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Abstract 
 
Background: The Swedish Armed Forces is considered an attractive employer, yet choose 

officers to leave their employment. The Swedish Armed Forces is an employer that has unique 

employment conditions, including an obligation to serve in international conflicts, which means 

periodically long absence from the family. Competence is lost as experienced officers choose to 

terminate their employment in advance, while the recruitment does not keep up to handle 

employee turnovers. A growing problem in society is the difficulty of balancing a working life 

with family life and it helps to wake up the idea or to terminate its employment. 

 

Purpose: The purpose of the study is to investigate whether the conflict between working life 

and family life affects an experienced officer in an army unit to terminate his employment. 

 

Method: The study is based on combined methods where the focus is on qualitative data 

collection via semi-structured interviews. The interviews were conducted with officers at an 

army unit who chose to terminate their employment in the Swedish Armed Forces. The study is 

supplemented by a minor survey with partners of former officers.  

 

Result and Conclusion: The results show that the majority of interviewed officers have had a 

conflict between working life and family life during their employment. The conflict has affected 

the officer's decision to terminate their employment. The conflict has been present during the 

employment but is primarily a presumptive conflict in the future. In view of their own ambition 

regarding development and challenge, the majority of army officers have taken a proactive 

decision to terminate their employment in the Armed Forces. This in order to prevent the 

conflict while achieving its ambitions in another workplace with other conditions. Partners of 

former officers do not fully share the same opinion as the officer regarding the conflict between 

working life and family life during the employment. The partner, like the officer, was anxious 

about the future in the army and what consequences it would have meant for the family with 

continued employment. The results also point towards the fact that the question may be more 

current than previous surveys and research shows. The Swedish Armed Forces should carefully 

review how much conflict between work life and family life affect the decision to terminate 

officers employment in a broader perspective and what measures could be taken to retain more 

experienced officers. In order to increase operational capacity, the importance of recruiting and 

retaining staff over time is the single most important prerequisite 

Key word: work – family conflict, army officer, Swedish Armed Forces.  



Sammanfattning 
 
Bakgrund: Trots att Försvarsmakten anses vara en attraktiv arbetsgivare väljer ändå officerare 

att lämna sin anställning. Försvarsmakten är en arbetsgivare som har unika anställningsvillkor 

med bland annat en plikt att tjänstgöra vid internationella insatser, vilket periodvis innebär lång 

frånvaro från familjen. Kompetens går förlorad i och med att erfarna officerare väljer att avsluta 

sin anställning i förtid, samtidigt sker inte den rekrytering som önskas för att hantera avgångar. 

Ett växande problem i samhället är svårigheten att balansera ett arbetsliv med familjeliv och det 

bidrar till att väcka tanken på eller att avsluta sin anställning.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om konflikten mellan arbetsliv och familjeliv 

påverkar en erfaren officer vid ett arméförband att avsluta sin anställning.  

 

Metod: Studien bygger på kombinerade metoder där tyngdpunkten ligger på kvalitativ 

datainsamling via semistrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuerna genomfördes med officerare 

vid ett arméförband som valt att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. Studien kompletteras 

med en mindre enkätundersökning med partner till före detta anställda officerare.  

 

Resultat och Slutsats: Studiens resultat visar att huvuddelen av de intervjuade officerarna har 

haft en konflikt mellan arbetsliv och familjeliv under sin anställning i Försvarsmakten. 

Konflikten har påverkat officerens beslut om att avsluta sin anställning. Konflikten har varit 

närvarande under anställningen men är främst en presumtiv konflikt i framtiden. Med hänsyn till 

egen ambition avseende utveckling och utmaning har huvuddelen av intervjupersonerna tagit ett 

proaktivt beslut att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. Detta i syfte att förekomma 

konflikten och samtidigt uppnå sina ambitioner på en annan arbetsplats med andra 

förutsättningar. Partner till före detta anställda officerare delar inte fullt ut officerens uppfattning 

angående att det fanns en konflikt mellan arbetsliv och familjeliv under anställningen. Partnern 

hyste likt officeren en oro inför framtiden i armén och vilka konsekvenser det skulle inneburit 

för familjen med en fortsatt anställning. Resultaten pekar också på att frågan kan vara mer 

aktuell än vad tidigare undersökningar och forskning visar. Försvarsmaken bör nogsamt se över 

hur mycket konflikten arbetsliv och familjeliv inverkar på beslutet att avsluta sin anställning i ett 

större perspektiv samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att behålla fler erfarna 

officerare. För att höja den operativa förmågan är betydelsen av att rekrytera och behålla 

personalen över tiden den enskilt viktigaste förutsättningen 

 

Nyckelord: work – family conflict, officersavgångar, officer, Försvarsmakten  
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1. Inledning 

Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst ska kunna möta ett 

väpnat angrepp. Det viktigaste för det svenska försvaret under perioden 2016–2020 är att öka 

den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i 

totalförsvaret.1 Regeringen framhåller att Försvarsmaktens förmåga att kunna rekrytera och 

behålla personalen över tid som den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna höja den 

operativa förmågan.2 I betänkandet En robust personalförsörjning av det svenska försvaret 

bedömer utredaren att officersförsörjningen med nuvarande rekryteringsvolymer inte är 

tillräckligt stabil. Med nuvarande volymer och avgångar bedöms tillgången på yrkesofficerare 

underskrida behovet redan 2018.  I utredningen görs bedömningen att Försvarsmaktens vakanser 

på yrkesofficerare, år 2025 uppgår till cirka 10%.3  

1.1.  Forskningsproblem 

Försvarsmakten anses vara en modern och attraktiv arbetsgivare som framhåller att personalen 

är dess främsta resurs.4 Försvarsmakten placerar sig som en av Sveriges 100 främsta 

arbetsgivare i Academic Works undersökning Young proffessional attraction index.5 

Undersökningen syftar till att ta reda på vad som är viktigast vid val av arbetsgivare för en 

akademiker6 som söker anställning. Resultatet visar att några av de viktigaste parametrarna vid 

valet av arbetsgivare är bra chefer och ledarskap, god kamratskap, goda utvecklingsmöjligheter 

och företagets värderingar och kultur.7 Försvarsmaktens medarbetarundersökning FM VIND som 

genomförs årligen av anställd personal påvisar att ovanstående parametrar generellt värderats 

högt vilket styrker bilden av Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare.8 Även om 

Försvarsmakten har gott renommé som arbetsgivare, väljer ändå välutbildade och erfarna 

officerare att avsluta sin anställning. Det förefaller följaktligen egendomligt att officerare väljer 

att lämna en attraktiv arbetsgivare. 

 

I Försvarsmaktens avslutningsundersökning från 2017 som genomförs med anställda som valt att 

avsluta sin anställning, ökar betydelsen av påverkan från familj och vänner när beslutet fattas 

om att avsluta sin anställning. I samma undersökning framkommer det att påståendet om att det 

finns en bra balans mellan arbete och fritid som anställd i Försvarsmakten är den näst mest 

                                                 
1 SOU 2016:63. Personalförsörjningsutredning. En robust personalförsörjning av det svenska försvaret: betänkande. Stockholm 
2016. s.13 
2 Regeringen. Det svenska Försvaret. http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/det-svenska-forsvaret/ (Hämtad 2018-04-16) 
3 SOU 2016:63. (2016). s.109 
4 FM2016:16024:1.Marknadsplan 2016. Försvarsmakten, Stockholm. 2016. s. 5 
5 Academic Works Young professional attraction index 2017. s.6 
6 Sedan 2006 är officersprogrammet en akademisk utbildning vid Försvarshögskolan. 
7 Academic Works. (2017). s.15 
8 Försvarsmakten. Medarbetarundersökning FM VIND. Stockholm. 2018. s.17-25  
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polariserade frågan där endast 4 av 10 de tillfrågade är positiva.9 Att ha en bra balans mellan 

arbete och privatliv är samtidigt det absolut viktigaste karriärsmålet för de drygt 26000 

respondenterna i undersökningen Företagsbarometern 2017.10 Tendensen att detta succesivt blir 

viktigare för arbetstagaren och dess familj går även att hitta igen i en internationell kontext. Blue 

Star Families undersökning från 2017 påvisar att den främsta orsaken till oro för amerikanska 

anställda officerare samt deras partner är tiden som man är iväg från familjen. Denna orsak 

passerade 2017 löner och förmåner som har varit den främsta orsaken sedan 2013.11 Janja Vuga 

och Jelena Juvans forskning bygger på en undersökning i Slovenia Armed Forces där det 

framgår att anställda upplever att de har svårt att balansera arbete och familjeliv främst kopplat 

till roll som småbarnsföräldrar.12 Undersökningarna visar på att problem i relationen mellan 

arbete och familjelivet ökar, sett ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv inom den 

militära yrkesprofessionen. Redan 1999 beskrev Sophia Ivarsson och Anders Berggren i sin 

studie att den främsta orsaken till att tanken om att avsluta sin anställning väcks bland manliga 

officerare var en konflikt mellan arbete och familj, främst kopplat till frånvaron vid längre 

övningar.13  

1.2.  Syfte och forskningsfråga 

Det övergripande forskningsproblemet för studien är de bakomliggande skälen till varför 

officerare beslutar att avsluta sin anställning inom Försvarsmakten. Syftet med studien är att 

undersöka om konflikten mellan arbetsliv och familjeliv påverkar en erfaren officer vid ett 

arméförband att avsluta sin anställning. Givet luckan i tidigare forskning avseende konflikten 

mellan arbetsliv och familjeliv, är de mer specifika forskningsfrågorna för denna studie följande:  

 

- Påverkar konflikten mellan arbetsliv och familjeliv en officers beslut att avsluta sin 

anställning? I så fall på vilket sätt? 

1.3.  Bakgrund 

Bakgrunden ger läsaren en förståelse för de specifika och unika krav som Försvarsmakten ställer 

på sina anställda.  

1.3.1. Krav och möjligheter som följer anställning i Försvarsmakten 

Med en anställning i Försvarsmakten följer tydliga krav som är svåra att återfinna i övriga delar 

av samhället. Internationell tjänstgöringsplikt som infördes 2010 innebär att officeren kan bli 

                                                 
9 Försvarsmakten. Slutrapport, Årsrapport 2017 – Avgångsenkäter. Stockholm. 2018 . s. 145 

10 Universum. Sweden´s most attractive employers 2017. Stockholm. 2017. s.  7 
11 Blue Star Families Military Lifestyle survey 2017. Comprehensive report. 2017 
12 Vuga, J & Juvan, J. Work–family conflict between two greedy institutions – the family and the military, Current Sociology 
Vol 61, Issue 7, 2013.  s. 1058  
13 Ivarsson, Sophia & Berggren, Anders W. Avgångsorsaker bland officerare, Ledarskapsorganisationen, Försvarshögskolan, 
Stockholm, 2001. s. 8 
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kommenderad till att tjänstgöra utom landets gränser för att utföra ett arbete inom ramen för 

internationell insats. Officeren kan även få uppdrag att bemanna befattningar vid andra förband, 

staber, skolor eller centra under en avgränsad tid, vanligtvis ett till tre år.14 Ett 

bemanningsuppdrag är exempelvis en kommendering att genomföra arbete utanför ordinarie 

arbetsort vilket kan innebära en väsentlig geografisk omplacering av officeren. Under en 

officerskarriär går det att förutsätta att officeren kommer att tjänstgöra på antingen 

bemanningsuppdrag och/eller i internationell tjänst. Arbetstiden växlar mellan intensiva perioder 

med övningsverksamhet, perioder med vardaglig verksamhet med arbetstid mellan klockan 

07.30-16.30 till perioder med uttag av kompensationsledighet. Allt det här sammantaget gör 

officeren och dennes eventuella familj förväntas vara mycket flexibel och kan anpassa sig till 

Försvarsmakten behov, oavsett om det innebär att arbeta intensivt under en övningsperiod i 

Sverige eller att tjänstgöra i en befattning i en internationell kontext. Försvarsmakten medger 

även möjlighet till flexibel arbetstid när tjänsten medger. 

1.3.2. Situationen i Försvarsmakten 

Antalet platser för grundläggande officersutbildning har under flera år varit för få, och 

situationen har dessutom förvärrats genom att de platser som funnits inte har fyllts. Dessutom 

väntar stora pensionsavgångar för officerare inom den närmaste tioårsperioden.15 Att försörja det 

militära försvaret personellt är fundamentalt för att Försvarsmakten skall kunna lösa de av 

regeringen tilldelade uppgifter. I Försvarsmakten är det officeren som utgör grunden till det 

anställda och insatsberedda försvaret. Utan officeren finns det ingen som kan framföra 

stridsflygplanen, utbilda soldaterna eller leda krigsförbanden i nationella eller internationella 

uppgifter. 

 

Samtidigt som personalstyrkan i form av officerare kommer att minska vill riksdag och regering 

att Försvarsmakten levererar en ökad operativ tillgänglighet och beredskap och samtidigt 

utbildar en utökad volym av värnpliktiga.16 Detta innebär att ett större antal uppgifter ska lösas 

av en mindre personalstyrka. 

