pluton motsvarar mina 

förväntningar. 
P34. Boden är en bra stad. 
P35. Jag är stolt över att arbeta i Boden. 
P36. Boden motsvarar mina förväntningar. 

Relationsfördelar 
H5 - Soldater upplever att de måste fortsätta relationen 
med FM för att det ger fördelar. 
 

Ingående delar: 
− framtida vinster 
− bättre än andra relationer 
− personliga utvecklingsmöjligheter 
 

Kommentar: 
− P37 konstrueras utifrån hypotesen  
− P38 till P40 konstrueras utifrån ingående delar 

P37. Jag måste fortsätta relationen med FM 
eftersom det ger mig fördelar. 

P38. Jag måste fortsätta relationen med FM 
eftersom det lönar sig på sikt. 

P39. Jag måste fortsätta relationen med FM 
eftersom det är det mest fördelaktiga 
alternativet.  

P40. Jag måste fortsätta relationen med FM 
eftersom det ger mig personliga 
utvecklingsmöjligheter. 

Relationsavvecklingskostnader 
H6 - Soldater upplever att de måste fortsätta relationen 
med FM för att det kostar för mycket att lämna 
organisationen. 
 

Ingående delar: 
− förväntat hög avvecklingskostnad 
− alternativ saknas 
− straffas om lämnar 
 

Kommentar: 
− P41 konstrueras utifrån hypotesen  
− P42 och P43 konstrueras utifrån ingående delar 

P41. Jag måste fortsätta relationen med FM 
eftersom det kostar för mycket att lämna 
organisationen. 

P42. Jag måste fortsätta relationen med FM 
eftersom jag inte har några andra bra 
alternativ. 

P43. Jag måste fortsätta relationen med FM 
eftersom jag ”straffas” om jag lämnar 
organisationen. 

Skyldighet  
H7 - Soldater upplever sig skyldiga att fortsätta relationen 
med FM. 
 

Ingående delar: 
− återbetalning av givna favörer	  
 

Kommentar: 
− P44 konstrueras utifrån hypotesen  
− P45 och P46 konstrueras utifrån ingående delar 

P44. Jag upplever att jag är skyldig FM att 
fortsätta relationen med organisationen.  

P45. Jag är skyldig att fortsätta relationen med 
FM eftersom organisationen satsat på mig. 

P46. Jag är skyldig att fortsätta relationen med 
FM eftersom organisationen stöttat mig. 
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Tvingande miljö 
H8 - Soldater upplever sig tvingade att fortsätta relationen 
med FM. 
 

Ingående delar: 
− lojalitetsnorm 
− moraliskt ansvar 
− pliktkänsla 
 

Kommentar: 
− P47 till P49 konstrueras utifrån ingående delar 

P47. Av lojalitetsskäl känner jag mig tvingad att 
fortsätta relationen med FM 

P48. Jag har ett moraliskt ansvar att fortsätta 
relationen med FM. 

P49. Det är min plikt att fortsätta relationen med 
FM 

Påståendena P1-P49 i tabell 5 ovan utgör grunden för arbetets attitydundersökning, men till 
dessa förs även allmänna frågor om undersökningsdeltagarna vilket presenteras i avsnitt 3.3 
nedan. 

3.3 Undersökningens allmänna frågor 
Utöver de påståenden som utgör undersökningens huvuddel innehåller undersökningen frågor 
om allmänna data vilkas sammanställda resultat redovisas i 3.5 Undersökningens deltagare. 
De allmänna data som efterfrågats i undersökningen framgår av tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Allmänna data efterfrågade i undersökningen 

Allmän data Svarsalternativ Förtydliganden 

Kön • Man 
• Kvinna 

 

Ålder 
• 18-23 år 
• 23-27 år 
• över 27 år 

 

Anställnings-
förhållande 

• anställd som GSS/K7 sedan 2010,  
• anställd som GSS/K sedan 2011,  
• anställd som GSS/K sedan 2012,  
• anställd som GSS/T8 

(I undersökningen ingår ej 
GSS/T, men för att minska risken 
för felaktigheter nyttjas även 
detta svarsalternativ) 

Tjänstegrad 

• OR 5 Sergeant  
• OR 4 Korpral  
• OR 3 Vicekorpral  
• OR 2 Menig 1:a klass  
• OR 1 Menig 

 

Tidigare militär 
arbetslivserfarenhet 

• ingen alls  
• kortare än 3 månader 
• 3-12 månader  
• mer än 12 månader 

T.ex. utlandstjänst eller BFA9, ej 
värnplikt 

Erfarenhet av 
internationella 
insatser 

• ingen insats genomförd  
• en genomförd insats  
• två genomförda insatser  
• mer än två genomförda insatser 

Inom ramen för Försvarsmakten 

 
 
 

                                                
7	  Gruppbefäl, soldater och sjömän med kontinuerlig tjänstgöring	  
8	  Gruppbefäl, soldater och sjömän med tidvis tjänstgöring	  
9 Befälsförstärkningsavtalet 
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Civil arbetslivs-
erfarenhet 

• ingen alls  
• kortare än 1 år 
• 1-3 år  
• mer än 3 år 

Ej sommarjobb 

Utbildnings-
bakgrund 

• högskole-/universitetsexamen  
• enstaka kurs högskola-/universitet  
• fullgjord gymnasieutbildning (motsv.)  
• påbörjad gymnasieutbildning (motsv.) 
• fullgjord grundskola (motsv.) 

Markera högsta 
överensstämmande nivå 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Undersökningen genomförs med soldater och avser soldater varvid reliabiliteten kan sägas 
vara god. Med just det specifika synsättet kan reliabiliteten knappast ifrågasättas, men med 
den avgränsning som gjorts till soldater vid Artilleriregementet så finns det självklart en 
begränsning i studiens reliabilitet för soldater i allmänhet. Denna begränsning bör därmed has 
i åtanke innan avgörande slutsatser dras kopplat till arbetets resultat. 
 
