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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka varför kvinnor som 

gått militär grundutbildning väljer att vidareutbilda sig till 

specialistofficerare. Respondenterna utgjorde fem kvinnliga 

specialistofficerare i åldrarna 22 till 34. Tre av dem hade gjort allmän 

värnplikt och två av dem hade gått grundläggande militär utbildning 

(GMU). Av demografiska skäl genomförde jag telefonintervjuer med 

respondenterna. Jag följde principerna för induktiv tematisk analys 

när jag analyserade intervjuerna. Analysen visade att kamratskapen 

och möjligheten att utmana och utveckla sig själv samt typen av 

arbetsuppgifter och möjligheten att använda utbildningen både i det 

militära och i det civila var motiv för vidareutbildning. 

 

Nyckelord. Motivation, vidareutbildning, Försvarsmakten, kvinnliga 
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Why do female soldiers continue their education in the Armed Forces? 

Frida Dahl 

Örebro University 

Abstract 

 

The aim of this study was to investigate why women who have basic 

military training choose to continue their education in the Armed 

Forces. The participants represented five female officers aged 22 to 

34. For demographic reasons I conducted telephone interviews with 

the participants. I followed the principles of inductive thematic 

analysis when I analyzed the interviews. The analysis showed that the 

comradeship, the opportunity for personal development, the type of 

tasks and the ability to use the military training not only in the Armed 

Forces but also in the civilian life were motives forbecoming an 

officer. 

 

Keywords: Motivation, education, Armed Forces, female soldiers, 

female officers. 
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KVINNLIGA MOTIV TILL MILITÄR VIDAREUTBILDNING [3] 

Varför vidareutbildar sig kvinnor inom Försvarsmakten? 

Av flera skäl ser Försvarsmakten gärna att fler kvinnor vidareutbildar sig inom 

organisationen. För det första vill Försvarsmakten bli mer jämställd. Den anser att en 

organisation som har till uppgift att skydda demokratin borde vila på demokratiska värden. 

För det andra är kvinnliga militärer i flera avseenden bättre än manliga militärer på att lösa 

internationella uppgifter, framförallt när det kommer till fredsbevarande insatser. För det 

tredje fungerar könsheterogena arbetsplatser i allmänhet bättre än könshomogena arbetsplatser 

(Boström & Wahlman-Engström, 2006; Försvarsmakten, 2008).  

 För att attrahera fler kvinnor till vidareutbildningarna är det av intresse för 

Försvarsmakten att veta vad som motiverar kvinnor att läsa vidare. I föreliggande studie 

ämnar jag undersöka vilka dessa motiv är. Då Försvarsmakten erbjuder ett flertal 

vidareutbildningar har jag valt att avgränsa mig och endast undersöka vad som motiverar 

kvinnor att läsa vidare till specialistofficerare.  

Motivation har konseptualiserats på flera olika sätt (Holt et al., 2012). Bland annat ses 

motivation som de inre tillstånd som får människan att handla. De inre tillstånden uppstår 

oftast när människan har behov av något och många gånger uppstår behoven i sin tur på grund 

av att människan har brist på något. Detta något kan till exempel vara mat för en människa 

som är hungrig, där bristen på mat skapar behovet av mat. Motivationen för att äta är således 

hunger, varpå hon handlar därefter och äter (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). 

 Det finns ett flertal motivationsteorier som förklarar varför människan handlar som 

hon gör. Henry Murray (Larsen et al., 2013) var företrädare för en av dessa. Han ansåg att 

människan handlar utefter sina behov och att dessa behov varierar i styrka från människa till 

människa. Han kom att identifiera flertalet grundläggande behov, däribland 

prestationsbehovet, maktbehovet och intimitetsbehovet. Människor med starka 

prestationsbehov vill göra bra ifrån sig och känna sig kompetenta. De antar gärna nya 
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utmaningar där de vet att de kan prestera bättre än andra och där de får visa sig duktiga. 

Forskning visar att dessa människor föredrar yrken där de får lösa akuta problem och där 

framgång beror på den enskilda prestationen. Vidare vill människor med starka maktbehov 

påverka och kontrollera andra, liksom de vill ha kontroll över situationer (Larsen et al., 2013). 

Det finns forskning som visar att dessa människor söker sig till ledande positioner (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005). Slutligen vill människor med starka intimitetsbehov 

vara framgångsrika på det psykosociala planet. De har därmed lätt för att skapa varma, nära 

och kommunikativa relationer. Dessa människor är även mer benägna än andra att inleda 

samtal och att le, skratta och ta ögonkontakt med andra (Larsen et al., 2013).  

 En annan motivationsteori är Abraham Maslows behovsteori (Maslow, 1987). Till 

skillnad från prestations-, makt- och intimitetsbehovet, där behoven anses uppstå till följd av 

brister, ansåg Maslow att människan handlar i syfte att förverkliga sig själv (Larsen et al., 

2013). Enligt behovsteorin har människan fem hierarkiskt ordnade behov. Det första behovet 

– det fysiska behovet – utgör behovet av luft, vatten, mat och sex. Det fysiska behovet är 

direkt avgörande för människan, varpå det är starkare än de andra behoven som inte är 

livsnödvändiga. När människan tillgodosett sitt fysiska behov börjar hon känna behov av 

trygghet. Tryggheten kan bestå i allt från ekonomisk trygghet till en trygg familjesituation. 

Därefter infinner sig behovet av samhörighet. Människan söker kärlek och vill ge kärlek, 

liksom hon söker gemenskap och vill bidra till gemenskap. När hon tillgodosett sitt 

samhörighetsbehov börjar hon känna behov av uppskattning. Hon vill både känna sig 

kompetent och bli sedd som kompetent av andra. Människan vill därmed vara högpresterande 

och erhålla status från andra. När hon anser sig göra detta infinner sig behovet av att 

självförverkliga sig själv. Hon vill uppfylla sin fulla potential och bli allt hon någonsin kan bli 

(Maslow, 1987).  