 

Tidigare ansåg Försvarsmakten inte förtidsavgångar som något större problem utan det startades 

till och med program för att fasa ut officerare i det civila arbetslivet. När de första 

specialistofficerarna anställdes 2008 var inriktningen att huvuddelen av dessa skulle avsluta sin 

anställning efter 15-20 år.17 Förbandsnedläggningar under 90-talet och början av 2000-talet 

innebar att många officerare från nedlagda förband bytte anställningsort och på så sätt fick de 

                                                 
14 Försvarsmakten 16 131:64407, Personalförsörjningsinstruktion. Stockholm 2017. s.53 
15 SOU 2016:63 (2016).  s.14  
16 Regeringen. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försvarsmakten. Stockholm 2017. pkt 47 
17 Samtal med personalhandläggare Kenneth Rundén. Eksjö. 2018-05-23 
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kvarvarande förbanden nytillskott av officerare utan att själva behöva rekrytera. Detta har varit 

normalbilden för Försvarsmakten under flera decennier. De senaste större 

förbandsnedläggningarna skedde i samband med försvarsbeslut 2004 och det innebär att det 

snart gått 15 år sedan nuvarande existerande förband tillförts officerare utöver nyrekrytering och 

återanställning.18 

 

Officerarna som avgår på egen begäran är förhållandevis unga. Försvarsmakten redovisade i sin 

årsrapport 2015 att den personal som avslutade sin anställning hade en medelålder på 37 år och 

genomsnittlig anställningstid som uppgick till 12 år.19 Ivarson och Berggrens studie angående 

avgångsorsaker för officerare från 1999 beskriver att utbildningen av officerare är mycket 

kostnadskrävande. Det innebär att dessa förtidsavgångar medför internutbildning till höga 

kostnader som ej kommer Försvarsmakten till godo i full utsträckning.20  

1.4. Tidigare forskning  

För att uppfylla studiens syfte har sökningen efter tidigare forskning koncentrerats till orsaker 

och faktorer till beslut om att avsluta sin anställning. Med vår bakgrund som officerare, men 

även med hänsyn till studiens problemformulering inriktas tidigare forskning mot militärer i 

allmänhet och officerare i synnerhet. Vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid 

Försvarshögskolan (FHS ISSL) återfinns forskning främst rörande svenska soldater21 och deras 

orsaker att lämna Försvarsmakten.22 En genomläsning av denna forskning genomfördes för att få 

en uppfattning om problemet men också för att få hjälp med referenser till annan relevant 

forskning då FHS ISSL forskning riktar sig mot en annan målgrupp än vår. Enligt samtal med 

FHS ISSL kommer de att fördjupa sin forskning som riktar sig mot officerare. Även ett 

samarbetsprojekt med NATO inom ämnesområdet kommer att påbörjas under 2018.23 Det finns 

mer att återfinna angående konflikten mellan arbetsliv och familjeliv i en civil kontext dock med 

ett perspektiv utifrån att behålla den anställda personalen. Det var här vi skapade en god 

uppfattning om problemet, hittade relevanta referenser, teorier, teoretiska modeller samt 

mätinstrument för att fortsätta med studien. Nedan presenteras tidigare forskning som har 

bärighet mot studiens syfte och studiens forskningsfrågor samt hur studien avser att fylla den 

identifierade kunskapsluckan.  

                                                 
18 Samtal med personalhandläggare Kenneth Rundén. Eksjö. 2018-05-23 
19 SOU 2016:63. s.115 
20 Ivarsson & Berggren. (2001). s.1 
21 Distinktion mellan soldat och officer. Soldat är kontraktsanställd i max 12 år. En officer har en examen från ett specialist- eller 
officersprogram och är tillsvidareanställd i Försvarsmakten  
22 Fors Brandebo, Maria & Klockare, Ellinor, Återanställning i Försvarsmakten: en intervjustudie med återanställda soldater, 
Stockholm, 2016 
23 Österberg, Johan, Dr. Försvarshögskolan, ISSL. NATO HFM-RTG-176 – Retention in the Armed Forces. Samtal 2018-04-15  
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1.4.1.  Avgångsorsaker hos officerare 

Ivarsson och Berg genomförde 1999 på uppdrag av Försvarsmakten en studie avseende 

avgångsorsaker bland officerare. Studien syftade till att belysa de faktorer som bidragit till att 

främst kvinnliga officerare beslutat att avsluta sin anställning. Vidare skulle detta resultat 

användas för att jämföra huruvida deras beslut skiljer sig mot manliga officerares orsaker till att 

avsluta sin anställning. Författarna genomförde studien som en enkätundersökning med samtliga 

40 kvinnliga officerare som avslutat sin anställning mellan 1995 och 1999. Till studien hörde 

även en jämförelsegrupp med 40 manliga officerare som hade avslutat sin anställning under 

samma tidsperiod. Undersökningsgruppen tog ställning till individrelaterade frågor, 

karaktäristiska frågor om arbetsuppgiften, arbetstillfredställelse, arbetsmarknadsmässiga faktorer 

samt avgångsorsaker. 

 

Författarna fann få skillnader mellan kvinnliga och manliga officerare avseende avgångsorsaker, 

dock med undantag av några svar. Främsta orsaken som bidrog till att väcka tanken att avsluta 

sin anställning bland kvinnliga officerare (24%) var dålig personalpolitik. Främsta orsaken 

bland manliga officerare var konflikt mellan mina behov av att vara med min familj och långa 

övningar (26%). Författarna tolkar detta som en indikation att könsroller förändras och att män 

engagerar sig mer i familjesfären. De utlösande faktorerna till att avsluta sin anställning var för 

kvinnliga officerare att förbandet flyttades eller lades ner (19%) och/eller att de hade blivit 

erbjudna ett annat arbete (19%). Ungefär samma siffor gäller för manliga officerare men det som 

avviker är att 13% av manliga officerare anger att orsaken är en ohållbar familjesituation. 

Författarna hänvisar även till en annan studie som belyser problemet med familjerelaterade 

avgångsorsaker, där en av de främsta orsakerna till avgång vid Försvarsmaktens chefsprogram 

(1999) är individens vilja/förmåga att byta arbetsort. Författarna ger avslutningsvis förslag på 

behov såsom förbättrade möjligheter att kombinera arbets- och familjeuppgifter.24  

1.4.2. Försvarsmaktens avgångsenkät 2017 

2012 påbörjade Demoskop en undersökning på uppdrag av Försvarsmakten i syfte att förstå 

orsakerna till avgångar för de olika personalkategorierna. Målgruppen var de som på egen 

begäran valt att avsluta sin anställning eller tjänstgöring i Försvarsmakten. Undersökningen 

syftade dels till att anpassa Försvarsmaktens rekrytering mot målgruppen och dels för att 

identifiera behov av åtgärder för att behålla personalen i Försvarsmakten.25 Antalet officerare i 

undersökningen var 53 st.26 Frågorna som är relevanta för denna studie var multivariata med 

möjlighet till att välja flera svarsalternativ, en fråga var av öppen karaktär med möjlighet till 

                                                 
24 Ivarsson & Berggren. (2001). s.9ff 
25 Försvarsmakten, Uppdragsförslag, system för avgångsenkäter 2018. Stockholm 2018. s.2 
26 Försvarsmakten, Slutrapport, Årsrapport 2017 – Avgångsenkäter, 2018, s.10 
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fritextsvar.27 Detta var en ändring från tidigare års undersökningar då endast ett svar var möjligt. 

Den orsaken som flest officerare har angett, ca 45%, till att avsluta sin anställning är jobb, 

studier eller andra alternativ utanför Försvarsmakten. Det är fortfarande den vanligaste orsaken 

i jämförelse med tidigare års undersökningar. Bristande framtidsutsikter och missnöjdsamhet 

med nuvarande arbetssituation är också orsaker enligt officerare, främst av personal placerad vid 

Högkvarteret. I jämförelse med tidigare års undersökningar har påverkan från familj, vänner 

eller andra i din omgivning ökat under 2017.28 Av de faktorer som påverkar beslutet att avsluta 

sin anställning har flest svarat utvecklingsmöjligheter, ca 60%. Därefter kommer lön och 

anställningsvillkor, ca 43%. Övriga svar som officerare har angett är bristande ledarskap, 

stressande arbetsmiljö, höga krav och arbetsbelastning.29  

 

Försvarsmakten har sedan 1999 genomgått stora förändringar. Införandet av en yrkesarmé, 

förändringar i arbetstidsavtal och införandet av internationell tjänstgöringsplikt är exempel på 

förändrade förutsättningar för den anställde officeren.  

 

Tidigare forskning inom området rörande relationen mellan arbetsliv och familjeliv och 

avgångsorsaker hos officerare genomförts som kvantitativa enkätundersökningar. Det blir svårt 

att utläsa hur vissa faktorer egentligen påverkade beslutet och i förlängningen vidta rätt åtgärder 

för att behålla personalen. Kritik har framkommit mot att praktiskt taget alla studier rörande 

konflikten mellan arbetsliv och privatliv använder liknande metod för datainsamling.30 Genom 

valet att samla in kvalitativ data via samtalsintervjuer uppnås en djupare förståelse för de 

bakomliggande orsakerna och faktorerna till varför officerare väljer att avsluta anställning. På så 

sätt fås en mer uttryckligare förklaring till avgångsorsakerna än vad som tidigare framkommit. 

Samtidigt kommer studien bidra kumulativt till redan existerande forskning genom att undersöka 

om avgångsorsaker hos officerare fortfarande kan relateras till en konflikt mellan arbetsliv och 

familjeliv, trots förändrade förutsättningar inom Försvarsmakten. Forskning rörande relationen 

arbetsliv och familjeliv för officerare i Sverige är mycket begränsad, och det blir därav intressant 

att undersöka fenomenet. 

  

                                                 
27 Försvarsmakten, Uppdragsförslag, system för avgångsenkäter 2018. Stockholm 2018, bilaga. s 11f 
28 Försvarsmakten, Årsrapport 2017 – Avgångsenkäter, (2018). s.109ff 
29 Försvarsmakten, Årsrapport 2017 – Avgångsenkäter, (2018). s. 120 
30 Miri-Lavassani, Kayvan & Movahedi, Bahar. (2014). Developments in theories and measures of work-family relationships: 
from conflict to balance. Contemporary Research on Organization Management and Administration. 2014. s. 14 
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1.4.3.  Konflikten mellan två giriga organisationer 

Janja Vuga och Jelena Juvan har sammanställt fem olika studier som genomförts under 10 år vid 

Slovenian Armed Forces (SAF).31 Författarna beskriver i sin studie det växande problemet med 

att kombinera ett arbetsliv och familjeliv för militärer, speciellt när SAF åtar sig fler 

internationella militära uppdrag.32 Författarna beskriver konsekvenserna av en eventuell konflikt 

i likhet med vad andra forskare beskriver inom samma område. Påverkan av något slag, kan ge 

effekt av minskad arbetstillfredsställelse men även påverka beslutet av att stanna kvar eller 

lämna anställningen vid SAF.33 Något förenklat kan likheter mellan SAF och Svenska 

Försvarsmakten urskiljas. Båda har avskaffat värnplikten under 2000-talet och har yrkesanställda 

soldater och officerare. Sverige och Slovenien deltar i stort vid samma internationella insatser 

och har ungefär samma numerär stationerade utomlands, ca 400 personer (2013).34 

Undersökningen omfattar personal anställd i SAF men även ett urval av deras familjer. 

Undersökningen syftade till att analysera relationen mellan SAF som organisation och den 

militära familjen som en organisation samt att undersöka om en anställning vid SAF inte bara 

påverkar den enskilt anställda utan även hela individens familj. Författarna menar att dessa båda 

organisationer är giriga och kräver full lojalitet av dess medlemmar såsom hängivenhet och 

lojalitet men också i förlängningen, att till och med offra sitt liv i tjänsten, åtminstone för en av 

organisationerna.35 Fem studier analyserades och bearbetades av forskarna och deras kollegor 

vid universitetet i Ljubljana. De olika studierna omfattade; personal som genomförde 

internationell tjänst, ett representativt urval av personal som var baserade i Slovenien samt ett 

urval av de anställda militärernas familjer.36  

 

Analysen visar en signifikant skillnad, att arbetets krav tar tid från familjen och att arbetet är en 

källa för stress, mer än vad familjen påverkar i omvänd riktning. I relationen mellan arbete-

familj och ledig tid uppfattar 19,8% av de tillfrågade att de inte har några problem, 42,3% 

upplever mindre problem medan 36,7% har större eller avsevärda problem att balansera arbetsliv 

med familjeliv. Här finns det en skillnad där åldersgrupperna 21-25 och 31-35 åringar upplever 

att de har svårare att få en balans mellan arbete och familjeliv än övriga åldersgrupper. 

Författarna antar att yngre individer är mer oerfarna i arbetslivet och således upplever 

svårigheter att balansera arbete med familjeliv. Problemen i den äldre åldersgruppen antas bero 

på att vissa individer har barn och därför har andra krav och bekymmer.37  

                                                 
31 Vuga, J & Juvan, J (2013). s. 1058 
32 Vuga, J & Juvan, J (2013). s. 1059 
33 Vuga, J & Juvan, J (2013). s. 1061 
34 Vuga, J & Juvan, J (2013). s. 1072 
35 Vuga, J & Juvan, J (2013). s. 1060 
36 Vuga, J & Juvan, J (2013). s. 1063 
37 Vuga, J & Juvan, J (2013). s. 1066f 
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1.4.4.  Military family lifestyle survey 2017 

Blue star families (BSF) är en organisation grundad av partner till anställda militärer inom US 

Armed Forces. Organisationen uppger att deras olika program når över 1,5 miljoner militära 

familjemedlemmar varje år. Undersökningen som de har genomfört tillsammans med the 

Institute for veterans and military families vid Syracuse University syftar till att identifiera 

viktiga aspekter i det militära familjelivet för att effektivisera resurser, tjänster och program som 

stödjer militärer och deras familjer. Undersökningen syftar även till att ge samhället, politiker 

och lagstiftare en förståelse och helhetssyn över de erfarenheter som finns hos militärer och 

deras familjer för att bättre ta hand om deras unika behov.38 Undersökning omfattade 7891 

respondenter varav 4883 genomförde hela undersökningen. Huvuddelen av respondenterna, 81% 

var familjemedlemmar till en militär och resterande var antingen aktivt tjänstgörande militärer 

eller veteraner som har avslutat sin anställning.39 Även om undersökningen är omfattande menar 

BSF att på grund av skevhet i urval, över och underrepresentation kan inte undersökningen 

generaliseras till populationen. Undersökningen omfattade både flervalsfrågor och öppna frågor 

för att få respondenternas egna åsikter i valda frågor.  

 

Undersökningens främsta resultat visar att militärer och deras familjers största oro är frånvaron 

från familjen. Ett högt operationellt tempo innebär hög arbetsbelastning och indirekt ökad 

frånvaro från familjen. Det är en faktor för stress för militären men också för familjen. Detta 

visar sig i att 40% av de tillfrågade har varit borta från familjen mer än sex månader under de 

senaste 18 månaderna. Respondenterna upplever även att det finns svårigheter att få ihop 

ekonomin då ofta endast en partner tar hand om familjen och inte förvärvsarbetar. 

Respondenterna uttrycker även en oro för deras barn och de konsekvenser det får genom att en 

förälder är stundtals borta. Den främsta orsaken för att avsluta sin anställning i förtid är oro för 

konsekvenserna som en tjänstgöring innebär och dess påverkan på familjen.40 Undersökningen 

kan upplevas som subjektiv då BSF värnar om militära familjer och vill synliggöra deras åsikter. 