Validiteten är i det här fallet mycket viktig att säkerställa, annars blir studiens värde noll och 
intet. Det går självfallet aldrig att vara 100 % säker på att en enkätundersökning verkligen 
mäter det som eftersöks, men följande åtgärder har vidtagits för att optimera validiteten. 
• Hypotesgenerering och operationalisering bygger på den teori som ligger till grund för 

arbetet och inget annat. Därmed är studien uppbyggd med stöd av etablerad teori och 
tidigare forskning varvid de av författaren formulerade undersökningspåståenden har 
samma vetenskapliga bas. Dessutom överensstämmer begreppens operationalisering i 
tillämpliga delar med tidigare forskning på området. 

• Innan undersökningens genomförande provkördes enkäten på en person som arbetar inom 
Försvarsmakten och som därmed i största möjliga mån påminner om 
undersökningspopulationen. Det konstaterades då att tolkningen av enkätpåståendena och 
svarsalternativen motsvarade arbetets definitioner och att alla frågor var begripliga samt 
att undersökningen i övrigt inte renderade några som helst frågetecken. 

• Samtliga definierade påverkansfaktorer motsvaras i undersökningen av minst två 
påståenden varvid det inte finns något enskilt påstående som helt självt ligger till grund 
för bedömningen av hypotesernas utfall. 

• Två påståenden har formulerats ”omvänt” för att minimera risken för missförstånd. Jämför 
Det är mycket väntetid… med Det är inte mycket väntetid… I och med att det första 
alternativet valts riskerar ingen att missa ordet inte som i det här fallet har en helt 
avgörande betydelse. 

3.5 Undersökningens deltagare 
Med den avgränsning som gjorts till kontinuerligt tjänstgörande soldater vid 
Artilleriregementet i Boden är antalet möjliga enkätdeltagare inte fler än att strävan bör var att 
samtliga soldater deltar i studien. Med samtliga soldater avses de soldater som vid enkätens 
distribuerande är anställda och tjänstgörande (exkluderar personal på insats) vid 
Artilleriregementet. 
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Valet att endast genomföra undersökningen med soldater vid Artilleriregementet kan som 
nämnts ovan ifrågasättas, men utifrån tillgänglig tid för undersökningen bedöms det endast 
vara möjligt att inkludera de soldater som finns i författarens närhet. Förfarandet riskerar 
därmed att begränsa svarens generaliserbarhet men måste trots allt accepteras givet 
tidsåtgången för ett annat tillvägagångssätt. 
 
Svarsfrekvens 
Vid Artilleriregementet tjänstgjorde 57 soldater (exklusive de involverade i insatser) vid tiden 
för undersökningen, av dessa deltog totalt 55 i enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 96 %. 
 
Alla 55 soldater besvarade tyvärr ej samtliga 49 påståenden. 34 påståenden besvarades av alla 
medan ett till två svar (< 2 % svarsbortfall) uteblev för 15 av påståendena.  
 
Den studerade populationen 
De som genomförde enkäten bestod av 91 % män och 9 % kvinnor med följande 
åldersfördelning 73 % 18-23 år, 20 % 23-27 år och 7 % över 27 år. 
 
18 % anställdes under 2010 (anställningstid > 2 år), 55 % under 2011 (1-2 år) och 27 % 
anställdes under 2012 (< 1 år). 
  
Fördelningen avseende respondenternas befattningsnivåer och tjänstegrader var som följer: 

− OR 5 Sergeant 2 % 
− OR 4 Korpral 13 % 
− OR 3 Vicekorpral 16 % 
− OR 2 Menig 1:a klass 56 % 
− OR 1 Menig 13 % 

 
Kravet för att bli anställd som soldat är godkända gymnasiebetyg i Matematik A, Svenska A, 
Engelska A och Samhällskunskap A. Undersökningsdeltagarna hade följande högsta 
utbildningsbakgrund: 
 
2 % har en högskole-/universitetsexamen 
18 % har studerat på högskola-/universitet 
80 % har fullgjort en gymnasieutbildning 
 
För 11 % av respondenterna utgör soldatyrket den första anställningen (borträknat ev. 
sommarjobb) medan övriga 89 % tidigare har haft ett civilt yrke. 
 
5 % har erfarenhet från en tidigare militär anställning (i utlandsstyrkan eller som 
befälsförstärkning) och 5 % har genomfört internationell insats med Försvarsmakten. 

3.6 Insamling och hantering av empiri 
I och med att alla tillgängliga soldater fanns i Stockholm för att genomföra högvakt i slutet av 
november 2012 valdes att genomföra enkäten samlat vid ett tillfälle. Då författaren tillika är 
chef inom Försvarsmakten föll valet på att ta hjälp av en administratör. 
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En genomgång av undersökningen tillsammans med administratören gjordes inför 
genomförandet och författaren fanns sen tillgänglig på telefon för att kunna svara på 
eventuella frågor (erfordrades ej). En halvtimma avdelades för undersökningens 
genomförande efter det att testpersonen genomfört den samma på åtta minuter. 

 
Bearbetning av enkäter - analys 
Enkäternas resultat sammanställdes i en Excel-fil och analyserades med hjälp av pivotabeller 
för att identifiera medel- och medianvärden såväl för enskilda påståenden som för 
påverkansfaktorer som helhet. Medianvärden för påverkansfaktorer beräknades genom att 
först räkna ut medianvärdet för respektive påstående. Därefter beräknades respektive 
påverkansfaktors median utifrån tillhörande påståendens medianer, på detta sätt fick alla 
påståenden lika stort inflytande på påverkansfaktorn.  
 
Skillnader söktes bland undersökningens åtta allmänna data10 för att till exempel identifiera 
skillnader mellan kön eller åldersgrupper kopplat till en viss påverkansfaktor.  
 