KVINNLIGA MOTIV TILL MILITÄR VIDAREUTBILDNING [5] 

 En tredje teori som förklarar motivation är Fabrizio Battistellis motivationsteori 

rörande frivillig militärtjänstgöring (Battistelli, 1997). Enligt teorin ligger tre olika typer av 

motiv – paleomoderna, moderna och postmoderna motiv – bakom frivillig militärtjänstgöring. 

De paleomoderna och moderna motiven är baserade på Charles Moskos forskning om den 

sociala militära organisationen. Moskos liknar övergången från ett värnpliktigt amerikanskt 

försvar till ett frivilligt amerikanskt försvar med övergången från en institutionell organisation 

till en yrkesorienterad organisation. Yrkesmotivationen i en institutionell organisation utgör 

enligt Moskos patriotism och en vilja att hjälpa andra. Dessa motiv är synonyma med de 

paleomoderna motiven. Yrkesmotivationen i en yrkesorienterad organisation utgör en vilja att 

nå materiell framgång, både ekonomiskt och karriärmässigt. Dessa motiv är synonyma med 

de moderna motiven. De postmoderna motiven är baserade på Ronald Ingleharts forskning om 

det postmoderna samhället. Enligt Inglehart väljer den postmoderna människan yrken där hon 

kan utveckla och förverkliga sig själv samt har chansen att uppleva äventyr. Dessa motiv är 

synonyma med de postmoderna motiven (Battistelli, 1997; Hedlund, 2010). Vidare visar 

forskning att militärer med paleomoderna och postmoderna motiv till frivillig 

militärtjänstgöring till skillnad från militärer med moderna motiv till frivillig 

militärtjänstgöring känner mer tillfredställelse som tjänstgörande (Battistelli, 1997).  

 Det har varit svårt att finna forskning om varför kvinnor som gått militär 

grundutbildning väljer att vidareutbilda sig inom Försvarsmakten. Jag har vidare inte funnit 

någon forskning om varför kvinnor läser vidare till specialistofficerare, däremot har jag funnit 

forskning om varför kvinnor som gjort värnplikten läser vidare till officerare.  

I en rapport (Weibull, 2005) gjord på kvinnliga värnpliktiga framgår det att 

värnplikten påverkar motivationen att vidareutbilda sig till officer. Enligt rapporten uppgav 

hälften av kvinnorna som mönstrade 1999-2001 att de inte var intresserade av att läsa vidare 

till officerare efter värnplikten. Den siffran hade dock halverats när kvinnorna muckade. 
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Kvinnorna som hade ändrat uppfattning uppgav att det hade varit för psykiskt påfrestande att 

vara ensam kvinna. De var trötta på miljön och den nedvärderande kvinnosynen som förekom 

i det militära. En femtedel av den hälft kvinnor som uppgett vid mönstringen att de inte var 

intresserade av att läsa vidare till officerare efter värnplikten hade dock ångrat sig under 

värnplikten. De ansåg att värnplikten hade varit rolig och att arbetsuppgifterna hade passat 

dem. De hade även blivit uppmuntrade att läsa vidare till officerare av sina befäl. Värnplikten 

avskräckte alltså fler kvinnor från att vidareutbilda sig till officerare än den övertalade. 

I en annan rapport (Nilsson, 1990) gjord på kvinnliga officerare framgår det att fler 

faktorer än värnplikten påverkar motivationen att vidareutbilda sig. De kvinnliga officerarna i 

rapporten uppgav att de hade läst vidare på grund av den fysiska utmaningen som 

officersyrket innebär och ett rikt friluftsliv. Kamratskapen, de manliga arbetskamraterna, att 

arbetsuppgifterna är omväxlande och självständiga samt att utbildningen är gratis var även 

något som tilltalade dem. De såg vidare utbildningen som meriterande för att söka andra 

uniformsutbildningar såsom polishögskolan. Ledarskapskunskaperna som utbildningen ger 

såg de även som en merit i det civila. 

 Som jag nämnt var det svårt att finna forskning om varför kvinnor som gått militär 

grundutbildning läser vidare inom Försvarsmakten. Betydligt enklare var det att finna 

forskning om varför kvinnor söker sig till det militära. En stor del av den forskningen har 

fokuserat på kvinnliga värnpliktiga.  

Forskning på kvinnliga värnpliktiga visar att de sökte sig till det militära för att de var 

intresserade av träning, friluftsliv och vapen. De ville utmana sig själva och göra något 

annorlunda och spännande. En del av dem hade fått upp ögonen för det militära genom 

bekanta som gjort värnplikten. Andra ville göra värnplikten för att få vänner för livet. Några 

såg vidare värnplikten som meriterande för att söka andra uniformsutbildningar och civila 
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arbeten med inriktning på ledarskap (Boström & Wahlman-Engström, 2006; Lindgren-

Lantzson, 2012). 

2010/2011 ersatte Försvarsmakten värnplikten med grundläggande militär utbildning 

(GMU). Forskning gjord på GMU-rekryter är därmed sparsam. Den forskning som finns visar 

på liknande men inte helt samhöriga resultat som den forskning utförd på kvinnliga 

värnpliktiga. I en rapport gjord på kvinnliga och manliga GMU-rekryter (Hedlund, 2011) 

framgår det att de främst haft paleomoderna motiv till att göra GMU. Detta innefattade en 

vilja att hjälpa behövande och bidra till fred och nationell säkerhet. GMU-rekryterna hade 

även sökt GMU av moderna och postmoderna motiv. Till skillnad från de paleomoderna 

motiven var dessa inte signifikanta men visade på en stark tendens. Till de moderna motiven 

hörde en vilja att tjäna pengar och finansiera sina studier. De som hade postmoderna motiv till 

att gå GMU gjorde det för kamratskapen i det militära, för sin personliga utveckling och för 

att vara med om äventyr. 