Samtidigt är förutsättningarna inte jämförbara mellan Sverige och USA. Familjerelaterade 

utmaningar såsom barnomsorg, sjukvård, skola och föräldraledighet finansieras till stor del av 

offentlig sektor i Sverige, vilket är en stor kostnad för en familj i USA.41 USA har varit i krig de 

senaste 16 åren och har en historia där landet visar sin tacksamhet mot militärer. Folkförankring 

                                                 
38 Blue star families. (2017). s. 7 
39 Blue star families. (2017). s. 61 
40 Blue star families. (2017). s. 14ff 
41 Föräldraledighet US ARMY – 12 veckor betald ledighet för mammor, 14 dagar för pappor. 
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och förståelse för militärens arbete visar sig exempelvis genom Memorial Day 42 och Veterans 

Day 43 som är officiella högtidsdagar i USA. 

 

Dessa två internationella undersökningar visar på att bakomliggande faktorer rörande relationen 

mellan arbetsliv och familjeliv påverkar en militär i sin yrkesprofession. Studierna är också 

intressanta då de även inkluderar en eller fler familjemedlemmar i undersökningen, vilket även 

denna studie avser att göra. Om resultatet visar att förhållandena i Försvarsmakten är lika de 

Slovenska och Amerikanska fallen, kan denna studie få en vidare signifikans.  

1.5. Teoretiska utgångspunkter 

Historisk sett har forskningen angående konflikter mellan arbete och familj inriktats på de roller 

som individer innehar i samhället.44 Till en början har fokus legat på att utforska orsakerna till 

konflikterna utifrån ett samhälle på början av 1900-talet där rollerna arbete och familj var tydligt 

avgränsade från varandra. En något förenklad beskrivning är att mannen skulle arbeta och 

kvinnan förväntades vara i hemmet.45 De tidiga teorierna koncentreras mest på de negativa 

relationerna mellan arbete och familj. Under senare delen av 1900-talet skiftar teorierna fokus 

allteftersom samhället moderniseras och synen på arbetsfördelning och karriär mellan könen 

förändras. Fokus ligger nu på de positiva effekterna som rollerna, som nu är gränsöverskridande, 

för med sig in i varandra.46  

 

Med tanke på spännvidden och inriktningen på de olika teorier som har använts för att förklara 

konflikten mellan arbete och familj samt i vilken kontext konflikten uppstår följer studien 

rekommendationen från Lavassani och Movahedi att välja en teori som har störst 

förklaringskraft för studien.47 Den modell som studien bygger på grundas på rollkonfliktsteorier 

som utformades på 1960-talet av Robert L Kahn et al. Författarna definierar en rollkonflikt 

enligt följande: “simultaneous occurrence of two (or more) sets of pressures such that 

compliance with one would make more difficult compliance with the other”.48 Konflikten 

inträffar alltså när kraven från en roll hamnar i konflikt med kraven från en annan roll vilket gör 

rollerna oförenliga med varandra.49 Vidare beskriver Kahn et al ytterligare en form av 

rollkonflikt såsom en inter-rollkonflikt: “In such cases of inter-role conflict, the role pressures 

associated with membership in one organization are in conflict with pressures stemming from 
                                                 
42 Memorial Day, Sista måndagen i maj, Högtidlighålla minnet av de personer som gav sitt liv under tjänstöring i US Swedish 
Armed Forces. 
43 Veterans Day, 11 november, Högtidlighålla minnet av de som tjänstgjort i US Swedish Armed Forces.  
44 Miri-Lavassani, Kayvan & Movahedi, Bahar. (2014. s. 8 
45 Miri-Lavassani, Kayvan & Movahedi, Bahar. (2014). s. 9 
46 Miri-Lavassani, Kayvan & Movahedi, Bahar. (2014). s. 11 
47 Miri-Lavassani, Kayvan & Movahedi, Bahar. (2014). s. 15 
48 Kahn, Robert L. (red.), Organizational stress: studies in role conflict and ambiguity, Wiley, New York, 1964. s. 19 
49 Greenhaus, J. & Beutell, N. Sources of Conflict between Work and Family Roles. The Academy of Management Review, 10(1) 
1985. s. 77.  
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membership in other groups.”50 Det innebär att en konflikt även kan uppstå då rollerna inte 

direkt står i konflikt med varandra utan krav i respektive roll gör de oförenliga med varandra.  

  

Kraven och förväntningarna på officeren i arbetet, exempelvis deltagande vid övningar och 

möten på annan plats än arbetsorten kommer i konflikt med de krav och förväntningar som 

familjen har på sina medlemmar, exempelvis att hämta och lämna på förskola och delta i 

familjeaktiviteter. Konflikten mellan arbete och familj är ett växande problem i samhället och 

konsekvenserna av konflikten drabbar både arbetsgivare och arbetstagare.51 Ur ett 

arbetsgivarperspektiv kan effekterna vara ökad personalomsättning och minskad produktion och 

ur ett familjeperspektiv kan det leda till relationsproblem och motsättningar inom familjen.52 

Konflikten är inte enbart enkelriktad utan dubbelriktad, likväl som att det finns en konflikt 

mellan arbete och familj är den andra formen en konflikt mellan familj och arbete. Oavsett 

vilken form konflikten tar sig kommer den ena rollen påverka prestationen i den andra.53 Studien 

avgränsas till att bara undersöka konflikten mellan arbetsliv och familjeliv då förslagen för att 

hantera en omvänd konflikt till stor del tas om hand i den svenska välfärden.  

 

Jeffrey Greenhaus och Nicholas Beutell har utifrån Kahns et al. teorier utarbetat en modell för 

att förklara orsakerna till varför en konflikt uppstår och att rollerna kan påverka varandra.54 

Författarna utgår från att det finns tre olika konfliktstyper: tidsbaserad konflikt, 

ansträngningsbaserad konflikt och beteendebaserad konflikt (time based, strain based och 

behaviour based conflict).55 Oavsett i vilken roll individen befinner sig kan något som påverkar 

individens tidsuttag, en individs ansträngning eller en individs beteende skapa en konflikt mellan 

de två rollerna.56  

1.5.1. Tidsbaserad konflikt 

Tidsbaserad konflikt innebär att arbetsrollen och familjerollen konkurrerar om individens tid. 

Greenhaus och Beutell beskriver att det finns ett samband mellan övertid, tid avsatt för pendling 

samt oregelbunden arbetstid och konfliken arbetsliv - familjeliv.57 Konflikten kan anta två olika 

former: Första formen är när individen befinner sig rent fysiskt i en roll, vilket gör det fysiskt 

omöjligt att befinna sig i den andra rollen. Konflikten uppstår när det finns svårigheter att få 

tillräckligt mycket tid avsatt till respektive roll. Den andra formen handlar om ansträngning på 

                                                 
50 Kahn, Robert L. 1964. s. 20 
51 Arbetsmiljöverket. Kunskapssammanställning 2018:2. Göteborg. 2018. s. 25 
52 Kossek, Ellen Ernst, & Kyung-Hee Lee. "Work-Family Conflict and Work-Life Conflict." Oxford Research Encyclopedia of 
Business and Management. 19 Apr. s. 2018 
53 Netemeyer, R. G., Boles, J. S., & McMurrian, R. Development and validation of work–family conflict and family–work 
conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81(4) 1996, s. 401 
54 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 77 
55 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 77 
56 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 77 
57 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 78 
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grund av en tidsbaserad konflikt från en roll vilket gör det svårt att uppfylla krav och 

förväntningar i en annan roll även om personen är fysiskt närvarande.58 Familjer med yngre barn 

tenderar till att generera mer konflikter än familjer med äldre barn, där yngre barn kräver mer tid 

av sina föräldrar.59 Sammantaget är att tiden i den ena rollen kommer att påverka den andra 

rollen och konflikten uppstår när kraven och förväntningarna för respektive roll inte uppnås.  

1.5.2. Ansträngningsbaserad konflikt 

Ansträngningsbaserad konflikt innebär att en individ upplever ansträngning i den ena rollen 

vilket gör det svårt att prestera i en annan roll.60 Stressorer såsom hög arbetsbelastning, lågt 

inflytande och dåligt ledarskap kan orsaka symtom på ansträngning. Även fysiska och psykiska 

krav från arbetet leder till negativa konsekvenser såsom frustration.61 Hög arbetsbelastning och 

orimliga prestationskrav på en arbetsplats som i sin tur leder till orkeslöshet och utmattning 

kommer att påverka prestationen när individen efter arbetet möter kraven och förväntningarna 

från familjen. Även ett högt tidsuttag i en roll kan få en konsekvens som visar sig i form av 

ansträngning i en annan roll.62  

1.5.3. Beteendebaserad konflikt 

Beteendebaserad konflikt innebär att det beteende som en viss roll kräver kan vara oförenligt 

med en annan roll. Ett exempel är en individ som i sitt arbete får utstå påfrestningar som kräver 

ett visst beteende såsom aggressivitet och frånvaro av känslor vilket kan stå i konflikt med 

förväntningar från en familj såsom sårbar och känslosam.63 Om en individ har problem att 

anpassa sitt beteende mot krav och förväntningar i sina roller kommer en konflikt att uppstå.64  

 

Greenhaus och Beutell skriver att de inte har hittat empiri som direkt tyder på förekomsten av 

beteendebaserad konflikt, dock refererar de till annan forskning som tyder på att manliga chefer 

har ett större problem med att kombinera roller avseende beteende.65 

 

De skalor som Greenhaus och Beutell använder är konstruerade att mäta enbart tid och 

ansträngning. Studien tar med beteende av anledningen att militärer ofta förknippas med ett 

auktoritärt ledarskap. Studien kommer därav använda frågor konstruerade och validerade av 

Gregory Stephens och Steven Sommer som mäter alla tre konfliktstyper.66  

                                                 
58 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 78 
59 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 80 
60 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 80 
61 Pleck, J. H. & Staines, G. L., & Lang, L. Conflicts between work and family life. Monthly Labor Review, 1980, 103(3). s. 30 
62 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 80 
63 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 82 
64 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 82 
65 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 82 
66 Stephens, G. K., & Sommer, S. M. The measurement of work to family conflict. Educational and Psychological Measurement, 
56, 1996. s. 476f 
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2. Metod 

Studien har en fallstudiedesign som syftar till att undersöka ett specifikt fall. En fallstudie syftar 

till att intensivt studera ett eller ett fåtal fall mycket ingående för att uppnå förståelse och 

kunskap kring en stor mängd variabler.67 I detta fall är det en studie av erfarna officerare som 

valt att avsluta sin anställning vid Göta Ingenjörregemente i Eksjö. Studien genomförs med en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Tyngdpunkten för studien är kvalitativa 

samtalsintervjuer då en djupare förståelse för det observerade fenomen eftersträvas.  

 

En kvantitativ del i form av en enkät kompletterar studien genom att inkludera partnern till 

erfarna officerare som valt att avsluta sin anställning. Att inkludera partnern i studien och på så 

sätt få två aspekter på hur arbetet påverkade familjelivet rekommenderas av Lavassani och 

Movahedi.68 Genom detta kan studien uppnå ett mer stärkande resultat som enligt Bryman 

uppnås när de olika metoderna och analysenheterna i princip beskriver samma sak.69 

Enkätundersökningen kommer inte att stå för sig själv utan har som syfte att komplettera den 

kvalitativa metoden. 

2.1.  Urval 

För ett vara en del av urvalet inom ramen för undersökningen användes samma grundkrav som 

Försvarsmaktens avgångsenkäter. Försvarsmaktens grundkrav för deltagande i undersökningen 

innebär att individen har slutat helt inom Försvarsmakten men ej på grund av pension eller annan 

anställning inom Försvarsmakten.70 Detta krav tillsammans med avgränsningen vilket anses vara 

en erfaren officer, det vill säga, en officer som har tjänstgjort i minst fem år och därmed kunna 

befordras till nästa högre grad eller vara nomineringsbar för nivåhöjande utbildning, formar 

urvalsramen för undersökningens målgrupp.  

 

Förbandets HR-avdelning upprättade en personalista över den personal som uppfyllde kraven för 

deltagande (N=24). Val av förband, det vill säga Göta Ingenjörregemente, kan ses som ett 

bekvämlighetsurval i och med tillgängligheten till analysenheterna i närheten av författarnas 

arbetsplats.71 Ett strategiskt urval med maximal variation genomfördes, dels med syftet att 

efterlikna den medelålder (37 år) och medelanställningstid (12 år) som redovisats i 

Försvarsmaktens årsrapport avseende avgångna officerare, dels med syftet att få en rättvisande 

procentuell fördelning mellan anställningskategorierna specialistofficer (20%) och taktisk officer 

                                                 
67 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. s. 89f 
68 Miri-Lavassani, Kayvan & Movahedi, Bahar. (2014). s. 15 
69 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. TPB. Johanneshov, 2011. s. 564 
70 Försvarsmakten, Uppdragsförslag, system för avgångsenkäter 2018. 2018. s. 2 
71 Bryman, Alan. (2011). s. 194 
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(80%), i relation till avslutade anställningar vid förbandet 2012-2018. Årtalen är valda utefter att 

Försvarsmaktens undersökning med avgångsenkäter påbörjades 2012 samt att det är först 2013 

en specialistofficer har arbetat i minst 5 år.  

 

Medelåldern på respondenterna blev avrundat till 37 år och medelanställningstid avrundat till 13 

år. Fördelning mellan anställningskategorier var två specialistofficerare och sju taktiska 

officerare, totalt nio intervjuer.  

 

Urvalet till enkätundersökningen genomfördes inledningsvis på samma sätt som 

samtalsintervjuerna, avseende krav på avslut och erfarenhet. Därefter genomfördes ett strategiskt 

urval som baserades på statusen på partnerns och den före detta officerens förhållande. När det 

förekom en osäkerhet på förhållandets status skickades en enkät ut till den före detta officeren 

som ombads vidarebefordra den till sin eventuella partner. För att bidra med relevant 

information till studien ansåg vi att partnern och officeren måste haft ett förhållande längre än ett 

år under anställningstiden i Försvarsmakten, samt att de fortfarande är ett par. Det skickades ut 

17 enkäter vilket således utgjorde den totala populationen för undersökningen. 

2.2.  Insamling av kvalitativ data 

Mer specifikt rör det sig om semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman lägger en tyngd på 

intervjupersonenens egna uppfattningar och synsätt. Intervjuguiden bygger på Stephens och 

Sommers frågor riktat mot tid, ansträngning och beteende.72 Stephen och Sommers frågor är 

primärt konstruerade för en kvantitativ undersökning men de utgör grunden och har varit till stöd 

för vår operationalisering i konstruktionen av intervjufrågorna.  