Att nyttja både medel- och medianvärden gör att analysen kan göras tydligare. Om det finns 
extremvärden kan dessa bättre hanteras om medianvärdet nyttjas eftersom extremer då 
avgränsas. Medelvärde ger dock ett bättre snittvärde eftersom hänsyn tas till alla värden. Som 
komplement till ovan beräknades även standardavvikelse för att identifiera svarens respektive 
spridning. Standardavvikelsen fastställdes för komplett påverkansfaktor utan uppdelning i 
påståenden vilket syftar till att visa på maximal spridning för respektive påverkansfaktor. 
 
Med Excel erhölls goda möjligheter att analysera underlaget. Ett alternativ till Excel kunde 
varit att använda ett rent statistikprogram, t.ex. SPSS, för att än bättre möjliggöra statistiska 
analyser. Då författarens Excel- och statistikkunskaper är relativt goda bedömdes dock den 
valda lösningen ge för uppgiften tillfredsställande resultat. 
 
Påståendenas sexgradiga skala användes oförändrad i analysdelen för att tydligare synliggöra 
skillnader i medel- och medianvärden samt i standardavvikelse. När väl analysen fullgjorts 
översattes medel- och medianvärden varvid 1,00-2,99 utgjorde låg nivå, 3,00-4,00 neutral 
nivå och 4,01-6,00 hög nivå. 
 
Potentiella metodologiska problem kan utgöras av att enskilda påståenden är felaktigt eller 
mindre bra formulerade och därmed leder till felaktiga slutsatser. Det enda sättet att hantera 
detta i efterhand är att analysera alla påståenden var för sig, därmed kan påståenden som 
sticker ut identifieras. Ett exempel är om det är orimligt stor spridning i svaren eller att 
resultatet markant skiljer sig från något närliggande påstående som borde generera ett snarlikt 
resultat. Vid ett sådant konstaterande får det i respektive fall övervägas huruvida resultatet på 
ett eller annat sätt bör avgränsas, detta måste då också särskilt redovisas i analyskapitlet. 
 

                                                
10 Se tabell 6 
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Avslutningsvis är påstående 8 och 17 omvända relativt övriga påståenden, det vill säga när 
medel- och medianvärden räknades ut erfordrades att dessa värden gjordes om så att till 
exempel en sexa räknades som en etta, medan en femma hanterades som en tvåa o.s.v. 
 
Presentation av resultat 
Resultatet presenteras först i form av en sammanställning avseende medel- och medianvärden 
samt standardavvikelse för de åtta påverkansfaktorerna. I sammanställningen tydliggörs också 
påverkansfaktorernas erhållna nivå (låg, neutral, hög) samt de påverkansfaktorer som har hög 
spridning i svaren. 
 
Därefter delges samband som identifieras utifrån de allmänna data som efterfrågats, till 
exempel om det inom någon påverkansfaktor skiljer mellan hur kvinnor och män svarat eller 
om yngre svarat på annat sätt än äldre. 
 
Vidare presenteras resultatet för enskilda påståenden som på ett eller annat sätt sticker ut och 
som därmed påverkar utfallet av respektive påverkansfaktor. 
 
Avslutningsvis sammanställs och redovisas medel- och medianvärden samt standardavvikelse 
för de tre komponenterna. 
 
Etiska överväganden 
Ett problem som sågs var att underökningsdeltagarna var så pass få att anonymiteten 
riskerades. Undersökningens allmänna data fick därför begränsas så att kompani- och 
plutonstillhörighet ej efterfrågades. Därmed försvann möjligheten att identifiera skillnader 
mellan olika enheter, men då studiens huvudsyfte var att undersöka relationship commitment 
rent generellt fick denna förlust accepteras. Att undersökningen genomfördes av en 
administratör i stället för av författaren underlättade också anonymiteten i och med att 
respektive enkät enbart blev ett nummer efter överlämnandet.  
 
Naturligtvis kan det alltid finnas möjlighet för den som verkligen vill att med hjälp av de 
allmänna data som återfinns i enkäten identifiera någon eller några individer, därav behåller 
författaren samtliga enkäter och det har meddelats undersökningsdeltagarna att enkäterna 
endast nyttjas för den aktuella studien. 

3.7 Litteraturstudie 
Litteraturen som ligger till grund för studien har identifierats genom sökning på databaser 
som tillhandhålls av biblioteket på Mittuniversitetet. Fulltextdatabasen Business Source 
Premier, som är specialiserad på företagsekonomi och nationalekonomi, visade sig vara den 
databas där mest information gick att finna. När sökningar gjordes användes framförallt 
följande sökord: relationship commitment, attitudinal commitment, organisational 
commitment, commitment, relations. 
 
Vidare genomfördes sökningar bland studier och uppsatser som publicerats via 
Försvarshögskolan eller Totalförsvarets forskningsinstitut. Vid dessa sökningar användes 
primärt följande sökord: relation, attityd, engagemang, upplevelse, soldat, anställning. 
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För att inte missa några viktiga publikationer har källförteckningarna studerats i de artiklar 
etc. som identifierats. Med det förfarandet bidrog respektive underlag inte bara med det egna 
innehållet utan även med information som i vissa fall ledde vidare till annan liknande 
litteratur. Förhållningssättet bedöms ha gjort litteraturstudien så heltäckande som erfordras.  
 
Resultatet av databassökningarna utgjorde grunden för utformningen av den tidigare 
forskning som återges i kapitel 1 och det teoretiska ramverket som presenteras i kapitel 2. 
 
Då organisationsteoriteori och tidigare forskning rörande relationer mellan arbetstagare och 
arbetsgivare i relativt begränsad omfattning identifierats (kopplat till begreppet relationship 
commitment) har stöd även hämtats från teorier rörande andra relationer, främst mellan 
företag och inom nätverk. Med detta förhållningssätt följer att inte bara organisationsteori 
ligger till grund för arbetet utan även marknadsföringsteori. Erfarenheter från företags- och 
nätverksrelationer kan naturligtvis ha vissa begränsningar kopplat till relationer mellan 
arbetstagare och arbetsgivare, men inkluderas i detta arbeta i stället för att nyttja ett mer 
begränsat teoretiskt bakgrundsmaterial. 
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4 RESULTAT 
Arbetets resultat återges i ordning påverkansfaktorer, samband, påståenden och komponenter. 