Syftet med studien är som jag nämner inledningsvis att undersöka vad som motiverar 

kvinnor att läsa vidare inom Försvarsmakten. Varför? För det första anser Försvarsmakten att 

den saknar forskning på området (Boström & Wahlman-Engström, 2006). För att attrahera 

fler kvinnor till vidareutbildningarna är det av intresse för organisationen att veta vad som 

motiverar dem att läsa vidare. För det andra har Försvarsmakten genomgått ett flertal stora 

förändringar sedan slutet av 1980-talet när kvinnor fick tillträde till samtliga militära 

befattningar. Kanske har dessa förändringar gjort Försvarsmakten till en mer attraktiv 

arbetsplats för kvinnor? För det tredje är den befintliga forskningen sparsam och tämligen 

ålderstigen. 

Då Försvarsmakten erbjuder ett flertal vidareutbildningar har jag valt att avgränsa mig 

och endast undersöka vad som motiverar kvinnor att läsa vidare till specialistofficerare. Min 

frågeställning är således: Vad motiverar kvinnor som gått militär grundutbildning att 
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vidareutbilda sig till specialistofficerare? För att besvara frågeställningen valde jag att 

intervjua fem kvinnliga specialistofficerare. Valet föll på en kvalitativ metod då de lämpar sig 

för studier där syftet är att beskriva eller att förstå fenomen, samt att de genererar i nya 

hypoteser för vidare forskning (Langemar, 2008). Jag var vidare intresserad av att förstå 

varför kvinnor läser vidare inom Försvarsmakten och den tidigare forskningen är som jag 

nämnt sparsam, varpå vidare forskning behövs på området. 

Metod 

Respondenter 

 För att vara aktuell som respondent var vederbörande tvungen att vara kvinna med 

erlagd specialistofficersexamen. Respondenterna kom därmed att utgöra fem kvinnliga 

specialistofficerare i åldrarna 22 till 34. Tre av dem hade gjort allmän värnplikt och två av 

dem hade gått GMU. Samtliga arbetar inom Försvarsmakten idag varav tre inom Armén, en 

inom Marinen och en inom Flygvapnet.  

Material 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med respondenterna. Skälet till 

detta var att jag var intresserad av att fånga upp deras spontana berättelser, samtidigt som jag 

ville styra över intervjuämnena (Langemar, 2008). Jag utformade även en intervjuguide för att 

ha som stöd vid intervjuerna (se bilaga 1). Frågorna konstruerade jag utifrån min 

frågeställning och med hjälp av andra intervjuguider och min handledare.  

Procedur 

Jag kom i kontakt med respondenterna genom bekanta som är anställda i 

Försvarsmakten. Några av respondenterna kontaktade jag via sms, andra via Facebook. Jag 

informerade dem om vem jag var och varför jag var intresserad av att intervjua dem. Jag 

berättade att deltagande var frivilligt, att jag skulle redovisa resultatet av intervjuerna på 

gruppnivå och att de därmed skulle vara anonyma i studien samt att jag ville spela in 
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intervjuerna och av demografiska skäl genomföra dem över telefon. Samliga tillfrågade 

tackade ja varpå vi bestämde tid för intervjuerna. På de överenskomna tiderna ringde jag upp 

respondenterna och inledde samtalen med att upprepa varför jag var intresserad av att 

intervjua dem. Därefter satte jag på min inspelningsapparat, som var en mp3-spelare, och 

ställde den första frågan.   

Analys 

Jag valde att analysera intervjuerna utifrån Hayes principer för induktiv tematisk 

analys (Hayes, 2000; ref. i Langemar, 2008). Ett skäl till detta var att jag inte har använt mig 

av kvalitativa metoder tidigare, varpå tematisk analys ska vara enkel att lära sig och praktisera 

(Langemar, 2008). Ett annat skäl var att min handledare har goda kunskaper om metoden.  

Vidare utgör induktiv tematisk analys sex till sju steg: 

1. Transkribera data till text. 

2. Läs igenom texten och markera ord och meningar som är relevanta för 

frågeställningen. 

3. Dela in orden och meningarna i olika teman. 

4. Fokusera på ett tema i taget. Läs igenom texten och markera nya ord och meningar 

som är relevanta för temat i fokus. Gör om den ursprungliga tematiseringen om det 

behövs.  

5. Namnge och definiera varje tema en sista gång. 

6. Sammanfatta orden och meningarna under varje tema. 

7. Utarbeta en teori av temana (Hayes, 2000; ref. i Langemar, 2008). Enligt Langemar 

(2008) går det att utelämna det sjunde steget och avsluta analysen i och med steg sex.  

Jag följde stegen på följande vis: 
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1. Jag transkriberade intervjuerna ordagrant till text i skrivprogrammet Microsoft Word 

med ett undantag: jag utelämnade de ord som jag yttrade när deltagarna pratade för att 

visa att jag lyssnade. Dessa var ord såsom ”mm” och ”ja”.  

2. Därefter laddade jag ner kodningsprogrammet Open Code (Open Code 4.02, 2013) 

och importerade den transkriberade texten till programmet. Jag läste igenom texten, 

markerade de textrader som var relevanta för frågeställningen och skapade en kod för 

varje markerad textrad. Textraden ”jag kände att jag ville åka utomlands och att det 

var liksom” gav jag till exempel koden ”Utlandstjänst”. Anledningen till att jag 

kodade hela textrader var att det inte är möjligt att koda enstaka ord eller meningar i 

Open Code.  

3. När kodningen var klar delade jag in koderna i olika teman. Koden ”Utlandstjänst” 

tilldelade jag till exempel temat ”Militära mål”. 