 

För att validera intervjuguiden genomfördes en provintervju med en respondent. Efter 

provintervjun genomfördes inga förändringar av innehållet i intervjuguiden utan endast justering 

av ordningsföljd. Detta material togs med i det empiriska resultatet. Fem av intervjuerna 

genomfördes på en ostörd men för respondenten känd plats och på en tid som respondenten själv 

fick vara med att välja. Tre av intervjuerna genomfördes över telefon på förutbestämda tider. För 

att uppfylla de etiska kraven informerades intervjupersonen om studiens syfte, intervjuns 

upplägg och att inspelning av intervjun sker. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till 

inspelning. Båda författarna medverkade vid intervjuerna varav en hade ansvar för att föra 

intervjun och den andra ansvarade för inspelning. Eftersom båda författarna och samtliga 

respondenter hade personkännedom om varandra diskuterades intervjuareffekter innan intervjun 

startade. Nio intervjuer var bokade men en avböjde på grund av personliga skäl. Bortfallet anses 

                                                 
72 Stephens, G. K., & Sommer, S. M. (1996). s. 476f 
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inte ha påverkat studiens slutgiltiga resultat. Av anonymitetskäl redovisas inte respondenternas 

sammansättning mer detaljerat. Det var inte relevant för undersökningens syfte. Intervjuerna tog 

mellan 40 -60 min att genomföra. 

2.3.  Insamling av kvantitativ data 

En länk till de elektroniska enkäterna skickades ut via sociala medier, mail eller telefonnummer 

beroende på vilken kontaktinformation som hittades till partnern. Undersökningen tillverkades i 

programmet Google Forms och bestod av 20 frågor och påståenden. Enkäten inleddes med 

bakgrundsfrågor angående respondentens förhållande med sin partner, arbete och familje-

situation. Därefter följde mätinstrumentet från Stephen och Sommers riktat mot tid, ansträngning 

och beteende.73 Mätinstrumentet består totalt av 14 påståenden som skall besvaras på en 

sjugradig Likert-skala.  I skalan motsvarade 1 stämmer inte alls och 7 motsvarade stämmer helt. 

Enkäten avslutades med tre fritextfrågor rörande hur respondenten uppfattade partnerns framtid i 

Försvarsmakten, vilka de största skillnaderna för familjen varit, i och med partners nya arbete 

samt vad de uppfattar att Försvarsmakten och förbandet kunde gjort annorlunda för att behålla 

partnern. I inledning av enkäten beskrevs undersökningens syfte, forskningsetik, 

kontaktuppgifter och möjligheten till att ta del av den färdiga uppsatsen. Två påminnelser 

skickades ut och enkäten fanns tillgänglig under 30 dagar. Två före detta officerare saknade 

kontaktinformation och på grund av detta uteslöts de ur enkätutskicket. I syfte att kontrollera 

intervjufrågorna och funktionaliteten genomfördes även här två provenkäter med utomstående 

individer. Efter påtalade synpunkter förändrades vissa frågor för att vara tydligare. 17 enkäter 

skickades ut varav 12 enkäter inkom med svar. En respondent föll bort på grund av att hen inte 

uppfyllde kravet avseende längd på förhållandet. Detta ger en svarsfrekvens på 70,5%. 

2.4.  Bearbetning av empiriskt material 

För att bearbeta det insamlade materialet från intervjuerna samt fritextsvaren i enkäten 

genomfördes en tematisk analys.74 Tematisk analys är en metod där insamlad data från 

intervjuerna efter genomförd transkribering struktureras utifrån teman. Dessa teman kan på 

förhand redan vara bestämda utifrån teorier eller tidigare forskningsresultat, analysen blir då 

deduktiv eller teoristyrd. Enligt Langemar kan det vara obefogat att genomföra analysen helt 

förutsättningslöst om det redan finns aktuella teman inom området.75 Om teman utarbetas utifrån 

det insamlade materialet är analysen induktiv eller empiristyrd.76  

 

                                                 
73 Stephens, G. K., & Sommer, S. M. (1996). Passim 
74 Langemar, Pia. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig, 1:a uppl. Liber. Stockholm, 2008 
s. 127 
75 Langemar, Pia, (2008). s. 131 
76 Langemar, Pia (2008). s. 127 
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Analysen genomfördes enligt vad Langemar beskriver som en process i sex delar.77 Första steget 

efter genomförd transkribering av inspelat material läste båda författarna igenom materialet för 

att få en god överblick av innehållet. Nästa steg, för att göra materialet mer hanterbart, 

markerades ord och meningar i texten som är relevanta för frågeställningen, dessa tilldelades en 

kod. Eftersom det inledningsvis genomfördes en deduktiv analys, koncentrerades arbetet till att 

hitta koder som har bäring mot studiens förutbestämda teman, tid, ansträngning och beteende. 

Kodningen genomfördes enskilt av varje författare både på manifest och på latent nivå. För varje 

tolkning som enskild författare genomförde upprättades ett memo enligt rekommendation från 

Bryman.78 Memo hjälper till att, under kodningen påminna sig själv hur man tolkade materialet. 

Memos jämfördes under arbetets gång och användes för att få en gemensam bild över det 

tolkade materialet.  

 

Steg tre i analysen är att systematiskt sortera koderna efter teman. Koderna som tematiserats 

utefter de förutbestämda teman, blev många och ostrukturerade. Utifrån koderna skapades därför 

underteman som i sin tur även de kan sorteras under teman tid, ansträngning och beteende. 

Dessa underteman kunde lättare användas för att hitta liknande mönster mellan de olika 

respondenterna. Under steg fyra genomfördes en granskning för att se om det finns likheter och 

skillnader mellan de olika identifierade underteman. Även utvalda citat kopplade till underteman 

granskades under detta steg.79 Underteman nyttjades som ett hjälpmedel att lättare förklara våra 

respondenters resonemang och tankar i syfte att få en tydlig kontext i studiens redogörelse för 

det empiriska resultatet. Steg fem i processen var att definiera och namnge teman vilket redan 

var genomfört med hänsyn till det deduktiva arbetet. Risken med en deduktiv analys är att man 

kan bli styrd av sina förutbestämda teman och att tolkningen kan bli långsökt.80  

 

Efter att alla teman genomarbetats och sorterats av båda författarna valdes att ytterligare en 

gång, genomföra processen för att hitta nya teman via induktiv ansats och på så sätt öka 

validiteten.81 Ur materialet framkom ett utmärkande tema som kom att bli betydande för studiens 

resultat, framtid. Detta tema tillsammans med övriga förutbestämda teman utgör grunden för 

analysen av det empiriska resultatet. Sista steget i processen är att sammanställa resultatet utifrån 

identifierade teman samt underbygga detta med utvalda citat.82 I tabell 1 ses ett exempel på hur 

kodningen, identifiering av underteman och framtagning av nytt tema genomfördes. 

 

                                                 
77 Langemar, Pia (2008). s. 127 
78 Bryman, Alan (2011). s. 521 
79 Braun, V. & Clarke, V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). 2006.  s. 20f 
80 Langemar, Pia (2008). s. 130 
81 Langemar, Pia (2008). s. 131 
82 Braun, V, Clarke, V. (2006). s. 23 
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Tabell 1 – Exempel på hur kodningen av materialet genomförts 

 
 

Data från enkäterna fördes över från Google forms till programmet SPSS83 där en univariat 

analys genomfördes. Frågorna kodades till intervallskala i syfte att erhålla central- och 

spridningsmått samt för att se hur fördelningen av materialet såg ut. Resultaten presenteras som 

antal, medelvärden och standardavvikelse. Med anledning av att deltagarantalet var lågt, gick det 

inte att genomföra några signifikanstester på resultatet. 

2.5.  Validitet och reliabilitet  

Studien använder begreppen validitet och reliabilitet för att göra en bedömning av studiens 

kvalité. Rörande intern validitet används den teoretiska referensram som hade störst 

förklaringskraft åt studien. Till de begrepp som Greenhaus och Beutell konstruerat i teorin 

använder studien frågor som är framtagna och validerade av Stephens och Sommer. 

Intervjuguiden och enkäten konstrueras med förankring i teorin och tidigare forskning. Genom 

dessa har studien försökt skapa en god överenskommelse mellan begrepp och observationer.84  

 

Extern validitet handlar om huruvida resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer. 

Bryman refererar till LeCompte och Goetz att kvalitativa studier, framförallt fallstudier har en 

svårighet att generaliseras på grund av ett begränsat urval.85 Det finns även olika förutsättningar 

att ta hänsyn till mellan förbanden i Försvarsmakten. Det innebär att denna studies fall troligtvis 

är olikt många andra fall. Även om studien kan dra generella slutsatser rörande officerare som 

har avslutat sin anställning i Försvarsmakten så bedöms studiens externa validitet som låg. 

 

Med intern reliabilitet menas att de som genomför studien kommer överens om hur de skall tolka 

det som framkommer under intervjuerna.86 Författarna skall under studien fatta de beslut som är 

nödvändiga för studien gemensamt. Genom att det i studien används en tydlig analysmodell är 

                                                 
83 Statistical Package for the Social Sciences. Version 24. 
84 LeCompte, M.D. & Goetz, J.P. Problems of reliability and validity in etnographic research. Review of educational research. 
1982, 31-60 refererad i Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, TPB, Johanneshov, 2011. s. 352 
85 Bryman, Alan (2011). s. 352 
86 Bryman, Alan (2011). s. 352 

Koder Undertema Central tema

Tid Ansträngning Beteende Framtid
"En skuldkänsla till barnen pga. 

bortavaron"

Kommenderingar och nivåhöjande utbildningar
Negativt

"Ta med irritation hem" Administration och resursbrist Negativt

”En gäst i sitt eget hus.” Lojalitet mot arbetsgivaren och/eller familjen Negativt Negativt

"Lönen var inte en faktor" Lön  och pendling Positivt

"Ing2 låg på fel plats" Negativt Negativt

" Jag visste inte hur framtiden såg ut" Individuell planering Negativt

"Jag kände att jag kunde 

vidarutvecklas i FM"
Positivt

”Ju mer man läste, ju mer livegen blir 

man"
Negativt

"Familjen helt upp och ner" Internationell tjänstgöringsplikt Negativt Negativt

Work-Family 

Conflict

Tema

Utmaning och utveckling
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det redan på förhand bestämt vad som är centralt för studien, vilket innebär att det blir enklare 

att få en gemensam syn på materialet.  

 

Det finns en god möjlighet till att kunna replikera studien i en motsvarande miljö. Den externa 

reliabiliteten stärks genom en utförlig redovisning om genomförandet samt förklaringar för de 

beslut som fattas i studien. Dock redogör Bryman för problemet att replikera en studie med 

hänsyn till att det är svårt att få till de förutsättningar som gällde för den inledande studien.87 

Respondenternas miljö är ständigt föränderlig vilket kan ge olika svar beroende på situation.  

2.6.  Etiska överväganden 

Studien följde Vetenskapsrådets riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning och uppfyller 

individskyddskravet och dess fyra konkretiserade fyra huvudkrav; ”informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.”88 Informationskravet uppfylls 

genom att intervjurespondenterna på förhand fick information om studiens syfte, att deras 

deltagande var frivilligt samt de har möjlighet att avbryta när de själva vill. Enkätrespondenterna 

fick ett meddelande innehållande syfte och frivillighet skickat till dem på förhand. 

Samtyckeskravet utgick från att deltagandet var frivilligt och att om individen väljer att avbryta 

sker det utan negativa konsekvenser för den enskilde individen. Avseende konfidentialitetskravet 

utformades webbenkäten så att enskilda individers svar ej kunde identifieras. I studien avsågs 

det att avidentifiera intervjurespondenterna för att omöjliggöra en identifiering via 

avrapporteringen. Samtliga respondenter som intervjuades erbjöds att ta del av transkriberat 

materiel innan publicering. Enkätrespondenterna ombads att skicka ett mail om de var 

intresserade att ta del av enkätundersökningens resultat. Inga uppgifter framkom som är så pass 

etiskt känsliga att andra åtgärder var nödvändiga. Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlade 

uppgifter endast kommer användas för att nå syftet med denna studie. 

  

                                                 
87 Bryman, Alan (2011). s. 352 
88 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002. 
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3. Empiriskt resultat 

Det empiriska resultatet är baserat på studiens samtalsintervjuer samt enkätsvar från de personer 

vars partner har avslutat sin anställning i Försvarsmakten. För att beakta de etiska överväganden 

kommer intervjupersonerna inte att nämnas vid namn utan som respondenter samt att det 

könsneutrala personliga pronomen hen kommer att användas. Hen eller partnern har även 

använts för att ersätta han eller hon i citat. Resultatdelen redovisas deskriptivt utifrån 

intervjuguiden samt de elva underteman som framkom under den tematiska analysen.  

3.1.  Familjeförhållanden 

Samtliga respondenter var under sin anställning i Försvarsmakten i ett förhållande. Samtliga 

partner förvärvsarbetade heltid varav fyra hade regelbundna kontorstider klockan 08.00 – 17.00 

samt fyra hade oregelbundna arbetstider i skift. Huvuddelen av respondenternas partner 

uppfattas ha en karriär inom arbetslivet. Familjesituationen var lite olika för respondenterna, sex 

av respondenterna hade hemmavarande barn under anställningen varav fyra hade barn över tio 

år. Två respondenter hade fått barn efter anställningen i Försvarsmakten. Huvuddelen av 

respondenterna var bosatta i Eksjö och hade närhet till arbetsplatsen. Tre av respondenterna var 

bosatta i grannkommunerna och genomförde dagspendling mellan 20-60 minuter varje dag. En 

av respondenterna var i en veckopendlingssituation under senare delen av sin anställning.  

 

I enkätundersökningen hade nio partner haft ett förhållande i över tre år och två partner i mellan 

ett till tre år. Familjesituationen innebar för sex av elva familjer att de i huvudsak hade små barn 

i åldern 0-10 år under tiden i Försvarsmakten. I fritextsvaren kunde det utskiljas att ytterligare 

två partners hade barn men inte under huvuddelen av anställningstiden. 