4.1 Påverkansfaktorer 
Nedan framgår undersökningsresultatet för de åtta påverkansfaktorerna, inklusive den 
betydelse (rank) som undersökningsgruppen tillmäter respektive påverkansfaktor.  

Tabell 7: Resultat påverkansfaktorer 

Påverkansfaktorer Rank Medel Median 
Standard-
avvikelse 

Kommentar 

Personlig kompetens 1 4,3 4,5 1,4 Hög nivå 
Delade värderingar 2 4,2 5,0 1,5 Hög nivå 
Förtroende 4 3,2 3,0 1,5 Neutral nivå 
Upplevelser 3 3,8 4,0 1,6 Neutral nivå, stor spridning 
Relationsfördelar 5 3,0 3,0 1,7 Neutral nivå, stor spridning 
Relationsavvecklingskostnader 8 1,9 1,0 1,4 Låg nivå 
Skyldigheter 7 2,0 2,0 1,2 Låg nivå, liten spridning 
Tvingande miljö 6 2,2 2,0 1,3 Låg nivå, liten spridning 

Personlig kompetens och delade värderingar genererar högst medel- och medianvärden följt 
av upplevelser, förtroende och relationsfördelar med något lägre värden. Klart lägst medel- 
och medianvärden erhåller relationsavvecklingskostnader, skyldigheter och tvingande miljö. 

4.2 Samband 
De samband som kan noteras för olika undersökningsgrupper återges i matrisen nedan. Inga 
samband har uppfattats kopplat till kön eller tidigare militär arbetslivserfarenhet. 

Tabell 8: Identifierade samband 
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Personlig kompetens Minskar 
(korr -0,23) 

Minskar 
(korr -0,48) 

 Minskar 
(korr -0,42) 

  

Delade värderingar 
 Minskar 

(korr -0,37) 
 Minskar 

(korr -0,23) 
Ökar 

(korr +0,23) 
 

Förtroende 
Minskar 

(korr -0,24) 
Minskar 

(korr -0,36) 
 Minskar 

(korr -0,40) 
 Minskar 

(korr -0,38) 

Upplevelser Minskar 
(korr -0,28) 

Minskar 
(korr -0,35) 

 Minskar 
(korr -0,32) 

 Minskar 
(korr -0,21) 

Relationsfördelar 
 Minskar 

(korr -0,36) 
Minskar 

(korr -0,25) 
Minskar 

(korr -0,25) 
 Minskar 

(korr -0,22) 
Relations-
avvecklingskostnader 

Ökar 
(korr +0,20) 

     

Skyldigheter    Minskar 
(korr -0,20) 

  

Tvingande miljö Minskar 
(korr -0,24) 

Minskar 
(korr -0,23) 
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Som framgår av tabell 8 har det för ålder, anställningstid, genomförd internationell insats och 
nivå på civil utbildning identifierats flera samband i relation till resultatet för de olika 
påverkansfaktorerna. Tjänstegrad och civil arbetslivserfarenhet har däremot färre samband 
med påverkansfaktorernas resultat. 

4.3 Enskilda påståenden 
I tabell 9 presenteras resultatet för enskilda påståenden som på ett eller annat sätt sticker ut 
och som därmed påverkar utfallet av respektive påverkansfaktor. Inom parentes anges hur 
mycket påståendets resultat avviker från respektive påverkansfaktors medelvärde. 

Tabell 9: Resultat enskilda påståenden 

Påverkansfaktorer Samband 
Personlig kompetens Inga stora avvikelser identifierade 
Delade värderingar Inga stora avvikelser identifierade 

Förtroende 
(medelvärde 3,2) 

Påståenden med avsevärt HÖGRE resultat än medel- och medianvärden: 
- Min och FM relation kännetecknas av ett givande och tagande från båda parter 

(+0,86) 
 
Påståenden med avsevärt LÄGRE resultat än medel- och medianvärden: 
- FM behov går alltid först och konsekvenserna för mig som individ kommer alltid i 

andra hand (-0,61)  
(omvänd fråga, resultatet innebär att FM behov alltid går först) 

Upplevelser 
(medelvärde 3,8) 

Påståenden med avsevärt HÖGRE resultat än medel- och medianvärden: 
- Jag har goda vänner inom FM (+1,80) 
- Jag uppskattar min fysiska arbetsmiljö (+0,80) 
- Jag trivs i FM (+0,72) 
- Jag vill fortsätta relationen med FM för att det ger mig upplevelser (+0,66) 
- Jag är stolt över att tillhöra FM (+0,65) 
 
Påståenden med avsevärt LÄGRE resultat än medel- och medianvärden: 
- Det är mycket väntetid/dödtid i mitt arbete (-1,13) 

(omvänd fråga, resultatet innebär att det är mycket väntetid) 
- A 9 motsvarar mina förväntningar (-0,80) 
- Jag är stolt över att arbeta i Boden (-0,73) 
- Boden är en bra stad (-0,60) 

Relationsfördelar 
(medelvärde 3,0) 

Påståenden med avsevärt HÖGRE resultat än medel- och medianvärden: 
- Jag måste fortsätta relationen med FM eftersom det ger mig personliga 

utvecklingsmöjligheter (+0,60)	  
Relations-
avvecklingskostnader 
(medelvärde 1,9) 

Påståenden med avsevärt HÖGRE resultat än medel- och medianvärden: 
- Jag måste fortsätta relationen med FM eftersom jag inte har några andra bra 

alternativ (+0,67) 
Skyldigheter Inga stora avvikelser identifierade 
Tvingande miljö Inga stora avvikelser identifierade 
 
13 påståenden sticker i större omfattning ut från respektive påverkansfaktors medel- och 
medianvärde. De 13 påståendena återfinns fördelade på påverkansfaktorerna förtroende (2) 
och upplevelser (9) samt med en vardera inom relationsfördelar respektive 
relationsavvecklingskostnader.  
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Respektive påverkansfaktors grundpåstående 
I undersökningen har respektive påverkansfaktors första påstående utformats i linje med 
tillhörande hypotes. Som exempel lyder påstående 10 Jag vill fortsätta relationen med FM för 
att det ger mig upplevelser medan efterföljande påståenden hanterar övriga ingående delar av 
påverkansfaktorn upplevelser. 
 