4. Tematiseringen genererade i elva teman, varpå jag läste igenom texten ytterligare elva 

gånger och letade efter nya ord och meningar som var relevanta för temana.  

5. Därefter gjorde jag en andra tematisering där jag delade in temana i fyra huvudteman. 

Temana ”Militära mål” och ”Civila mål” tilldelade jag till exempel huvudtemat 

”Framtidsmål”.  

6. När jag hade gjort den andra tematiseringen sammanfattade jag varje huvudtema och 

dess subteman. I och med detta avslutade jag analysen. Sammanfattningarna utgör 

resultatdelen.  

Förförståelse 

Kvalitativ analys innebär alltid ett tolkningsarbete. Tolkningar är subjektiva och 

färgade av förförståelsen hos den som tolkar. Den som utför ett tolkningsarbete ska därför 

göra sig medveten om sin förförståelse för att därigenom minimera risken att göra subjektiva, 

det vill säga färgade tolkningar (Langemar, 2008). 
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 Min förförståelse bestod i att jag har bekanta som är anställda i Försvarsmakten, varpå 

jag hade viss insyn i organisationen vid intervjutillfällena. För att undvika att undersöka en 

fråga som redan blivit undersökt och som det redan finns svar på gjorde jag dessutom en 

mindre litteratursökning innan intervjuerna. 

Etiska överväganden 

Under studien har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven. Till dessa 

hör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Informationskravet tog jag hänsyn till genom att informera 

respondenterna om syftet med min studie och vad det skulle innebära för dem att delta. 

Samtyckeskravet tog jag hänsyn till genom att informera respondenterna om att deltagande 

var helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet tog jag hänsyn till genom att informera respondenterna om att de 

skulle vara anonyma i studien och att jag ämnade spela in intervjuerna men kassera 

inspelningarna när jag transkriberat intervjuerna. Slutligen tog jag hänsyn till nyttjandekravet 

genom att informera respondenterna om att ändamålet med studien var att producera en c-

uppsats i psykologi.  

Resultat 

Syftet med min studie var att undersöka varför kvinnor som gått militär 

grundutbildning väljer att vidareutbilda sig till specialistofficerare. För att undersöka detta 

genomförde jag semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga specialistofficerare. Jag 

analyserade intervjuerna utifrån Hayes principer för induktiv tematisk analys (Hayes, 2000; 

ref. i Langemar, 2008). I resterande resultatavsnitt redogör jag för resultatet av analysen.  
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Analysen genererade i åtta subteman och fyra huvudteman. Jag har sammanfattat 

dessa i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Figuren visar varje huvudtema (fetstil) och dess subteman.  

Huvudtema 1: Kamratskap 

Samtliga respondenter lyfte fram kamratskapen som något betydelsefullt. De berättade 

att de hade känt en stark och tillitsfull gemenskap under den militära grundutbildningen och 

att den till stor del hade påverkat deras val att läsa vidare till specialistofficerare. En 

respondent uttryckte sig på följande vis: 

Dom där killarna, asså de kunde få en så himla glad på tio sekunder, för dom kunde 

säga så knäppa och roliga saker och göra så himla kul grejer, så att man kände att, ja 

dom här vill jag inte vara utan. 

 Flera av respondenterna lämnade liknande berättelser. De delgav att de hade sökt in 

till specialistofficersprogrammet på grund av att kamrater från den militära grundutbildningen 

varit drivande i frågan och velat att de skulle fortsätta vara tillsammans.  

En av respondenterna återgav även ett ordspråk som hon ansåg att det låg mycket 

sanning i. Hon kunde det inte utantill men sammanfattade det med följande ord: 

Kamratskap Prestation

Utmana 
sig själv

Utveckla 
sig själv

Anstränga 
sig fysiskt

Arbets-
uppgifter

Leda

Teknik

Variation

Framtidsmål

Civila mål

Militära 
mål
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Varför strider soldaten? För sitt land och för sin tro och allt sånt. Men det mynnar 

liksom ändå ut i det som alla militärer är överens om och det är att man strider för 

sina kamrater som man har bredvid sig. 

Kamratskapen verkar således vara ett starkt motiv till militäryrket. 

Huvudtema 2: Prestation 

Huvudtemat Prestation utgör tre subteman. Dessa är Utmana sig själv, Utveckla sig 

själv och Anstränga sig fysiskt. Jag valde att göra denna tematisering på grund av att 

människan presterar när hon utmanar sig själv, liksom när hon utvecklar sig själv och 

anstränger sig fysiskt. Nedan följer en sammanfattning av varje enskilt subtema.  

 Subtema 2a: Utmana sig själv. Respondenterna berättade att de hade läst vidare till 

specialistofficerare för att de vill utmana sig själva. En ”utmanande miljö” med ”nya 

utmaningar och problem varje dag” var något som fick flera av respondenterna att 

vidareutbilda sig. En av dem yttrade följande: 

[D]et mest givande är att du får testa dig själv mycket hela tiden. Alltså, du utvecklas 

otroligt. Istället för att sitta bakom ett skrivbord och gömma dig bakom liksom det du 

kan så prövas du hela tiden mot vad du förväntas kunna och du lär dig hela tiden 

väldigt mycket. 

 Subtema 2b: Utveckla sig själv. Citatet ovan visar även att respondenten läste vidare 

för att det gav henne utvecklingsmöjligheter. De övriga respondenterna stämde in i detta. De 

uppgav både personlig och kunskapsmässig utveckling som motiv till vidareutbildning. En av 

respondenterna berättade att hon vidareutbildat sig för att ”få fortsätta lära känna [sig] själv 

och utvecklas”. En annan respondent uppgav ”fördjupad kunskap” som motiv till 

vidareutbildning. 