3.2.  Nuvarande arbete 

Respondenterna tillfrågades att beskriva sin nuvarande befattning och arbetssituation. Fyra av 

respondenterna innehar en chefsbefattning med personalansvar, tre är tjänstemän och en är 

studerande vid högskola. Arbetstider för respondenterna skiljer sig inte nämnvärt då samtliga i 

huvudsak arbetar kontorstider med viss möjlighet till övertid. Samtliga beskriver de regelbundna 

arbetstiderna som den största förändringen i påverkan på familjelivet. En respondent uttrycker 

förändringen: ”vi som familj äter middag med varandra nästan varje kväll, vi har ett helt annat 

flöde.” Familjen får mer tid tillsammas i och med de nya arbetstiderna. Samordningen blir lättare 

och barnen är kortare tid på förskola. Samtliga respondenter har en fysisk arbetsplats, men 

hälften uttrycker att arbetet som genomförs är inte beroende av att över tiden vara på plats utan 

det finns en möjlighet att själv påverka var arbetet genomförs. En respondent beskriver 

möjligheten till att arbeta hemifrån på följande sätt: ”Jag har egentligen allt jag behöver såsom 

en dator och en telefon, sen kan jag sitta var i världen jag vill, det är en stor fördel.” Två andra 
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respondenter upplever att möjligheten till att arbeta hemifrån har underlättat familjelivet i 

jämförelse med arbetet i Försvarsmakten. För sex av respondenterna ingår inte resor som en stor 

del utav arbetet utan genomförs i undantagsfall som utbildning eller konferens. En respondent 

har resor som en del i arbetet. 

 

Fem av respondenterna redogör för att de kan släppa alla tankar om arbetet när de går hem även 

om flera av dem förväntas vara anträffbara efter kontorstid. Detta ger även effekter som att 

respondenterna upplever att de har mer energi och är mer närvarande när de kommer hem till 

familjen. För respondenter med en chefsbefattning uppfattades det att det finns ett tydligt 

ansvarsutkrävande. Med ansvaret kommer även mandatet att fatta nödvändiga beslut utan 

inblandning av högre chef. Vilket respondenterna upplever bidra till motivation och arbetsglädje.  

 

I enkätundersökningen svarade huvudelen av partnern att de arbetade heltid-dagtid under åren då 

officeren var anställd i Försvarsmakten. Övriga partner arbetade skift, deltid eller studerade i 

huvudsak under anställningsåren. 

 

I enkätundersökningen beskriver huvuddelen att den största skillnaden för familjelivet i och med 

det nya arbetet är att familjen fått mer tid tillsammans och att de fått en kontinuitet i familjelivet. 

Vidare beskriver en partner att familjen inte nu hela tiden behöver anpassas sig efter den före 

detta officerens arbete. Hälften nämner att den före detta officeren uppfattas på bättre humör än 

under tiden i Försvarsmakten. Flera partner beskriver att arbetet har inneburit en större 

ansträngning i familjelivet sedan de har fått barn. 

3.3.  Arbetet i Försvarsmakten 

För att få en uppfattning om respondenternas befattningar och huvudsakliga arbetsuppgifter 

tillfrågades de om att beskriva de sista två åren av sin anställning i Försvarsmakten. Fem 

respondenter hade en chefsbefattning med personalansvar. Resterande respondenter hade en 

befattning utan personalansvar såsom handläggare eller instruktör. Normalt för en officer i ett 

arméförband tillämpas 40 timmars arbetsvecka. Detta beskriver de flesta respondenter utgöra en 

normal arbetsvecka inom garnisonen. Till detta tillämpas möjlighet till flexibel arbetstid när 

tjänsten medger detta. En respondent beskriver det sålunda: ”Man hade en hyfsat flexibel 

situation som chef beroende på hur man själv lade upp sitt arbete.” Samtliga respondenter anser 

att de hade goda möjligheter att nyttja flexibel arbetstid under en normal arbetsvecka. I 

enkätundersökningen berättar tre partner att om officeren hade en vilja att jobba kvar i 

Försvarsmakten så hade de löst det även om det inneburit en ansträngning. Partnern upplevde att 

officerens arbete inte innebar några svårigheter att upprätthålla den typen av förhållande mellan 
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hen och eventuella barn som var önskvärt. Även om det finns stora skillnader mellan hur partner 

svarar i enkäten ges resultatet att majoriteten av partner upplevde att officeren hade svårighet att 

balansera sitt ansvar på arbetet med ansvaret i familjelivet. Likaså svarar en majoritet att de 

upplevde att officeren var irriterad hemma på grund av arbetets krav.  

3.3.1. Övningar och kurser 

Huvudelen av respondenterna upplevde att arbetet höll dem borta från familjen mer än de hade 

önskat. Respondenterna beskriver att det under perioder genomfördes ett högre arbetstidsuttag 

än normalt, främst vid längre övningar, kurser eller verksamhet på annan ort. En respondent 

beskriver situationen enligt följande: 

 

Det går ju att titta tillbaka till tillfällen då man var borta på skjutperioder och övningar. De 

sista två åren var ganska intensiva, kan man säga. Ungefär 60 övningsdygn i den rollen 

jag hade då. […] Till det kommer ett antal resor då man sitter på olika 

funktionsföreträdarmöten, andra möten, förberedande planer eller övningar som ska 

startas upp […] Så det är ju inte i inräknat de övningsdygnen. Mycket resor och mycket 

borta. Så har det sett ut som normalbilden de sista två åren.  

 

Även om respondenten i fråga hade en särskilt hög belastning beskriver huvuddelen av 

respondenterna att frånvaron från familjen under perioder var mycket påtaglig. En annan 

respondent beskriver: ”Det vill säga övningar och utbildningar och andra arbetsärenden på annan 

ort. Det finns ganska många sådana i Försvarsmakten, detta ledde till att det ibland kunde gå 

veckor när jag och min partner mer eller mindre gick förbi varandra i vår relation.” Flera av 

respondenterna upplever att frånvaron har påverkat relationen med familjen. Ett ökat 

arbettidsuttag kompenseras med ledighet som normalt skall förläggas i direkt anslutning till 

genomförd arbetstid. Flera respondenter tar upp att kompensationsledigheten i samband med 

längre övningar som en av fördelarna med anställningen i Försvarsmakten. Samtidigt påpekar en 

respondent att det saknas en förståelse i samhället för arbetstidsreglerna i Försvarsmakten, 

främst när det gäller barnomsorgen.  

3.3.2. Kommenderingar och nivåhöjande utbildningar 

Flera respondenter har genomfört antingen en kommendering till annan arbetsort eller en 

nivåhöjande utbildning. Det har inneburit veckopendling under en längre tid till och från 

utbildningsorten. Respondenternas erfarenhet av kommendering eller utbildning varierar mellan 

ett antal månader upp till ett år i taget.  
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Vår uppfattning av respondenternas redogörelser är att de delar på ansvaret för familjen. Detta 

ger effekt att när en person är frånvarande läggs allt ansvar på den andra personen för att utföra 

vardagliga familjesysslor såsom hämta och lämna barn, handla, fritidsaktiviteter och sköta den 

dagliga driften av hushållet. En respondent beskriver effekten av frånvaro: ”I perioder när man 

varit iväg i flera dygn blir det en konflikt mellan det ansvaret som man kände mot sina barn eller 

mot sin partner därhemma.” En skuldkänsla återfinns hos flera respondenter när de inte kan 

uppfylla de delade familjeplikterna.  

3.3.3. Internationella insatser 

Sex av respondenterna har under sin anställning genomfört en eller flera internationella insatser. 

Insatsen genomfördes av tre respondenter, samtidigt som de har haft hemmavarande barn och 

partner. Det råder delade meningar om stödet från respektives partner angående internationell 

tjänst. Vid tiden för genomförandet beskriver en respondent att partnern inte direkt jublade när 

respondenten berättade att hen skulle genomföra internationell insats. Partnern ansåg även att det 

var sista gången officeren åkte iväg på en insats. En respondent upplevde det på ett annat sätt. 

Efter genomförd internationell insats tog det ungefär ett år för partnern att återhämta sig på 

grund av den ökade belastningen hemmavid. Respondenten berättar att hen och partnern 

diskuterade att om det skulle vara aktuellt att genomföra en ny insats skall partnern gå ner i 

tjänst i syfte att inte belastas lika hårt. 

3.4.  Arbetsmiljö 

Sista tiden i Försvarsmakten upplevde huvuddelen av respondenterna en högre grad av 

påfrestning i arbetet. De administrativa delarna med yrket har ökat samtidigt som uppgifterna 

upplevs blivit fler. Flera respondenter upplever att de inte hann slutföra sina uppgifter på ett 

tillfredställande sätt. Andra stressorer på arbetsplatsen enligt flera respondenter kunde vara 

uppkomna uppgifter som inte har bäring mot huvudtjänst, hög personalomsättning eller en 

lojalitetskonflikt mellan arbete och familj 

3.4.1. Administration och resursbrist 

Huvuddelen av respondenterna anser att den administrativa bördan succesivt ökat både för 

chefer med personalansvar och för handläggare. Flera respondenter upplever att mycket av det 

ansvar som tidigare låg på högre chef har flyttats ner till den närmsta chefen. Exempel som 

nämns är införande av ett nytt datasystem som respondenterna inte upplever som 

användarvänligt. För respondenter på lägre nivå upplevs arbetsbördan vara påfrestande i och 

med att det saknas personal och resurser för att genomföra arbetsuppgifter. En respondent 

beskriver att yrkesstoltheten försämras när hen inte kan leverera till den nivå som önskas kopplat 

mot resursbristen. En annan respondent menar på att mängden uppgifter gör att man aldrig 
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känner att man blir färdig. ”Det är så mycket uppgifter att man inte hinner vara smart, och på så 

sätt genererar man ju fem nya problem med beslutet man tog.” Detta leder inte bara till en ökad 

irritation på arbetsplatsen, utan även något som flera respondenter beskriver att de tar med sig 

hem. En respondent svarar på frågan om hen uppfattar om hen har tagit med sig irritationen hem. 

”Ja, det tror jag nog. Frågar du mig så säger jag, nej! Frågar du min partner så säger hen att jag 

var tjurig ibland”. Flera andra respondenter beskriver att de har upplevt en irritation som ibland 

gått ut över familjen.  

3.4.2. Lojalitet mot arbetsgivaren och/eller familjen 

Flera respondenter upplevde att arbetet tog mycket kraft och energi dels på grund av 

arbetsbelastningen och resursbristen men även beroende på lång frånvaro från hemmet. Detta 

beskrivs av en respondent som en inre stress av en vilja att vara lojal mot arbetsgivaren såväl 

som mot familjen. För att kompensera sin frånvaro i veckorna vill respondenten engagera sig 

extra mycket i sin familj under helgerna men upplever då att hen inte får den återhämtning som 

behövdes efter arbetsperioden. En annan form av lojalitet till arbetsgivaren visar sig i att hälften 

av respondenterna har genomfört arbete utanför arbetstid, utan betalning, exempelvis på kvällar 

och helger för att kompensera det som inte har genomförts under veckan.  

 

En respondent beskriver att den höga frånvaron från familjen får som konsekvens att det bara 

handlar om att bara få allting flytande:  

 

Det är klart att man inte har kraften och energin när man kommer hem på helgerna. Att nu 

ska vi träffa vänner eller att hen ska ta tag i att bygga den här altanen eller sätta de här 

listerna. Den orken och den energin finns inte på det här sättet när man har varit borta hela 

veckan. Man bara vill lägga sig i soffan eller faktiskt bara hänga med barnen och inte 

snickra, eller var det nu kan tänkas vara. […] Det innebär att man är rätt tråkiga föräldrar 

och att man låter sitt hus fallera en hel del. 

 

Om det hade varit ett arbete med kontorstider där man kom hem varje dag, anser en respondent 

att det hade varit mindre friktioner i förhållandet. Partnern får nu överta ansvaret för vardagslivet 

under längre perioder. I samband med utbildningar och tjänsteresor uttrycker en respondent att 

bortavaron inneburit att hen har känt sig som ”en gäst i sitt eget hus.” 

 

Flera av respondenterna beskriver att deras arbete i Försvarsmaketen har inneburit en viss 

begränsning i deras partners karriär. En respondent utvecklar: ”det känns som att det förutsätts 

från högre ort att, är man den person som är i Försvarsmakten, är den person som är mest 

prioriterad i ett förhållande. Så det är klart att det förväntas att du kan vara med på övning i 
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Enköping i två veckor utan att åka hem på helgen.” På lägre nivå anser samtliga respondenter att 

det finns en större förståelse för att man inte alltid kunde genomföra allting utan att man 

behövde pussla ihop familjelivet. Framförallt visas detta genom stöd från kollegorna i det 

närmsta arbetslaget. Det finns även en personlig oro från officerens sida att hen är frånvarande 

från sina barns utveckling och att inte kunna dela ansvaret för familjen. En respondent beskriver 

det enligt följande: ”Det är en skuldkänsla som kommer med att man inte är med sina barn de 

kanske viktigaste åren, när de formas och blir individer […] det är ju framförallt det jag brottas 

med, att man borde kunna vara en bättre förälder.” Skuldkänslorna uttrycks hos ytterligare ett 

par respondenter. 

 

I enkätunderundersökningen upplever flera partner att arbetet höll officeren borta i högre 

utsträckning än önskat. Majoriteten av partnerna upplevde också att arbetet till viss del hindrade 

officeren att delta i hushållets ansvarsområde och aktiviteter.  

3.5.  Personligt agerande 

Respondenterna tillfrågades om hurivida det personliga agerandet skiljer sig mellan 

arbetsplatsen och familjelivet. En respondent sammanfattar sin syn på det personliga agerandet: 

”Jag har under åren försökt hålla mig ganska nära mig själv även i min yrkesroll. Det är väl inget 

sensationellt, jag tycker de flesta är så idag.” Huvuddelen av respondenterna upplever att 

agerandet och beteendet inte skiljer sig då de eftersträvar att vara en och samma person oavsett 

vilken plats eller situation de befinner sig på. Det är lösandet av en viss uppgift som kräver olika 

typer av agerande men respondenternas beteende och hur de hanterar mänskliga interaktioner 

uppfattas inte skilja sig mellan arbetsliv och familjeliv.  

 

En del uppgifter inom Försvarsmakten ställer krav på ett visst agerande såsom genomförandet av 

exempelvis högvakt där framkommer ledord såsom ordning, struktur och likformighet vid 

intervjuerna. Det är flera respondenter som menar att de även vill ha detta hemma och att det 

fungerar med familjen.  