Värt att notera är att samtliga påverkansfaktorers första påstående i det närmaste motsvarar 
respektive påverkansfaktors medel- och medianvärde. Undantaget utgörs av upplevelser vars 
första påstående har ett medelvärde om 4,5 och ett medianvärde på 5, att jämföra med hela 
påverkansfaktorns 3,8 respektive 4. 

4.4 Komponenter 
De tre komponenterna av relationship commitment kan synliggöras genom att medelvärdet 
för de respektive ingående påverkansfaktorerna redovisas. Tabellen nedan återger även den 
ordning (rank) som undersökningsgruppen tillmäter komponenternas betydelse. 
Känslomässigt commitment tillmäts således klart störst betydelse av undersökningsgruppen. 
Därefter följer kalkylativt commitment och sist normativt commitment. 

Tabell 10: Resultat komponenter 

Relationship Commitment Rank Medel 
Standard-
avvikelse Kommentar 

Känslomässigt commitment 1 3,9 1,6 
Totalt fyra påverkansfaktorer där 

en (förtroende) sänker 
medelvärdet något 

Kalkylativt commitment 2 2,5 1,7 
Två ingående påverkansfaktorer 

med stor inbördes spridning 

Normativt commitment 3 2,1 1,3 
Två ingående påverkansfaktorer 

med liten inbördes spridning 
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5 DISKUSSION 
I kapitel 5 diskuteras studiens resultat och hypotesernas giltighet testas. 

5.1 Påverkansfaktorer och samband 
De två påverkansfaktorerna personlig kompetens och delade värderingar sticker ut då de 
erhåller avsevärt högre medelvärden än övriga påverkansfaktorer. Soldaters relation till 
Försvarsmakten bygger således mycket på dessa två delar.  
 
Upplevelser spelar också en relativt stor roll för soldaterna. Om hänsyn enbart tas till 
påverkansfaktorns första påstående (grundpåståendet) kan upplevelser till och med sägas ha 
störst betydelse för soldaters relation med Försvarsmakten. Här kan slås fast att soldaterna 
inte ser på begreppet upplevelser så som Mossberg gör i sin teori. En alternativ slutsats kan 
vara att Mossbergs teori om upplevelser vid event inte fullt ut kan appliceras på en mer 
långsiktig relation av den typ som avhandlas i den här undersökningen. 
 
Förtroende och relationsfördelar har viss betydelse för soldaters relationship commitment 
men inte i närheten så mycket som de tre som nämns ovan. Värt att notera är att inom 
relationsfördelar dras värdet upp ganska mycket av att soldaterna förväntar sig personlig 
utveckling, således tycks egen utveckling spela större roll än till exempel ekonomiska 
ersättningsnivåer. Å andra sidan kanske synen på de ekonomiska ersättningsnivåerna 
påverkats när den beslutade höjningen av soldaternas lägstalön slog igenom vid årsskiftet 
2012-2013.  
 
De tre sista påverkansfaktorerna, relationsavvecklingskostnader, skyldigheter och tvingande 
miljö, tycks idag ha marginell betydelse för soldaters relation till Försvarsmakten. 
 

 
Figur 2: Påverkansfaktorernas relativa storlek och medelvärden 
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De samband som identifierats mellan olika undersökningsgrupper har begränsad korrelation, 
maximal positiv korrelation är +0,23 medan maximal negativ korrelation är  
-0,48. Dessa korrelationsvärden ska därför has i minnet när följande samband diskuteras. 
 
Det finns två genomgående samband som går hand i hand. Värderingen av personlig 
kompetens, delade värderingar, förtroende, upplevelser och relationsfördelar minskar med 
soldaters anställningstid respektive med genomförd internationell insats. Sammantaget kan 
också konstateras att de som genomfört internationell insats överlag anger låga värden på alla 
påverkansfaktorer, frågan är vad som håller dem kvar i Försvarsmakten?  
 
En intressant iakttagelse är att delade värderingar graderas något högre av de som har civil 
arbetslivserfarenhet. Försvarsmaktens värderingar tilltalar således soldater som kan jämföra 
med andra arbetsgivare. På motsvarande sätt kan ses att soldater med erfarenhet av 
högskolestudier värderar förtroende, upplevelser och relationsfördelar lägre. Det senare kan 
kanske bero på att högskolestuderande jämför relationsfördelarna med andra yrken än vad de 
som enbart läst gymnasiet gör. Å andra sidan kanske statistiken inte ger ett tillräckligt säkert 
resultat i och med att bara 20 % (11 st.) har erfarenhet av eftergymnasiala studier och endast 
11 % (6 st.) har soldatyrket som sin första anställning. 
 
Inom ramen för påverkansfaktorn förtroende kan en intressant motsägelsefullhet noteras. 
Soldaterna upplever å ena sidan att relationen med Försvarsmakten i relativt hög grad 
kännetecknas av ett givande och tagande från båda parter. Samtidigt anser de å andra sidan att 
det till stor del är Försvarsmaktens behov som går först och att konsekvenserna för individen 
alltid kommer i andra hand. Vid analys av empirin har inget samband mellan grupper eller 
andra förklaringar kunnat noteras varvid det endast kvarstår att fråga sig om något av 
påståendena utformats olyckligt. En eventuell orsak kan vara att det ena påståendet utgör ett 
av de två som är omvänt formulerade varvid ett antal soldater möjligen markerat ”fel” trots att 
frågeställningens enklare utformningsalternativ valts. 
 