 Subtema 2c: Anstränga sig fysiskt. En annan bidragande faktor till att vidareutbilda 

sig var att få anstränga sig fysiskt, både under utbildningen och som yrkesverksam 
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specialistofficer. En av respondenterna berättade att de hade ”jobbat väldigt mycket fysiskt 

och varierande” under värnplikten och att ”det var väl absolut det som hade lockat att [hon] 

ville läsa vidare sen”. En annan respondent berättade att hon ”alltid tränat ganska mycket 

och…tycker det är kul att använda kroppen i jobbet”. 

Huvudtema 3: Arbetsuppgifter 

 Arbetsuppgifter utgör tre subteman. Dessa är Leda, Teknik och Variation. Av de 

arbetsuppgifter som åligger en specialistofficer är ledarskap och teknikutövande två av dem. 

Arbetsuppgifterna inom det militära är även varierande, vilket tillsammans med det 

förstnämnda var anledningen till att jag gjorde denna tematisering. Nedan följer en 

sammanfattning av vare enskilt tema. 

 Subtema 3a: Leda. Ett motiv till att läsa vidare var en önskan att få ”fördjupade 

kunskaper med mycket ledarskap” under utbildningen, samt att få leda som 

yrkesverksamspecialistofficer. Många av respondenterna uppgav att de tyckte om att leda och 

att ta ansvar samt att de hade en ledarroll i sig. En respondent berättade följande: ”det som 

drev mig också var att jag hade en ledarroll i mig. Att jag ville vara en ledare. Det var ju det 

som fick mig att fortsätta”. 

Subtema 3b: Teknik. Specialistofficersyrket är delvis ett tekniskt yrke. Detta lockade 

en av respondenterna att söka in till specialistofficersutbildningen. Hon uttryckte sig på 

följande vis: ”Jag är intresserad av teknik också. Det är ju det som är en av grejerna till att 

jag sökte den här skolan med samband ledning inriktning”. Samband ledning är vidare en 

specialistofficersinriktning. 

Subtema 3c: Variation. Många av respondenterna berättade att de hade läst vidare på 

grund av att arbetsuppgifterna, både under utbildningen och som yrkesverksam 

specialistofficer, är väldigt varierande. En respondent berättade att hon såg 

specialistofficersyrket som ett ”varierat yrke, både fysiskt och psykiskt…och praktiskt och 
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teoretiskt”, vilket var en bidragande faktor till att hon sökte in till 

specialistofficersprogrammet. Respondenterna uppgav även att de hade arbetat väldigt 

varierat under den militära grundutbildningen, vilket motiverat dem att läsa vidare.  

Huvudtema 4: Framtidsmål 

Huvudtemat Framtidsmål utgör två subteman. Dessa är Civila mål och Militära mål. 

Med civila mål avser jag mål med utbildningen som endast rör det civila. Det kan till exempel 

handla om att använda sina ledarskapskunskaper från specialistofficersutbildningen för ett 

civilt arbete. Med militära mål avser jag mål med utbildningen som endast rör det militära 

såsom att använda sin examen för att åka på utlandstjänst. Sammanfattat kan dessa mål ses 

som framtidsmål. Nedan följer en sammanfattning av varje enskilt subtema. 

 Subtema 4a: Civila mål. Respondenten som berättade att hon hade läst vidare för att 

hon var intresserad av teknik uppgav även att hon såg sitt tekniska kunnande som en merit i 

det civila. Det var flera av respondenterna som ansåg att en specialistofficersexamen var en 

civil merit, men få av dem hade för avsikt att ta anställning i det civila utan såg det mer som 

en utfallsplan utifall de inte skulle trivas i Försvarsmakten. En av respondenterna berättade 

dock att hon från början endast hade för avsikt läsa första terminen på 

specialistofficersprogrammet i syfte att ta lastbilskörkort, men hon ångrade sig under terminen 

och läste klart programmet. 

 Subtema 4b: Militära mål. Som jag nämnde ovan hade nästan alla respondenter för 

avsikt att ta anställning i Försvarsmakten efter erlagd specialistofficersexamen. En respondent 

uppgav att hon hade läst vidare för att få göra utlandstjänst: ”jag kände att jag ville åka 

utomlands och att det var liksom det som lockade med yrket”. Utöver en önskan att göra 

utlandstjänst fanns det även dem som önskade arbeta som instruktörer i det militära. Andra 

uppgav att dem inte hade några framtidsplaner mer än att ”se hur det är att jobba”. 
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Oavsett vilken militär yrkesbana respondenterna hade i åtanke innebar det en tjänst 

som befäl. Många av respondenterna läste vidare på grund av befäl de haft under den militära 

grundutbildningen. De såg dem som ”förebilder” och ”sträva[de] efter att bli lika bra ledare 

som dem”. 

Diskussion 

I den här studien ämnade jag besvara frågan: Vad motiverar kvinnor som gått militär 

grundutbildning att vidareutbilda sig till specialistofficerare? Min studie visar att det är 

kamratskapen och möjligheten att utmana och utveckla sig själva, både fysiskt och psykiskt, 

som motiverar dem att läsa vidare. Andra motiv är de militära arbetsuppgifterna och militära 

och civila framtidsmål. Exempel på militära arbetsuppgifter är att leda och att utföra tekniska 

arbeten medan att göra utlandstjänst och att använda specialistofficersexamen som en merit i 

det civila är exempel på militära och civila framtidsmål. 