 

Flera av respondenterna nämner att de tar med sig samarbets- och problemlösningsförmåga som 

de tillförskaffat sig inom Försvarsmakten och tillämpar den även framgångsrikt inom 

familjelivet. Samtliga respondenter har genomfört någon form av ledarskapsutbildning inom 

Försvarsmakten och medger att utbildningarna har hjälpt dem i både yrkesrollen och i 

familjerollen. ”När man genomgår ledarskapsutbildningar eller någon form av personlig 

utveckling så påverkar det självklart hur man diskuterar hemma”, nämner en respondent.  
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3.6.  Avslut av anställning 

För att få en uppfattning om vad som orsakade samt vilka faktorer som påverkade beslutet att 

avsluta sin anställning ombads respondenterna att utveckla sina resonemang och förklara sina 

tankar. För flera av respondenterna finns det inte en enskilt utmärkande avgångsorsak, utan 

orsaken till att avsluta sin anställning var ett sammanvägt beslut beroende på olika faktorer.  

3.6.1. Lön och pendling 
Samtliga respondenter är överens om att lön inte är en avgörande faktor för avsluta sin 

anställning, ett par av respondenterna påtalar dock att den högre lönen på den nya arbetsplatsen 

ger familjen en stabilare ekonomisk situation och sinnesro. I enkätundersökningen beskriver tre 

partners att de inte upplever att lönen gör skäl för arbetsinsatsen. Två av respondenterna 

beskriver sin pendlingssituation som en bidragande faktor till beslutet. En respondent beskriver 

sitt resonemang avseende pendling: ”hade regementet legat närmre våra familjer, så hade jag ju 

inte lämnat.” Flera av respondenterna hade ingen geografisk eller naturlig koppling till Eksjö när 

de tog anställning i Försvarsmakten.  

3.6.2. Individuell planering 

Huvuddelen av respondenterna upplever att det finns brister i den individuella långsiktiga 

planeringen. Vi uppfattar att respondenterna inte är trygga med vad framtiden kan innebära för 

dem i arbetslivet och vilka konsekvenser det kan medföra för familjelivet. Flera av 

respondenterna upplever att uppgifter med korta tidsförhållanden, som kräver att individen är 

frånvarande från familjen ökar. Uppkomna vakanta befattningar i internationell tjänst, 

bemanningsuppdrag på annan verksamhetsort är några av exempel som respondenterna nämner. 

Respondenterna har en förståelse för Försvarsmaktens svårighet att långsiktigt planera för 

uppkomna situationer, men vi uppfattar att respondenterna är oroade för risken att de drabbas av 

en oplanerad uppkommen situation. Ett par respondenter säger att om de bara hade haft en 

tydligare långsiktig planering hade beslutet att avsluta sin anställning mer noggrant övervägts. 

3.6.3. Utmaning och utveckling 

Huvuddelen av respondenterna upplever att Försvarsmakten erbjuder individen ett utmanande 

arbete och möjligheten till personlig utveckling. Det är genomgående i respondenternas svar att 

utmaning och utveckling är en drivkraft för en fortsatt i karriär i arbetslivet. Samtliga 

respondenter upplever att de kunde fortsätta att göra karriär inom Försvarsmakten. För 

respondenterna innebar en karriär enbart inte att stiga i graderna utan även möjligheten att 

fördjupa sina kunskaper inom något område. För de respondenter som resonerade kring att 

genomföra nivåhöjande utbildning uppfattade att detta skulle få stora konsekvenser för 

familjelivet: ”Ju mer man läste, ju mer livegen blir man och då kan man ju hamna var […] som 
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helst.” Flera respondenter upplever att risken att tvingas tjänstgöra på annan ort ökar i och med 

nivåhöjande utbildning. En respondent utvecklar sitt resonemang: 

 

Jag känner att nog att det som jag uppfattade som den negativa biten bara skulle 

accelerera. För i det fallet så hade det ju inneburit 2,5 år i Stockholm, kanske inte på 

omedelbar sikt men inom en relativ snar framtid. Och då vet man ju ytterst ovetenskapligt 

men en stor del av den resterande tiden kvar i Försvarsmakten är på annan ort skulle jag 

säga. Om jag nu drar till med 50% men det kanske kan vara mer också. […] Så jag kände 

nog att där var ju på väg att bli ännu mer av den varan med veckopendling och bortavaro 

och tjänstgöring på annan ort under kanske flera år. 

 

Flera respondenter har ett liknande resonemang angående den personliga utvecklingen inom 

Försvarsmakten. Det finns en tydlig uppfattning att om man tar steget att genomföra nivåhöjande 

utbildning kommer det att innebära ett ökat tryck på individen i yrkesrollen som i sin tur 

påverkar familjerollen. Ett par av respondenterna som inte ville eller kunde genomföra 

nivåhöjande utbildning upplevde att arbetet inte gav dem en tillräckligt stor utmaning eller 

utveckling. Dessa beskrev att de istället kunde hitta utmaningen utanför Försvarsmakten. En 

respondent beskriver vad som håller hen kvar på sitt nuvarande arbete: ”Det är lite samma sak 

som höll mig kvar i Försvarmakten faktiskt, just den här utmaningen och chans till personlig 

utveckling.” Respondenten uppfattas ha utmaning och utveckling som drivkraft till arbetet men 

under intervjun nämner också hen: ”Den avgörande faktorn var att jag såg inte att jag hållbart 

skulle kunna utvecklas i arbetet såsom jag hade tänkt med den ambition jag hade samtidigt av att 

vara närvarande i hemmet. Den ekvationen gick inte ihop.” Gemensamt för samtliga 

respondenter är att de har resonerat kring vad en framtid i Försvarsmakten skulle innebära både 

för deras karriärer och för deras familjeliv, innan de beslutade sig för att avsluta sin anställning i 

Försvarsmakten. 

3.6.4. Internationell tjänstgöringsplikt 

Internationell tjänst är något som flera respondenter känner oro inför. Det är inte själva uppgiften 

i sig som respondenterna uttrycker oro för, då de uppfattar internationell insats som utmanande 

och utvecklande. ”Som officer hade jag åkt när som helst […] det har varit fantastiskt och 

lärorikt […] men sen kommer föräldrarollen.” En annan respondent beskriver att hen ville 

utvecklas och engagera sig genom att genomföra en internationell insats men uppfattade detta 

svårt att kombinera med det liv hen ville ha hemma. Detta uppfattades som en stor nackdel för 

att få ihop arbetsliv och familjeliv. Flera respondenter beskriver sin situation på sikt i 

Försvarsmakten som ohållbar på grund av att de innehar en unik befattning. Eftersom det 

operationella tempot för vissa befattningar var högt insåg respondenterna att just deras 
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befattningar skulle i högre grad ianspråktas för tjänstgöring vid en internationell insats. ”Det är 

en sak att vara borta i sex månader men när det sker vartannat år blir det ohållbart till slut”. Tre 

av respondenterna ansåg att konsekvenserna för familjen vid en eventuell framtida internationell 

tjänstgöring baserat på tidigare erfarenheter påverkat beslutet att avsluta sin anställning.  

 

I enkätundersökningen var internationell tjänst och tjänstgöringsplikt något som sju av elva 

partner tog upp i fritextsvaren och beskrev som någonting negativt. En partner beskriver att hen 

inte ville bilda familj i och med att hotet om utlandstjänstgöring hängde över familjen.  

  



Sida 29 
 

4. Analys av resultat 

I avsnittet analyseras och förklaras resultatet av empirin utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

tid, ansträngning, beteende samt det fjärde temat, framtid. Det empiriska resultatet av kvalitativ 

och kvantitativ data kommer att analyseras under respektive tema. Avslutningsvis sammanfattas 

analysen genom att svara på studiens forskningsfrågor och redovisa slutsatser. 

4.1.  Tidsbaserad konflikt 

Med tidbaserad konflikt menas att krav som en roll innebär gör det fysiskt omöjligt att uppfylla 

förväntningar som följer av den andra rollen.  

 

Analysen visar att intervjupersonerna inte upplevde en konflikt i det vardagliga arbetet hemma 

på förbandet. Detta är främst kopplat till möjligheten att använda flexibel arbetstid samt att de 

närmsta kollegorna i arbetslaget har en förståelse för individens personliga situation och ställer 

upp med stöd vid behov. Greenhaus och Beutell menar att ett flexibelt arbetsschema kan minska 

risken för en konflikt mellan arbete och familjeliv. Dock nämner även Greenhaus och Beutell att 

det inte kan antas att flexibla arbetstider passar alla individer då flexibilitet kan medge att vissa 

individer tar med sig arbetet hem.89 

 

Den främsta orsaken till en tidsbaserad konflikt är tiden som officeren är borta från familjen och 

som inte kompenseras med motsvarande ledighet. Detta skildras i resultatet som 

kommenderingar, nivåhöjande utbildningar, kurser, internationell tjänst och till viss del 

övningar. Respondenterna beskriver detta som en stor del i yrkesutövningen som officer och att 

dessa situationer inte erbjöd samma flexibilitet som det vardagliga arbetet gjorde. Internationell 

tjänst, kommenderingar och nivåhöjande utbildning upplevs som de främsta faktorerna som 

påverkar konflikten. Huvuddelen av respondenterna upplevde att dessa situationer innebar en 

stor begränsning i sin ambition att uppfylla de krav som ställdes på individen i familjerollen. 

Övningar upplevdes inte som en lika stor begränsning i och med erhållen 

kompensationsledighet. Respondenterna anser dock att tidsuttaget vid övningar ofta var högt 

vilket innebar att vissa av respondenters partner fick begränsningar i arbetslivet. Dessa 

situationer innebar för respondenterna en oflexibilitet i arbetstider och ett ökat arbetstidsuttag 

per vecka, vilket innebär en ökad risk för en konflikt mellan arbetsliv och familj enligt 

Greenhaus och Beutell.90  

 

                                                 
89 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 78 
90 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 78 
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Partnern upplevde den tidsbaserade konflikten under officerens anställning i Försvarsmakten 

som den mest påtagliga i och med att den i enkäten får högst medelvärde och samtidigt beskrivs 

i fritextsvaren. När partnern resonerar kring eventuella möjligheter eller konsekvenser som en 

fortsatt anställning i Försvarsmakten skulle innebära för familjen, lyfter huvuddelen fram 

officerens frånvaro från familjen som den största konsekvensen.  

 

I och med att arbetets krav innebär stor frånvaro från familjen, anser vi att den tidsbaserade 

konflikten är den mest påtagliga av de tre konfliktstyperna. Analysen finner även att den 

tidsbaserade konflikten utgör en stor del av orsaken till att respondenterna valde att avsluta sin 

anställning i Försvarsmakten.  

4.2.  Ansträngningsbaserad konflikt 

Med ansträngningsbaserad konflikt menas att en individ upplever ansträngning i någon av 

rollerna vilket gör det svårt att prestera i den andra rollen. 

 

Analysen visar att intervjupersonerna upplevde en större påfrestning i arbetet de sista åren i 

Försvarsmakten. Administrationen på lägre nivå har ökat vilket innebar att chefer med 

personalansvar upplevde att de inte kan delta i huvudverksamheten i den utsträckning som de 

själva önskade. Den upplevda resursbristen och mängden av uppgifter som flera av 

intervjupersonerna tvingades hantera mynnade ut i stress och en frustration av att inte känna sig 

tillräcklig på arbetet. Att inte känna sig nöjd med sin arbetsprestation eller nå de resultat som 

individen önskar menar Greenhaus och Beutell leder till ansträngning på arbetsplatsen och kan 

ge konsekvenser i familjelivet.91  

 

Konsekvenserna för flera av intervjupersonerna innebar att de var orkeslösa efter arbetet samt att 

en uppdämd frustration togs med hem, detta påverkade individens roll i familjen. Det blir tydligt 

när intervjupersonerna beskriver att de åsidosatte familjens krav för egen återhämtning samt 

upplever att deras tålamod minskade. Rollerna blir inkompatibla med varandra då 

ansträngningen i arbetsrollen innebär att orken inte finns för att uppfylla de krav och 

förväntningar som ställs i familjerollen menar Greenhaus och Beutell.92  

 

Som ett led i att försöka kompensera den tid som individen var frånvarande från familjen sker ett 

ökat engagemang i familjerollen vilket åsidosatte tiden för egen återhämtning. Greenhaus och 

                                                 
91 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 80f 
92 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 80f 
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Beutell menar att en konflikt baserad på tid även kan medföra en ansträngning då de delar flera 

gemensamma källor inom arbetslivet.93  

 

Det finns en svårighet i att vara lojal både mot arbetsrollen och mot familjerollen. Individen 

inser att arbetsrollen kommer att innebära en ansträngning för familjen och att partnern periodvis 

kommer överta hela ansvaret för familjen. Detta gör att intervjupersonerna känner en oro inför 

familjerollen. Yrkets krav innebär att ett visst stöd från familjen är nödvändigt för att officeren 

skall kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi analyserar detta som en bidragande faktor till beslutet 

att avsluta sin anställning i Försvarsmakten.  

4.3.  Beteendebaserad konflikt  

Beteendebaserad konflikt innebär att det beteende som en viss roll kräver kan vara oförenlig 

med krav och förväntningar med en annan roll.  

 

Analysen visar att förekomsten av en beteendebaserad konflikt är nästintill obefintlig, och att 

den inte har påverkat officerens beslut att avsluta sin anställning. Specifika rollbeteenden kan 

vara oförenliga med varandra, då en individ kan ha problem med att förändra och anpassa sitt 

agerande till de förväntningar olika roller innebär. Greenhaus och Beutell pekar på att konflikten 

är tydligast hos unga manliga chefer då deras stereotypa ledarstil förknippas med opersonlighet, 

auktoritet och makt. Dessa egenskaper är oftast inte önskvärda i familjerollen.94 Analysen visar 

att intervjupersonerna uppfattar att det inte föreligger beteenderelaterade konflikter mellan 

arbetsliv och familjeliv. Vi tolkar detta som att officeren antingen kan växla roller eller har ett 

beteende som accepteras i båda rollerna. Härvid framhävs den utbildning som 

intervjupersonerna erhållit som något positivt och som de med fördel kan ta med in i 

familjelivet. Således uppfattas det att en beteendebaserad konflikt inte hade någon större 

påverkan på beslutet att avsluta anställningen i Försvarsmakten.  

4.4. Framtid 

Genom vår tematiska analys av insamlat material framkom ett nytt tema som kommer att vara 

betydelsefullt för att svara på frågeställningen. Temat innehåller presumtiva konflikter avseende 

tid och ansträngning.  