Påverkansfaktorerna relationsavvecklingskostnader, skyldigheter och tvingande miljö har alla 
genomgående de lägsta medel- och medianvärdena, dessa påverkansfaktorer tycks därmed ha 
lägst betydelse för soldaternas relation med Försvarsmakten. Det kan i sammanhanget dock 
vara värt att notera att det inom relationsavvecklingskostnader finns en korrelation som 
antyder att en del soldater fortsätter relationen med Försvarsmakten för att de inte har några 
andra bra alternativ, här kan speciellt också noteras att relationsavvecklingskostnaderna tycks 
öka något med åldern. Vidare konstateras att yngre och nyanställda soldater känner något 
större skyldighet att upprätthålla relationen än vad äldre och/eller mer rutinerade kollegor gör. 
Korrelationen i de senare sambanden är dock låg vilket bör tas i beaktande. 

5.2 Hypotesernas giltighet 
Den psykologiska kraften, relationship commitment, som håller samman soldater med 
arbetsgivaren Försvarsmakten torde framförallt bestå av att soldaterna får en känsla av 
personlig kompetens, de delar organisationens värderingar och de erhåller upplevelser. 
Hypotes 1, 2 och 4 tycks därmed bäst stämma överens med vad som bidrar till soldaters 
relationship commitment, hypoteserna kan därmed styrkas. 
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Tabell 11: Styrkta hypoteser 

H1 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det ger en känsla av personlig kompetens. 
H2 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de delar organisationens värderingar. 
H4 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att det ger upplevelser. 

 
Förtroende och relationsfördelar tycks ha viss inverkan på soldaters relation med 
Försvarsmakten även om de på intet sätt bidrar i samma omfattning som ovan tre 
påverkansfaktorer. Hypotes 3 och 5 kan därmed enbart delvis styrkas. 

Tabell 12: Delvis styrkta hypoteser 

H3 Soldater vill fortsätta relationen med FM för att de har stort förtroende för organisationen. 
H5 Soldater upplever att de måste fortsätta relationen med FM för att det ger fördelar. 

 
Undersökningen visar att relationsavvecklingskostnader, skyldigheter och tvingande miljö i 
det närmaste inte spelar någon roll för soldaters relation med Försvarsmakten. Därmed bidrar 
dessa påverkansfaktorer mycket begränsat till soldaternas relationship commitment varvid 
hypoteserna 6, 7 och 8 inte kan styrkas. 

Tabell 13: Icke styrkta hypoteser 

H6 Soldater upplever att de måste fortsätta relationen med FM för att det kostar för mycket att 
lämna organisationen. 

H7 Soldater upplever sig skyldiga att fortsätta relationen med FM. 
H8 Soldater upplever sig tvingade att fortsätta relationen med FM. 

5.3 Komponenter 
Tre av den känslomässiga komponentens fyra hypoteser styrks, den fjärde hypotesen 
(förtroende) styrks delvis. Här kan en tydlig samstämmighet i resultatet konstateras, den 
känslomässiga komponenten har stor betydelse för soldaternas relationship commitment.  
 
Inom den kalkylativa komponenten kan en av dess hypoteser delvis styrkas medan den andra 
inte kan det. Till detta kan föras att möjligheten till personlig utveckling är det som håller 
uppe komponentens medelvärde och stora spridning. Den kalkylativa komponenten har 
därmed någon betydelse (tack vare förväntad personlig utveckling) men generellt sett litet 
inflytande på soldaternas relationship commitment. 
 
Avslutningsvis har den normativa komponenten i det närmaste ingen betydelse för soldaternas 
relationship commitment. Ingen av dess två hypoteser kan styrkas och de ingående 
underökningspåståendena har en låg inbördes spridning. 
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Figur 3: Komponenternas relativa storlek och medelvärden 

5.4 Kamratskapet, arbetsmiljön och organisationen  
Det påstående i undersökningen som genererar klart högst medel- och medianvärde är Jag har 
goda vänner inom FM. Påståendets höga värde sticker ut så pass mycket i det sammanlagda 
resultatet att det inte är allt för vågat att påstå att den gamla sanningen om det goda 
kamratskapet i det militära fortfarande tycks gälla. Utifrån teorierna om relationship 
commitment skulle det därmed kunna vara så att soldater stannar i Försvarsmakten för att de 
har en stark relation till sina kamrater, till exempel av känslomässiga eller normativa skäl. 
 
Nästa påstående som värderas riktigt högt är Jag uppskattar min fysiska arbetsmiljö. Här kan 
eventuellt en del av förklaringen återfinnas i att soldater tränar på arbetstid och dessutom 
jobbar mycket utomhus, vilket förmodligen i båda fallen svarar upp mot deras förväntningar. 
Frågan är om detta rent av är något som även skulle kunna hänföras till relationsfördelar och 
därmed den kalkylativa komponenten, innebärandes att det faktiskt också skulle kunna bidra 
till upprätthållandet av relationen med Försvarsmakten? 
 
Intressant att notera är också att soldaterna generellt trivs bra i Försvarsmakten och att de är 
stolta över att tillhöra organisationen. Däremot tycks Artilleriregementet inte motsvara 
soldaternas förväntningar i samma omfattning. En fråga värd att ställa är, vilken 
organisationsdel har soldaten egentligen sin primära relation med? Är det med 
Försvarsmakten, Artilleriregementet, kompaniet eller med plutonen? Tyvärr kan inte den här 
undersökningen svara på det, dels för att det inte direkt efterfrågats och dels för att enkäten av 
anonymitetsskäl har hållits relativt öppen utan frågor om till exempel kompanitillhörighet.  