Motivationsteorierna (Battistelli, 1997; Larsen et al., 2013; Maslow, 1987) som jag 

presenterar inledningsvis förklarar i stor utsträckning mitt resultat. Till att börja med ger mitt 

resultat belägg för prestationsbehovet (Larsen et al., 2013). Människor med starka 

prestationsbehov antar gärna nya utmaningar där de kan prestera och visa sig duktiga. Detta 

stämmer till stor del in på respondenterna som läste vidare för att de ville utmana och utveckla 

sig själva. Det framgår däremot inte i min analys om de ville utmana och utveckla sig själva 

för att visa sig duktiga eller inte. Forskning visar även att människor med starka 

prestationsbehov föredrar yrken där de får lösa akuta problem och där framgång beror på den 

enskilda prestationen (Larsen et al., 2013). Det sistnämnda stämmer inte in på respondenterna, 

men militäryrket kan stundom innebära att lösa akuta problem.  

 Mitt resultat styrker även maktbehovet (Larsen et al., 2013). Människor med starka 

maktbehov vill påverka och kontrollera andra människor och situationer. Detta stämmer in på 

respondenterna som uppgav att de vidareutbildat sig för att de hade en ledarroll i sig och som 



KVINNLIGA MOTIV TILL MILITÄR VIDAREUTBILDNING [17] 

ledare innehar du en maktposition. Forskning visar även att människor med starka maktbehov 

söker sig till ledande positioner (Hwang et al., 2005), vilket stämmer in på respondenterna 

vars huvudsakliga arbetsuppgift som specialistofficerare är att leda.  

 Min studie ger vidare stöd för intimitetsbehovet (Larsen et al., 2013). Människor med 

starka intimitetsbehov vill vara framgångsrika på det psykosociala planet och har därmed lätt 

för att skapa varma, nära och kommunikativa relationer. En anledning till att respondenterna 

läste vidare var den nära relationen de hade med sina kamrater i det militära, det vill säga 

kamratskapen. Även om mitt resultat styrker prestations-, makt- och intimitetsbehovet 

förklarar det dock inte huruvida något behov är mer framträdande än något annat behov hos 

respondenterna.  

 Resultatet av min studie ger även belägg för Maslows behovsteori (Maslow, 1987). I 

likhet med intimitetsbehovet (Larsen et al., 2013) har människan enligt behovsteorin behov av 

samhörighet – hon vill uppleva kärlek och gemenskap. Min studie visar att det var 

samhörigheten, det vill säga kamratskapen, som delvis motiverade respondenterna att utbilda 

sig till specialistofficerare. Resultatet styrker även behovet av självförverkligande som 

innefattar en vilja att förverkliga sig själv och uppfylla sin fulla potential. Detta stämmer in på 

respondenterna som uppgav att de hade läst vidare för att de ville utmana och utveckla sig 

själva. 

 Enligt behovsteorin (Maslow, 1987) känner människan endast ett behov i taget. Detta 

var inte fallet med mina respondenter som samtliga uppgav att de hade läst vidare på grund av 

kamratskapen och möjligheten att utmana och utveckla sig själva. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att respondenterna först känt att kamratskapen varit ett starkt motiv och att 

möjligheten att utmana och utveckla sig själv uppkommit därefter.  

Motiven som min analys genererade i kan vidare ses som moderna och postmoderna 

(Battistelli, 1997; Hedlund, 2010). Människor med moderna motiv handlar i syfte att nå 
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materiell framgång, både ekonomisk och karriärmässig. Respondenterna sa inte uttryckligen 

att de ville åka på utlandstjänst eller tjänstgöra som instruktör i det militära av ekonomiska 

skäl, men det ger otvivelaktigt en inkomst och utgör en karriärinriktning. Vidare handlar 

människor med postmoderna motiv i syfte att utveckla sig själva och söker sig till äventyr. 

Kamratskapen som respondenterna uppgav som motiv till att läsa vidare utgör därför ett 

postmodernt motiv. Enligt min uppfattning gav kamratskapen en stark och tillitsfull 

gemenskap och identitet som bidrog till den personliga utvecklingen. Andra postmoderna 

motiv som respondenterna nämnde var viljan att utmana och utveckla sig själv samt att arbeta 

varierat. Den som uppskattar varierade arbetsuppgifter uppskattar troligtvis inte monotona 

arbetsuppgifter. Likaså är det med människor som söker äventyr – de vill komma undan det 

monotona och söker därmed variation.  

Mina respondenter hade inga paleomoderna motiv (Battistelli, 1997; Hedlund, 2010) 

till att vidareutbilda sig. Det var därmed ingen av respondenterna som uppgav att de läst 

vidare till specialistofficerare för att de ville hjälpa andra eller av patriotism. En förklaring till 

avsaknaden av paleomoderna motiv kan vara att respondenterna såg dessa motiv som 

självklara och därav inte nämnde detta under intervjuerna. En annan förklaring kan vara att 

människan, i likhet med den postmoderna människan som Inglehart målar upp (Battistelli, 

1997; Hedlund, 2010), är mer självcentrerad idag och lägger störst fokus på att 

självförverkliga sig själv, varpå hon inte har några paleomoderna motiv för sina handlingar. 

Forskningen som visar att militärer med paleomoderna och postmoderna motiv till 

frivillig militärtjänstgöring till skillnad från militärer med moderna motiv till frivillig 

militärtjänstgöring känner mer tillfredställelse som tjänstgörande (Battistelli, 1997) visar även 

på att respondenterna inte är fullt tillfredställda med sina val att läsa vidare, då de endast hade 

paleomoderna och postmoderna motiv till att vidareutbilda sig. Huruvida detta är sant eller 

inte är svårt att uttala sig om.  
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Min studie både bekräftar och kompletterar den tidigare forskningen. Den bekräftar 

den genom att till stor del komma fram till samma motiv. Detta tyder på att kvinnorna förr 

hade samma motiv till vidareutbildning som kvinnorna idag. Till att börja med läste mina 

respondenter och kvinnorna i forskningen om varför kvinnor läser vidare inom 

Försvarsmakten (Nilsson, 1990; Weibull, 2005) vidare på grund av arbetsuppgifterna och 

befälen. De ansåg att arbetsuppgifterna varit passande och varierande och att befälen under 

den militära grundutbildningen varit uppmuntrande och bra förebilder. Andra gemensamma 

motiv var kamratskapen i det militära, viljan att utmana sig själv fysiskt och möjligheten att 

använda erlagd examen som en merit för att bli antagen till någon annan uniformsutbildning 

eller ta en civil anställning. Kvinnorna i forskningen om varför kvinnor gör värnplikten 