 

Analysen visar att intervjupersonerna och partner uppfattar att det föreligger en framtida konflikt 

mellan arbetsliv och familjeliv. Konflikten kommer av officerens strävan efter utmaning och 

utveckling. Konflikten visar sig som en tids- och/eller ansträngningsbaserad konflikt.  

                                                 
93 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 80f 
94 Greenhaus, J. & Beutell, N. (1985). s. 82  
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Även om Försvarsmakten uppfattas som en trygg arbetsgivare, finns en osäkerhet både hos 

intervjupersonerna och hos partner kring huruvida arbetet i framtiden kommer att påverka 

familjelivet. Osäkerheten i och med avsaknaden av individuella planer samt uppkomna uppgifter 

som kommer att innebära frånvaro från familjen är en bidragande faktor till beslutet.  

 

Kravet på internationell tjänstgöringsplikt har för både intervjupersonerna och för partner 

upplevts som en begränsning för familjen. Kravet skapar en osäkerhet för vad framtiden innebär 

om officeren tvingas iväg på en insats. Planerade insatser är bättre än uppkomna då individen 

upplevs ha bättre förutsättningar att hantera situationen.   

 

Personlig utveckling och utmaning är viktiga faktorer för att vara kvar men också när individen 

söker nytt arbete. För huvuddelen av intervjupersonerna innebar fortsatt utveckling inom 

Försvarsmakten ett behov av att lämna det vardagliga arbetet för exempelvis nivåhöjande 

utbildning, kommendering eller internationell tjänst.  

 

Framtiden är ett inslag i huvuddelen av intervjupersonernas resonemang kring beslutet att 

avsluta sin anställning. Intervjupersonerna ville ha en fortsatt personlig utveckling och utmaning 

i arbetslivet men såg att uppoffringarna för familjen och sig själv som för stora. Detta går även i 

linje med hur partnern uppfattar vad en framtid i Försvarsmaken skulle innebära. Analysen visar 

att framtiden och dess presumtiva konflikter rörande arbetsliv och familjeliv har påverkat 

beslutet att avsluta sin anställning i Försvarsmakten.  

4.5.  Sammanfattning av analys 

Studiens syfte var att undersöka om konflikten mellan arbetsliv och familjeliv påverkar en 

erfaren officer vid ett arméförband att avsluta sin anställning. För att uppnå syftet avsåg vi svara 

på följande forskningsfrågor: 

- Påverkar konflikten mellan arbetsliv och familjeliv en officers beslut att avsluta sin 

anställning? I så fall på vilket sätt?  

 

Studiens resultat visar att huvuddelen av intervjupersonerna upplevt en konflikt mellan arbetsliv 

och familjeliv under sin anställning i Försvarsmakten. Konflikten har påverkat officerens beslut 

om att avsluta sin anställning. Hur konflikten skildras är baserat på individernas individuella 

förutsättningar i arbetslivet såväl som familjelivet. Den tidsbaserade konflikten är den typ som 

har störst påverkan på beslutet att avsluta sin anställning. Detta resonemang delar även partnern. 

Det skiljer dock mycket mellan partner till officerare, då vissa av dem har upplevt en mycket 
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stor konflikt medan andra inte märkt av konflikten i någon större utsträckning. Konflikten har 

varit närvarande under anställningen men är främst en presumtiv konflikt i framtiden.  

 

Med hänsyn till egen ambition avseende utveckling och utmaning har huvuddelen av 

intervjupersonerna tagit ett proaktivt beslut att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. Detta i 

syfte att förekomma konflikten och samtidigt uppnå sina ambitioner på en annan arbetsplats med 

andra förutsättningar. Tiden med familjen blir viktigare än den utveckling och de utmaningar 

som Försvarsmakten kan presentera.  

 

Partner till före detta anställd officer har skilda uppfattningar angående om det fanns en konflikt 

mellan arbetsliv och familjeliv under anställningen i Försvarsmakten. Men huvuddelen medger 

samtidigt att familjelivet har förbättrats i och med partnerns nya arbete. Partnern hyste likt 

officeren en oro inför framtiden i Försvarsmakten och vilka konsekvenser det skulle inneburit 

för familjen med en fortsatt anställning.  

4.6. Slutsatser 

Försvarsmakten vill rekrytera individer som är ambitiösa, prestationsinriktade samt strävar efter 

personlig utveckling.95 Detta urval uppfattar vi finns representerat bland våra intervjupersoner då 

huvuddelen anser att utveckling och utmaning i arbetslivet är något som driver dem. De tycker 

också att Försvarmakten som organisation tillhandahåller dessa möjligheter, men problemet 

uppstår när den personliga utvecklingen på sikt innebär alltför stora konsekvenser för familjen. 

Officeren ställs då inför beslutet hur mycket utvecklingen och utmaningen i Försvarsmakten är 

värt. 

 

Resultatet pekar på att ämnet kan vara mer aktuell än vad tidigare undersökningar och forskning 

visar. Försvarsmaken bör nogsamt se över hur mycket konflikten mellan arbetsliv och familjeliv 

påverkar på officerens beslut att avsluta sin anställning i ett större perspektiv samt vilka åtgärder 

som skulle kunna vidtas för att behålla fler erfarna officerare. I syfte att kunna höja den 

operativa förmågan framhäver Regeringen att den enskilt viktigaste förutsättningen är att 

rekrytera och behålla personalen över tiden.96 Om det samtidigt framkommer att många av 

morgondagens medarbetare har som viktigaste karriärsmål att uppnå en bra balans mellan arbete 

och privatliv borde Försvarsmakten undersöka frågan vidare.  

 

                                                 
95 FM2016:16024:1. Marknadsplan 2016. Försvarsmakten, 2016. s. 14 
96 Regeringen. Det svenska Försvaret. http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/det-svenska-forsvaret  (Hämtad 2018-
04-16) 
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I syfte att minska risken att erfarna officerare avslutar sin anställning bör Försvarsmakten främja 

en tydlig personalplanering. Genom detta kan officerare fatta sina beslut baserat på fakta i stället 

för i vissa fall, felaktiga antagande om hur framtiden ser ut. En tydlig personalplanering som 

innefattar individuella planer som följs i så stor utsträckning som möjligt, ser vi som centralt i ett 

behålla-perspektiv. En god och tydlig planering kan lugna såväl officeren som partnern och 

minska osäkerheten inför framtiden. Att yrket kommer innebära bortavaro från familjen med 

hänsyn till övningar och internationella insatser blir svårt att komma ifrån. Men det bör finnas 

möjlighet att se över vilka uppgifter och vilken verksamhet som behöver vara platsbunden.  
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5. Diskussion 

I följande kapitel för vi en avslutande diskussion om studiens resultat i relation till tidigare 

forskning.  Därefter förs en kritisk metoddiskussion avseende studiens tillvägagångssätt. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

5.1.  Resultatdiskussion  

Vi har valt att i studien inte redovisa alla de positiva aspekterna som följer en anställning i 

Försvarsmakten. De positiva aspekterna vägde inte upp de negativa i och med att officeren valde 

att avsluta sin anställning. På grund av detta så får studien en negativ infallsvinkel. Samtliga 

intervjupersoner upplever att de har trivts i sin yrkesroll och har uppskattat Försvarsmakten som 

arbetsgivare. Med anledning av hur forskningsfrågan utformades är det naturligt att det som 

redovisas i resultatet är kopplat mot konflikten mellan arbetsliv och familjeliv. Orsaker som vi 

inte kan förklara med hjälp av teorin får därför i studien mindre utrymme.   

 

Vår studie visar i linje med tidigare forskning bland officerare och deras familjer att det finns en 

oro för vilka konsekvenser yrket får för familjen. Det är den tidsbaserade konflikten, att 

officeren är frånvarande som medför en ökad oro. I Vuga och Juvans undersökning framkom det 

att en lojalitet från familjen är nödvändig för att officeren skall kunna utföra sina uppgifter. Det 

är familjen som får genomföra uppoffringar för att officeren skall kunna genomföra sitt arbete, 

främst gäller denna längre frånvaro som internationell tjänst. Vår studie får vidare signifikans i 

och med att vårt resultat är i linje med internationella undersökningar som genomförts vid 

militära enheter.  

 

Studien påvisar även att konflikten mellan arbetsliv och familjeliv fortfarande är ett problem för 

officerare i Försvarsmakten. Detta bekräftar det som Ivarsson och Berggren forskade om i slutet 

på 1990-talet. Skillnaderna ligger i att internationella insatser är mer framträdande än övningar 

och kommenderingar som Ivarsson och Berggren beskrev i sin forskning. Detta är naturligt 

eftersom Försvarsmakten infört ett internationellt tjänstgöringskrav och att internationella 

insatser varit Försvarsmaktens huvudfokus under större delen av 2000-talet. 

 

Vi anser att studien bidrar till att ge en fördjupad förståelse och en kompletterande bild till 

Försvarsmaktens avgångsenkät angående de orsaker som anges som skäl för att avsluta sin 

anställning. Vi menar att de orsaker till avslut som redovisas i avgångsenkätens resultat såsom 

mina framtidsutsikter i FM och min situation i FM kan vara kopplade till konflikten mellan 

arbetsliv och familjeliv, i och med att den presumtiva konflikten i vår studie visat sig vara 

mycket påtaglig. Även skäl såsom utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor som placerar 
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sig högt som bidragande faktorer till avslut kan enligt studien vara kopplade till konflikter 

mellan arbetsliv och familjeliv.97 Om detta skulle vara sant, innebär det att det finns en högre 

andel officerare som avslutar sin anställning på grund av en nuvarande eller en presumtiv 

framtida konflikt mellan arbetet och familjelivet.  

5.2. Metoddiskussion 

Designen uppfattar vi passar för att svara på våra forskningsfrågor i och med att vi avser 

undersöka ett specifikt fall för att få djupare förståelse och kunskap i ämnet. I studien vill vi 

beskriva hur deltagarna uppfattar och upplever en viss situation och anser i kapitlet empiriskt 

resultat att vi gör detta genom en deskriptiv ansats. Vi uppfattar att studiens teoretiska 

utgångspunkter var effektiva för att förklara hur konflikterna mellan arbetsliv och familjeliv 

påverkade officerens beslut till att avsluta sin anställning. Stephens och Sommers underlag gav 

oss goda möjligheten att konstruera och omformulera påståenden till öppna frågor till 

intervjuguiden.  

 

Även om Stephens och Sommers mätinstrument var operationaliserat och validerat för en 

enkätundersökning så upplever vi i efterhand att det fanns en risk för missförstånd. Vi anser att 

partnerns resultat till viss del visar på motstridigheter. Standardavvikelsen för i stort sett 

samtliga påståenden är stor och det kan innebära att de funnits svårigheter att tolka frågan rätt 

eller så skiljer de mycket hur partnern upplever konflikten mellan arbete och familjeliv. En 

eventuell svårighet att tolka påståendet kan bero på vår egen översättning från engelska till 

svenska. Den beteendebaserade konflikten som forskarna beskriver är troligtvis inte lika påtaglig 

idag även i en auktoritär organisation som Försvarsmakten. En viss utveckling av 

ledarskapsfilosofier har ägt rum sedan Greenhouse och Beutells teoretiska modell togs fram 

1985. Förändrade ledarskapas-utbildningar och värdegrundsarbete är två exempel på åtgärder 

som Försvarmakten genomfört för att hantera oönskade beteenden.  

 

Empirin är erhållen från de utvalda intervjupersonerna och partner till före detta officerare. Vi 

såg det tidigt som en risk att intervjupersonerna inte vågade eller ville berätta om sitt 

familjeförhållande och hur arbetet påverkat familjen, då detta kan uppfattas som känsligt. På så 

sätt så skulle vi inte få den empiri som vi behövde för att svara på frågeställningen. Efter de 

genomförda intervjuerna uppfattar vi att respondenterna i huvudsak har varit öppna och ärliga 

med sina åsikter på grund av att de delat med sig av både personliga och av känslosamma 

uppgifter. Under ett par av telefonintervjuerna uppfattar vi respondenten som stressad vilket kan 

innebära att hen inte han tänker efter ordentligt när den svara på frågorna.  

                                                 
97 Försvarsmakten, Slutrapport, Årsrapport 2017 – Avgångsenkäter, 2018. s. 120 
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Avseende urvalen är antalet respondenter i underkant vad metodlitteraturen säger.  Vi anser att 

studien genom att komplettera med en partners åsikter väger upp detta.  Vi upplever samtidigt att 

vi uppfyllt en teoretisk mättnad när ingenting nytt inkom under de två sista intervjuerna.  

 

Antalet svar i enkätundersökningen innebär en stor begränsning för den externa validiteten men 

den interna validiteten kopplat mot den definierade analysenheten betraktas som hög i och med 

en god svarsfrekvens (70,5%). Syftet med att komplettera den kvalitativa metoden med en 

enkätundersökning var att kontrollera om officerare och partnern uppfattade konflikten på ett 

liknade sätt. Fritextsvaren i enkäten gör även att vi får ett stärkande resultat i och med att 

intervjupersonerna och partner är överens och berättar om samma saker. Bryman beskriver att 

kombinerade metoder har fått utså viss kritik och att fler metoder inte garanterar ett bättre 

resultat. 98 Om vi endast använt en metod och genomfört samtalsintervjuer även med partner 

hade detta sannolikt inte inneburit någon förändring i resultatet, men inneburit ett mycket större 

tidsuttag. Studien hade dessutom ingen ansats att jämföra officeren och respektive partners åsikt. 

Ytterliggare kritik kan riktas mot att använda medelvärde på enkätsvaren på grund av en mycket 

stor spridning i resultatet. Med hänsyn till enkätundersökningens ringa omfattning blir det svårt 

att dra slutsatser utifrån de kvantitativa delarna av enkäten. 

 

Nyttjande av tematisk analys gjorde att vi på ett enkelt och tydligt sätt kunde koppla empirin 

med teorin och detta var enligt oss en framgångfaktor. Den induktiva ansatsen bidrog till att vi 

hittade ytterligare tema vilket skulle bli central för att svara på frågeställningen. Vi anser att en 

av styrkorna med studien är att den är transparent och att vi tydligt förklarat hur vi har gått 

tillväga vilket bidrar till god intersubjektivitet.  

 

I och med att vi båda är officerare och anställda på det förband där studien genomfördes så kan 

objektiviteten eventuellt ifrågasättas. Genom att vara medvetna om att förkunskaper kan färga 

studien har vi ständigt reflekterat över våra ståndpunkter för att undvika subjektiva 

bedömningar.  