5.5 Tidens betydelse 
Generellt kan sägas att de som har genomfört internationell insats överlag anger lägre värden 
än övriga. Vidare kan högre värden noteras hos nyanställda än hos de som varit anställda 
längre. I och med att anställningstid och genomförande av insats har en viss koppling (få 
genomför insats under det första anställningsåret) kan det med fog konstateras att soldaternas 
relationship commitment nedgår med tiden. Här är det dock värt att notera att endast 
5 % (3 st.) genomfört internationell insats varvid den delen av det statistiska underlaget delvis 
kan begränsa slutsatsens giltighet. 
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Komponenter	  
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6 ÅTERKOPPLING TILL FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 
Det är nu dags att besvara frågeställningen och att göra en återkoppling till arbetets syfte. 

6.1 Svar på arbetets frågeställning 

Den frågeställning som uttrycks i kapitel 1 och som ligger till grund för arbetet lyder:  

Hur ser soldaters relationer ut till arbetsgivaren Försvarsmakten?  

Soldaters relation till arbetsgivaren Försvarsmakten bygger främst på en känslomässig grund. 
Framförallt upprätthåller soldaterna relationen på grund av att det ger dem en känsla av 
personlig kompetens och för att det ger dem upplevelser samt för att de delar Försvarsmaktens 
värderingar. Till viss del bibehålls relationen även tack vare att soldaterna har förtroende för 
Försvarsmakten. 
 
Soldaternas relation till Försvarsmakten bygger endast i en mycket begränsad utsträckning på 
en kalkylativ eller normativ grund. Undantaget utgörs av att soldaterna till viss del räknar 
(kalkylativt) med att anställningen ska leda till en personlig utveckling. 
 
I figur 4 illustreras svaret på arbetets frågeställning med hjälp av den i teorikapitlet framtagna 
definitionen av relationship commitment.  
 

 
Figur 4: Soldaters relation med Försvarsmakten 

6.2 Återkoppling till undersökningens syfte 
Syftet med studien var att utveckla förståelsen för soldaters commitment till arbetsgivaren 
Försvarsmakten. Studiens syfte har uppnåtts via en enkätundersökning med soldater vid 
Artilleriregementet. Resultatet kan på intet sätt antas vara fullt ut representativt för soldater i 
Försvarsmakten som helhet, men det utgör definitivt ett bidrag till en ökad förståelse för 
soldaters commitment till arbetsgivaren Försvarsmakten. Författarens förhoppning är att den 
ökade förståelsen även ska kunna användas av Försvarsmakten för att utveckla relationen med 
soldaterna så att personalomsättningen minskar. 
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7 RESULTATET I RELATION TILL ANNAN FORSKNING 
I det här sjunde kapitlet görs en återkoppling till tidigare forskning följt av att arbetets 
forskningsbidrag och förslag på fortsatt forskning beskrivs. 

7.1 Återkoppling till tidigare forskning 
Sharma et al. (2006) konstaterar i sin studie att det framförallt finns känslomässiga och 
värdebaserade orsaker till att relationship commitment uppstår och att uppfattningar om 
moralisk skyldighet har en mer begränsad inverkan. Det finns därmed stora likheter med 
resultatet i den här studien, speciellt avseende de känslomässiga påverkansfaktorernas 
betydelse respektive den moraliska skyldighetens begränsade inflytande. Det som till del 
skiljer är de värdebaserade/kalkylativa påverkansfaktorerna som har en mer nedtonad 
framtoning i den här studien. En förklaring kan vara att det här studeras ett arbetsgivar-
arbetstagarförhållande medan Sharma et al. belyst internationella handelsrelationer där det 
ekonomiska utfallet kan antas vara av större vikt. Det som delvis talar emot detta är att 
soldaterna naturligtvis också måste få det ekonomiska att gå ihop i slutet av månaden. Frågan 
är vad som skulle hända om soldaternas förmåner förbättrades ytterligare, skulle den 
kalkylativa komponenten då öka i betydelse i likhet med Sharma et al. resultat?  
 
Wong och Wong (2012) som studerat relationship commitment hos elever kom fram till ett 
helt annat resultat än vad den här studien har gjort. De konstaterade i och för sig att delade 
värderingar har stor betydelse vilket även gjorts i denna studie, men de hävdade framförallt att 
relationsfördelar utgjorde den klart viktigaste faktorn för att relationship commitment ska 
uppstå. En anledning till diskrepansen kan vara att elever studerar för att uppnå någonting, en 
examen eller ett intyg etc, vilket talar för att relationsfördelar också borde vara viktigt. Med 
ett sådant synsätt förbereder sig elever inom ramen för den pågående relationen för en annan 
framtida relation medan soldaterna befinner sig i den ”framtida” relationen/yrket. Kanske 
skulle soldaternas syn på relationsfördelar mer harmonisera med Wong och Wongs slutsatser 
om Försvarsmakten utvecklade och införde incitament i likhet med de internationella 
erfarenheter som Jonsson & Nordlund (2010) presenterar. 
 
Samtliga påverkansfaktorer till relationship commitment som använts i det här arbetet har 
hämtats från tidigare forskning inom ämnesområdet, undantaget utgörs av påverkansfaktorn 
upplevelser som i stället hämtats från eventmarknadsföringsteori. Att upplevelser har 
betydelse för soldaters relation med Försvarsmakten har konstaterats ovan, huruvida det rakt 
av är lämpligt att använda en från eventmarknadsföringsteorin hämtad definition av begreppet 
kan nog ifrågasättas. I likhet med vad som diskuterades i kapitel 2 kan det finnas andra sätt att 
se på upplevelser, det vill säga om det ska vara en egen påverkansfaktor inom den 
känslomässiga komponenten eller ingå med olika delar i andra påverkansfaktorer och 
komponenter.  