(Boström & Wahlman-Engström, 2006; Lindgren-Lantzson, 2012) uppgav samma motiv, 

vilket pekar på att kvinnor i viss utsträckning har samma motiv till att göra värnplikten som 

de har till att vidareutbilda sig inom Försvarsmakten. Mina respondenter delade vidare endast 

ett motiv med de kvinnliga och manliga GMU-rekryterna i forskningen om varför kvinnor och 

män gör GMU (Hedlund, 2011), nämligen personlig utveckling. Detta kan tyda på att kvinnor 

inte har samma motiv till att gå GMU som de har till att läsa vidare i det militära.  

Jag uttryckte mig medvetet vagt angående slutsatserna i föregående stycke. Ett skäl till 

detta är att mina respondenter och deltagarna i den tidigare forskningen skiljer sig något åt. 

Slutsatsen att kvinnor inte har samma motiv till att gå GMU som de har till att läsa vidare i det 

militära skulle exempelvis vara mer trolig om deltagarna i forskningen om varför kvinnor och 

män gör GMU (Hedlund, 2011) endast hade utgjort kvinnor och om samtliga av mina 

respondenter hade gått GMU. Ytterligare ett skäl är att den tidigare forskningen är något 

bristfällig, vilket kan ha påverkat resultaten. I forskningen om varför kvinnor läser vidare till 

officerare (Weibull, 2005) är till exempel svarsfrekvensen låg med ett bortfall på 30 % och i 

forskningen om varför kvinnor och män gör GMU (Hedlund, 2011) är endast de 
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paleomoderna motiven signifikanta. Dessutom utgör de enkätundersökningar och ett problem 

med enkätundersökningar är att de endast undersöker ett begränsat antal motiv.  

Resterande motiv som framkom i den tidigare forskningen överensstämmer inte med 

motiven som min analys genererade i. Till dessa hör motiv såsom intresse för vapen och 

friluftsliv som framkommer i forskningen om varför kvinnor gör militär grundutbildning 

(Boström & Wahlman-Engström, 2006; Hedlund, 2011; Lindgren-Lantzson, 2013). I 

forskningen om varför kvinnor läser vidare inom Försvarsmakten (Nilsson, 1990; Weibull, 

2005) framkommer motiv såsom gratis utbildning och viljan att hjälpa behövande och bidra 

med fred och nationell säkerhet. Att de inte uppgav intresse för vapen och friluftsliv som 

motiv kan vidare bero på att de vid tiden för vidareutbildning inte längre såg dessa motiv som 

primära. En förklaring till att de inte uppgav gratis utbildning som motiv kan vara att det 

enligt rådande sociala normer är fult att ”snylta på skattebetalarna”. Varför mina respondenter 

inte uppgav att de hade läst vidare i syfte att kunna hjälpa behövande eller bidra till fred och 

nationell säkerhet har jag redan diskuterat. 

 Min studie kompletterar även den tidigare forskningen. Själva kompletteringen ligger i 

mitt metodval som skiljer sig något från metodvalen i den tidigare forskningen. Forskningen 

om varför kvinnor läser vidare till officerare (Weibull, 2005) är till exempel baserad på en 

enkätundersökning, liksom forskningen om varför kvinnor och män gör GMU (Hedlund, 

2011). Forskningen om varför kvinnor gör värnplikten (Boström & Wahlman-Engström, 

2006; Lindgren-Lantzson, 2013) utgör vidare en sammanställning av tidigare forskning 

bestående av intervjuer, enkäter och rapporter. Min studie och den tidigare forskningen 

kommer således fram till samhöriga resultat, men genom användandet av olika metoder, 

vilket stärker trovärdigheten av resultaten från min studie och från den tidigare forskningen.  

Hur reliabel och valid är denna studie? Kvalitativa forskare talar om pålitlighet och 

trovärdighet snarare än reliabilitet och validitet. Anledningen till detta är att det inte är möjligt 
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att statistiskt säkerställa reliabiliteten och validiteten inom kvalitativ forskning. Det går 

däremot att öka pålitligheten genom att noggrant och sanningsenligt redogöra för sin 

forskning, vilket gör det möjligt för utomstående att granska den och besluta om forskaren i 

fråga drar rimliga slutsatser (Denscombe, 2009). Jag har efter bästa förmåga uppriktigt och 

detaljerat redogjort för min studie, varpå utomstående kan granska den men på grund av 

främst tidsbrist är det ingen som har gjort det, vilket innebär att studien i nuläget saknar 

interbedömarreliabilitet. Det finns även flera metoder som syftar till att öka trovärdigheten. 

Till dessa hör exempelvis olika former av triangulering och respondentvalidering 

(Denscombe, 2009). På grund av bland annat tidsbrist hade jag inte möjlighet att använda mig 

av någon av de nämnda metoderna. Genom att medvetandegöra min förförståelse, använda 

mig av en intervjuguide och följa principerna för induktiv tematisk analys har jag däremot 

försökt att begränsa subjektiviteten i mina tolkningar och därigenom öka trovärdigheten.  

Går det att generalisera studiens resultat? Svaret är nej, vilket dels beror på att det 

enligt många forskare inte går att säkerställa generaliserbarheten inom kvalitativ forskning då 

det är ett kvantitativt sannolikhetsbegrepp som kräver stora urval (Denscombe, 2009), och 

dels på att jag använde mig av ett bekvämlighetsurval, där respondenterna dessutom utgjorde 

knappa fem kvinnor. Jag hade dock inte för avsikt att generalisera mitt resultat. Avsikten var 

att få en djupare förståelse om varför kvinnor läser vidare inom Försvarsmakten och att skapa 

underlag för vidare forskning.   