5.3. Förslag till framtida forskning 

Under studiens genomförande har ett antal intressanta tankar väckts angående framtida 

forskning. Även om den sociala situationen är föränderlig över tiden så uppfattar vi att liknande 

problem och konflikter finns på andra ställen inom Försvarsmakten. I vårt fall där förbandets 

                                                 
98 Bryman, Alan (2011). s. 554 
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geografiska läge innebär längre kommunikationer till andra arbetsorter vore det intressant att 

replikera studien vid ett annat förband med andra förutsättningar.  

 

Vår studie har enbart riktat sig mot avslutad personal. Ytterligare en intressant aspekt är att ta 

reda på om det finns konflikter närvarande hos personal som fortfarande är anställd i 

Försvarsmakten. Det är inte otänkbart att det blir skillnader i resultat. Om det skulle förekomma, 

vad är då förklaringen till varför officeren väljer att stanna trots en pågående konflikt? 
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Bilaga 1 Översättning Engelska – Svenska 

  

  

Konfliktstyp

Engelska Svenska

Tid

My work keeps me from my family more than 

I would like

Mitt arbete håller mig borta från min familj 

mer än jag skulle önska

Tid

My work takes up time that I feel I should 

spend with my family

Mitt arbete tar upp tid som jag tycker att jag 

borde spendera med min familj

Tid

The time I must devote to my job does not 

keep me from participating equally in 

household responsibilities and activities

Den tid jag måste ägna åt mitt jobb hindrar mig 

inte för att delta lika i hushållets 

ansvarsområden och aktiviteter

Tid

I generally seem to have enough time to 

fulfill my potential both in my career and as a 

spouse and parent

Generellt har jag tillräckligt med tid för att 

uppfylla mina möjligheter i både i min karriär   

och som partner

Ansträngning

I often feel the strain of attempting to 

balance my responsibilities at work and home

Jag känner ofta ansträngning att försöka 

balansera mitt ansvar på jobbet och hemma

Ansträngning

Because my work is so demanding, I am often 

irritable at home

Eftersom mitt arbete är så krävande är jag ofta 

irriterad hemma

Ansträngning

The demands of my job make it difficult for 

me to maintain the kind of relationship with 

my spouse and children that I would like

Kraven på mitt arbete gör det svårt för mig att 

upprätthålla det slags förhållande med min 

partner och barn som jag önskar

Ansträngning

The tension of balancing my responsibilities 

at home and work often causes me to feel 

emotionally drained

Svårigheten att balansera mitt ansvar hemma 

och på jobbet leder ofta till att jag känner mig 

känslomässigt dränerad

Beteende

The problem-solving approaches I use in my 

job are effective in resolving problems at

home

De problemlösningsmetoder som jag använder 

i mitt jobb är effektiva för att lösa problem  i 

hemmet

Beteende

The things I do that make me effective at 

work also help me to be a better parent and

spouse

De saker jag gör som gör mig effektiv på jobbet 

hjälper mig också att vara en bättre förälder 

och partner

Beteende

What works for me at home seems to be 

effective at work as well, and vice versa

Det som fungerar för mig hemma verkar också 

vara effektivt på jobbet och vice versa

Beteende

 I am not able to act the same way at home as 

at work

Jag kan inte agera på samma sätt hemma som 

på jobbet

Beteende

I act differently in responding to 

interpersonal problems at work than I do at 

home

Jag agerar annorlunda när jag hanterar 

mellanmänskliga problem på jobbet än jag gör 

hemma

Beteende

Behavior that is effective and necessary for 

me at work would be counter-productive at 

home

Beteende som är effektiva och nödvändigt för 

mig på jobbet skulle vara kontraproduktivt att 

använda hemma

Operationalisering - Översättning Engelska -Svenska
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Bilaga 2 Operationalisering till intervjuguide 

 

 

  

Konfliktstyp Enkätfrågor Intervjuguide

Tid

Mitt arbete håller mig borta från min familj 

mer än jag skulle önskar

Tid

Mitt arbete tar upp tid som jag tycker att jag 

borde spendera med min familj

Tid

Den tid jag måste ägna åt mitt jobb hindrar 

mig inte för att delta lika i hushållets 

ansvarsområden och aktiviteter

Tid

Generellt har jag tillräckligt med tid för att 

uppfylla mina möjligheter i både i min karriär   

och som partner

Ansträngning

Jag känner ofta ansträngning att försöka 

balansera mitt ansvar på jobbet och hemma

Ansträngning

Eftersom mitt arbete är så krävande är jag 

ofta irriterad hemma

Ansträngning

Kraven på mitt arbete gör det svårt för mig att 

upprätthålla det slags förhållande med min 

partner och barn som jag önskar

Ansträngning

Svårigheten att balansera mitt ansvar hemma 

och på jobbet leder ofta till att jag känner mig 

känslomässigt dränerad

Beteende

De problemlösningsmetoder som jag 

använder i mitt jobb är effektiva för att lösa 

problem  i hemmet

Beteende

De saker jag gör som gör mig effektiv på 

jobbet hjälper mig också att vara en bättre 

förälder och partner

Beteende

Det som fungerar för mig hemma verkar också 

vara effektivt på jobbet och vice versa

Beteende

Jag kan inte agera på samma sätt hemma som 

på jobbet

Beteende

Jag agerar annorlunda när jag hanterar 

mellanmänskliga problem på jobbet än jag 

gör hemma

Beteende

Beteende som är effektiva och nödvändigt för 

mig på jobbet skulle vara kontraproduktivt att 

använda hemma

Uppfattade du att ditt beteende eller hur du  

agerar skiljde sig mellan arbete och familjeliv?   

                                                                                            

Hur uppfattade du att ditt beteende i arbetet 

påverkade ditt familjetliv eller tvärtom?                   

- avseende: Problemlösning, effektivitet 

Operationalisering - enkätfrågor till intervjuguide

Hur påverkade tiden som arbetet anspråkstog:

- Din vilja/önska att vara med din familj

- Uppdelningen i familjeansvaret? 

Har du upplevt en ansträngning att balansera 

ditt ansvar på arbetet med ditt ansvar i 

Familjeliv?

- Om ja i så fall på vilket sätt.                                        

Hur påverkar kraven från arbetet ditt 

förhållande med din partner och/eller barn

                                                                                            

Har du upplevt dig irriterad, känslomässigt 

dränerad hemma pga. jobbet
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Bilaga 3 Operationalisering, enkät till partner 

 

Konfliktstyp

Tid

Mitt arbete håller mig borta från min familj 

mer än jag skulle önskar

Min partners arbete höll hen borta från vår 

familj mer än jag önskade

Tid

Mitt arbete tar upp tid som jag tycker att jag 

borde spendera med min familj

Min partners  arbete tog upp tid som jag tyckte 

att hen borde ha spendera med sin familj

Tid

Den tid jag måste ägna åt mitt jobb hindrar 

mig inte för att delta lika i hushållets 

ansvarsområden och aktiviteter

Den tid min partner ägnade  åt sitt arbete 

hindrade inte hen från att delta lika mycket i 

hushållets ansvarsområden och aktiviteter

Tid

Generellt har jag tillräckligt med tid för att 

uppfylla mina möjligheter i både i min karriär   

och som partner

Min partner uppfattades generellt ha 

tillräckligt med  tid för att uppfylla sina 

möjligheter både i sin karriär och som partner

Ansträngning

Jag känner ofta ansträngning att försöka 

balansera mitt ansvar på jobbet och hemma

Jag uppfattade det ofta som en ansträngningen 

för min partner att försöka balansera sitt 

ansvar på jobbet med sitt ansvar hemma

Ansträngning

Eftersom mitt arbete är så krävande är jag 

ofta irriterad hemma

Jag uppfattade min partner ofta som irriterad 

hemma eftersom hens arbete var så krävande

Ansträngning

Kraven på mitt arbete gör det svårt för mig att 

upprätthålla det slags förhållande med min 

partner och barn som jag önskar

Kraven på min partners före detta arbete 

gjorde det svårt för hen att upprätthålla den 

typ av förhållande med mig och (eventuella 

barn) som jag hade önskat.

Ansträngning

Svårigheten att balansera mitt ansvar hemma 

och på jobbet leder ofta till att jag känner mig 

känslomässigt dränerad

Jag uppfattar att min partner hade svårighet att 

balansera sitt ansvar hemma med sitt ansvar 

på jobbet vilket ofta orsakade att hen 

uppfattades som känslomässigt dränerad

Beteende

De problemlösningsmetoder som jag 

använder i mitt jobb är effektiva för att lösa 

problem  i hemmet

De problemlösningsmetoder som jag 

uppfattade min partner använde sig av i jobbet 

var/är effektiva för att lösa problem även i 

hemmet

Beteende

De saker jag gör som gör mig effektiv på 

jobbet hjälper mig också att vara en bättre 

förälder och partner

De saker som  jag uppfattade gjorde min 

partner effektiv på jobbet hjälper hen också 

att vara en bättre  partner och eventuellt  

förälder

Beteende

Det som fungerar för mig hemma verkar också 

vara effektivt på jobbet och vice versa

De beteende som fungerade för min partner 

hemma uppfattades också vara effektivt på 

jobbet och vice versa

Beteende

Jag kan inte agera på samma sätt hemma som 

på jobbet

Jag uppfattar att min partner inte kunde agera 

på samma sätt hemma som på jobbet

Beteende

Jag agerar annorlunda när jag hanterar 

mellanmänskliga problem på jobbet än jag 

gör hemma

Jag uppfattar att min partner agerade 

annorlunda när hen hanterade 

relationsproblem på jobbet än hen gjorde 

hemma

Beteende

Beteende som är effektiva och nödvändigt för 

mig på jobbet skulle vara kontraproduktivt att 

använda hemma

Jag uppfattar att de beteenden som var 

nödvändiga för min partners effektivitet på 

jobbet skulle vara kontraproduktivt att 

använda hemma

Operationalisering - till partnern
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Familj 

- Hur ser din livssituation ut? Familj? Sambo? Barn-ålder? Skillnad nu mot i FM? 

- Arbetssituation för partner? 

Nuvarande arbete 

- Kan du berätta lite om ditt nuvarande arbete?  

Arbetet i Försvarsmakten  

- Vad var dina huvudsakliga arbetssysslor under det sista två åren i FM? 

- Har du upplevt en ansträngning att balansera ditt ansvar på arbetet med ditt ansvar i 

Familjeliv? 

o Om ja i så fall på vilket sätt? 

- Hur påverkade kraven från arbetet privatlivet? 

o Hur påverkar kraven från arbetet ditt förhållande med din partner och/eller barn? 

o Har du upplevt dig irriterad, känslomässigt dränerad hemma pga. jobbet? 

- Hur påverkade tiden som arbetet anspråkstog: 

o Din vilja/önska att vara med din familj 

o Uppdelningen i familjeansvaret?  

- Uppfattade du att ditt beteende eller hur du agerar skiljde sig mellan arbete och familjeliv?  

- Hur uppfattade du att ditt beteende i arbetet påverkade ditt familjeliv eller tvärtom? 

o avseende problemlösning – effektivitet (Normer, rutiner) 

- Hur upplevde du stödet från arbetsgivaren för att få ihop arbetsliv med 

familjeliv? – Hjälper/hindrar det dig? 

- Hur såg du på din framtid i FM? Vilka möjligheter/konsekvenser uppfattar du det hade fått 

för ditt familjeliv? 

Avslutet 

- Vilka avgörande faktorer fanns i respektive vågskål när du resonerade kring beslutet att 

avluta anställningen? 

- Kan du peka på vad den avgörande faktorn för avslut? 

- Vilken är den största skillnaden för ditt familjeliv i och med ditt ”nya” jobb? 

- Vad hade FM behövt göra för att du skulle stanna kvar? 

(Har din åsikt om FM förändrats i och med ditt nya jobb?) 
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Bilaga 5 Enkätresultat 

 

Påståendet besvarades i en skala mellan 1 till 7. 1 motsvarar instämmer inte, 7 motsvarar 

instämmer helt. Fritextsvaren anlyseras och redovisas i studien. 

 

N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

1. Min partners arbete höll hen borta från vår familj mer än jag önskade 11 2 7 4,82 1,834

2. Min partners  arbete tog upp tid som jag tyckte att hen borde ha 

spenderat med sin familj

11 2 7 4,00 1,342

3. Den tid min partner ägnade  åt sitt arbete hindrade inte hen från att delta 

lika mycket i hushållets ansvarsområden och aktiviteter

11 2 7 4,36 1,690

4. Min partner uppfattades generellt ha tillräckligt med tid för att uppfylla 

sina möjligheter både i s in karriär och som partner

11 2 7 4,64 1,502

5. Jag uppfattade det ofta som en ansträngning för min partner att försöka 

balansera sitt ansvar på jobbet med sitt ansvar hemma

11 2 7 4,27 1,954

6. Jag uppfattade min partner ofta som irriterad hemma eftersom hens 

arbete var så krävande

11 1 6 3,73 1,902

7. Kraven på min partners före detta arbete gjorde det svårt för hen att 

upprätthålla den typ av förhållande mellan mig och (eventuella barn) som 

jag hade önskat.

11 1 5 2,36 1,567

8. Jag uppfattar att min partner hade svårighet att balansera sitt ansvar 

hemma med sitt ansvar på jobbet vilket ofta orsakade att hen uppfattades 

som emotionellt utmattad

11 1 6 2,64 2,014

9. De problemlösningsmetoder som jag uppfattade min partner använde 

sig av i jobbet var/är effektiva för att lösa problem även i hemmet

11 1 7 4,09 1,758

10. De saker som  jag uppfattade gjorde min partner effektiv på jobbet 

hjälper också hen att vara en bättre  partner och eventuellt  förälder

11 1 7 3,91 1,973

11. De beteende som fungerade för min partner hemma uppfattades 

också vara effektivt på jobbet och vice versa

11 3 7 4,27 1,272

12. Jag uppfattar att min partner inte kunde agera på samma sätt hemma 

som på jobbet

11 1 6 3,18 1,601

13. Jag uppfattar att min partner agerade annorlunda när hen hanterade 

relationsproblem på jobbet än hen gjorde hemma

11 1 6 3,55 1,695

14. Jag uppfattar att de beteenden som var nödvändiga för min partners 

effektivitet på jobbet skulle vara kontraproduktivt att använda hemma

11 1 6 3,27 1,679

Valid N (listwise) 11