7.2 Studiens resultat relativt Försvarsmaktens erfarenheter 
I den här studien slås fast att soldaters relation med Försvarsmakten framförallt bygger på att 
det ger dem en känsla av personlig kompetens, att det ger dem upplevelser och för att de delar 
Försvarsmaktens värderingar. Till detta kan föras att förtroendet för Försvarsmakten och 
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möjligheten att erhålla en personlig utveckling även bidrar till att upprätthålla relationen. 
Försvarsmakten hävdar att genomförda avgångssamtal indikerar att de viktigaste 
beståndsdelarna för att få soldaterna att stanna finns inom ”anställningsvillkor, spännande 
uppgifter och utmaningar”11 samt ”utvecklingsmöjligheter, bättre övningar och bättre 
verksamhet”12. Det finns därmed relativt stora likheter mellan Försvarsmaktens slutsatser och 
vad som inom den här undersökningen konstaterats vara bidragande till att relationerna 
upprätthålls. 
 
Försvarsmakten tycks således anse sig behöva vidareutveckla de relationsområden som redan 
idag värdesätts relativt högt av soldaterna. Resultatet i den här undersökningen visar att 
utmaningen då blir att bibehålla den höga värderingen i takt med att anställningstiden ökar. 
Här är frågan om soldaterna har för höga förväntningar när de inleder anställningen eller om 
Försvarsmakten inte kan leva upp till någorlunda rimliga förväntningar över tid?  
 
Utifrån teorier om relationship commitment torde Försvarsmakten också kunna välja att 
utveckla andra relationsområden. Det vill säga att inte bara satsa på de delar som idag är 
starka inom den känslomässiga komponenten utan att försöka höja även de relationsstärkande 
delarna inom såväl den kalkylativa som den normativa komponenten. För den kalkylativa 
komponenten kan stöd då till exempel tas från de internationella erfarenheter som Jonsson & 
Nordlund (2010) förespråkar. För den normativa komponenten skulle någon form av 
lojalitetsskapande åtgärder kunna övervägas. 

7.3 Arbetets bidrag och förslag på fortsatt forskning 
Arbetets bidrag till forskningen är tvådelat. För det första visar det inom ramen för 
relationship commitment en tydlig koppling mellan de olika påverkansfaktorerna och deras 
respektive komponenter. Tidigare forskning har i detta avseende varit mer försiktig och nöjt 
sig med att det finns påverkansfaktorer och komponenter, hur de är kopplade har i flertalet fall 
lämnats mer diffust. För det andra belyser studien en relation mellan en arbetstagare och en 
arbetsgivare inom offentlig sektor. Tidigare studier av relationship commitment har varit mer 
inriktade mot relationer inom affärsdrivande verksamheter (privat sektor) och mellan olika 
organisationer eller inom nätverk på nationell eller kanske ännu hellre internationell nivå. 
Arbetets forskningsbidrag kan därmed förhoppningsvis locka till angränsande studier varvid 
följande områden föreslås för ytterligare fördjupning. 
  
Endast en liten del av Försvarsmaktens soldater finns representerade i den här studien. För att 
kunna dra mer allmängiltiga slutsatser om relationen mellan soldater och Försvarsmakten bör 
därför en större undersökning genomföras. Vid en sådan studie bör såväl fler soldater som fler 
förband involveras för att om möjligt även identifiera skillnader mellan olika enheter. Vidare 
är soldatyrket en profession under utveckling där de mest rutinerade soldaterna snart varit 
anställda i tre år. Såväl Försvarsmakten som de anställda soldaterna håller därmed fortfarande 
på att söka sina former och roller. En liknande undersökning som denna, om än i större 
omfattning, skulle därmed vara av intresse att genomföra inom ett par år. 
 
                                                
11

 www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Hojd-lon-for-gruppbefal-soldater-och-sjoman, 2012-10-18 
12 www.svd.se/nyheter/inrikes/hojda-loner-ska-stoppa-soldatavhopp_7576414.svd, 2012-10-18 
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Försvarsmakten må vara en intressant organisation, men hur ser relationerna ut mellan andra 
arbetstagare och arbetsgivare? För att kunna jämföra och för att ytterligare öka förståelsen för 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare skulle det vara av intresse att även undersöka 
andra verksamheter, såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. 
 
Avslutningsvis, i det här arbetet har en tydlig koppling gjorts mellan respektive 
påverkansfaktor och dess komponent av relationship commitment. Ytterligare studier av dessa 
kopplingar skulle kunna bidra till att skapa än bättre och mer genomarbetade teorier. Sådana 
teorier skulle sin tur underlätta och förbättra för framtida undersökningar av relationship 
commitment och relationer.  
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8 SEMPER FIDELIS 
Arbetet avslutas i det här sista kapitlet genom en kort återkoppling till uppsatsens titel, 
SEMPER FIDELIS – inte bara en devis. 
 
Anledningen till att det här och andra arbeten studerat commitment är att det kan finnas en 
vinst i att skapa och upprätthålla starka relationer. I soldatfallet kan bättre relationer till 
exempel leda till lägre personalomsättning vilket i sin tur genererar såväl lägre kostnader som 
bättre utbildade och tränade krigsförband.  
 
Precis som framgår av den här studien kan relationer byggas på tre övergripande sätt, det vill 
säga på känslomässig, kalkylativ och normativ grund. Oavsett hur dessa komponenter av 
relationship commitment bearbetas och påverkas så är målet naturligtvis att få personalen, 
samarbetspartnern, kunden, etc. att vara trogen.  
 
En organisation som verkligen fokuserar på trofasthet i relationen med sin personal är 
US Marine Corps. SEMPER FIDELIS utgör inte bara kårens devis utan mycket mer än så. 
 

SEMPER FIDELIS 

Semper Fidelis distinguishes the Marine Corps bond from any other. It goes 
beyond teamwork it is a brotherhood that can always be counted on. Latin for 
"always faithful" […] it guides Marines to remain faithful to the mission at hand, 
to each other, to the Corps and to country, no matter what.13 

                                                
13 http://www.marines.com/history-heritage/principles-values, 2013-01-17 
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