Vidare missade jag stundom att ställa, vad som i efterhand har visat sig vara viktiga 

följdfrågor. Avsaknaden av paleomoderna motiv och motivet att göra utlandstjänst kan utgöra 

ett exempel. Jag ställde ingen följdfråga när respondenterna berättade att de hade sökt in till 

specialistofficersprogrammet för att de ville göra utlandstjänst. Hade jag frågat varför de vill 

göra utlandstjänst hade de kanske uppgett patriotism eller en vilja att hjälpa andra som motiv. 
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Misstaget att ställa för få följdfrågor hade jag kunnat rätta till genom att exempelvis använda 

mig av respondentvalidering, men tiden räckte som jag påpekat inte till för detta.  

Intervjuaren och användandet av intervjuer som metod kan påverka studien negativt. 

Intervjuaren kan genom sin förförståelse påverka intervjuarbetet. Min förförståelse gjorde till 

exempel att jag ställde ledande frågor några gånger. Genom att inte använda mig av svaren på 

dessa frågor ämnade jag åtgärda detta. Min förförståelse påverkade förmodligen även 

analysarbetet. Kanske hade en annan människa, med sin unika förförståelse, tolkat 

intervjuerna annorlunda och därmed gjort en annan tematisering? Den möjligheten finns, 

samtidigt som jag öppet och sanningsenligt har redogjort för min studie, varpå utomstående 

kan granska den och besluta om jag drar rimliga slutsatser.  

Intervjuer garanterar vidare inte att respondenterna är sanningsenliga eller medvetna 

om alla sina motiv (Langemar, 2008). Detta kunde jag inte göra särkilt mycket åt. 

Telefonintervjuer fångar heller inte upp icke-verbal information och kan få respondenterna att 

känna sig obekväma (Langemar, 2008). Det sistnämnda var inget jag uppmärksammade. 

Dessutom tänker jag att telefonintervjuer kan ha motsatt effekt, det vill säga få respondenterna 

att känna sig mer anonyma, varpå de kanske är mer benägna att dela med sig av sina 

berättelser.  

Den befintliga forskningen om varför kvinnor läser vidare inom Försvarsmakten är 

som jag nämnt sparsam och något ålderstigen. Min studie fyller endast en liten del av det 

kunskapsgapet. Därav bör andra forska vidare på området och fokusera på kvinnliga GMU-

rekryter och samtliga militära vidareutbildningar.  

Både min studie och den tidigare forskningen visar att ett motiv till vidareutbildning 

inom Försvarsmakten är att använda vidareutbildningen som en merit för en civil anställning. 

Jag kan dock tänka mig att Försvarsmakten gärna ser att de kvinnliga specialistofficerarna 

stannar kvar inom organisationen efter erlagd examen. Av den anledningen vore det intressant 
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att jämföra motiven till vidareutbildning mellan den grupp kvinnor som efter erlagd examen 

tar anställning i det militära och den grupp kvinnor som efter erlagd examen tar anställning i 

det civila. Om det finns signifikanta skillnader i motiv mellan grupperna skulle det vara 

möjligt för Försvarsmakten att sålla bort de kvinnor som i statistiskt större utsträckning tar 

anställning i det civila efter erlagd examen.  

 Det vore även intressant att undersöka vilken bild kvinnor har av Försvarsmakten, då 

en felaktig bild kan leda till att färre och olämpliga kvinnor söker sig till det militära. Genom 

att veta vad kvinnor finner attraktivt med Försvarsmakten och vad kvinnor vet om 

organisationen är det möjligt att ta fram effektiva rekryteringsmetoder.  

För att attrahera fler kvinnor till de militära vidareutbildningarna bör Försvarsmakten 

sammanfattningsvis lyfta fram den nära kamratskapen och den fysiska och psykiska 

utmaningen och utvecklingen som militäryrket innebär. Den bör även framhäva de varierande 

arbetsuppgifterna med fokus på ledarskap och vilka karriärmöjligheter den kan erbjuda såsom 

att exempelvis göra utlandstjänst.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Hej! 

Jag är intresserad av att undersöka varför kvinnor läser vidare inom Försvarsmakten och 

tror att du kan sitta inne med svaret. För att vara rak på sak, kommer du ihåg vad det var som 

fick dig att läsa vidare? 

 

Gjorde du värnplikten eller gick du GMU? 

När började du fundera på att göra värnplikten/gå GMU? 

Kan du berätta om ett starkt minne du har från när du gjorde värnplikten/gick GMU? 

Vad läste du vidare till inom Försvarsmakten efter värnplikten/GMU? 

Hur påverkade värnplikten/GMU ditt val att läsa vidare till __________? 

När började du fundera på att läsa vidare till __________? 

Vad hade du för bild av __________yrket när du sökte in till __________programmet? 

Hur väl stämde den bilden in på dig? 

Vad hade du för förväntningar på själva __________utbildningen? 

Vilka av de förväntningar som du nyss nämnt bidrog till att du sökte in till 

__________programmet? 

Vad tänkte du att en __________examen skulle innebära för dig? 

 

Tack för dina svar. Avslutningsvis tänkte jag be om lite bakgrundsinformation. 

 

Hur gammal är du? 

Levde dina föräldrar ihop under din uppväxt? 

Var växte du upp? 

Vad läste du på gymnasiet? 

Hur bra betyg fick du; under medel, medel eller över medel? 

Vad tyckte du om att göra på fritiden under din uppväxt? 

Har du läst något annat på högskolenivå? 

 

Till sist, är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


