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Abstract  
 
Svalstedt, Tobias (2008): Från militär till civil. Omställningen för tolv yrkesofficerare efter 
nedläggningen av Dalregementet [From officer to civilian. The adaptation for twelve officers after 
the discontinuation of Dalregementet] 
D-uppsats 10 poäng, fördjupningskurs i kulturgeografi 
Handledare: Gunnel Forsberg 
Språk: Svenska 
 
KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Undersökningen handlar om yrkesofficerare som lämnat Försvarsmakten i samband med 
nedläggningen av Dalregementet i Falun. Syftet är att ta reda på hur officerarna lyckats 
anpassa sig till en civil arbetsmarknad och vilken betydelse synen på officersyrket som 
manligt ideal haft för omställningen, vilken betydelse militär grad och ålder haft samt vilken 
betydelse den nya inriktningen som Försvarsmakten tog på 80-talet, NBO, haft. Metoden som 
använts är kvalitativa samtalsintervjuer med sammanlagt tolv officerare. De teorier jag utgått 
från baserar sig främst på Massey och McDowells forskning samt till viss del även Gonäs. I 
min undersökning har det bl.a. visat sig att betydelsen av officersyrket som manligt ideal varit 
relativt låg, men att det ändå funnits tecken på att inte alla jobb kan tänkas passa en officer. 
Det har dessutom visat sig vara viktigt att kombinera sin militära bakgrund med en civil 
utbildning. 
 
Nyckelord: arbetsmarknad, Dalregementet, Falun, Försvarsmakten, omställning, 
regementsnedläggning, strukturomvandling, yrkesofficer. 
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Sammanfattning 
 
När det beslutades att Dalregementet i Falun skulle läggas ned till sommaren 2000 innebar det 
att ett stort antal människor var i behov av nytt arbete. Bland dem som skulle omskolas var 
manliga officerare en klar majoritet. Syftet med min undersökning är att ur ett 
genusperspektiv ta reda på hur denna omställning från officersyrket till ett civilt yrke har gått. 
Synen på officersyrket som manligt ideal har varit en viktig aspekt. Andra viktiga aspekter har 
varit vilken betydelse militär grad och ålder samt den nya inriktningen som Försvarsmakten 
tog på 1980-talet, NBO, haft. De frågeställningar som använts är: 
 
• Hur har officerarna lyckats anpassa sig till en civil arbetsmarknad och vilken betydelse har 

synen på officersyrket som manligt ideal haft för omställningen? 
• Vilken betydelse har faktorer som militär grad och ålder haft? 
• Vilken betydelse har den nya inriktningen som Försvarsmakten tog på 80-talet, NBO, 

haft? 
 
Ansatsen till denna undersökning har varit kvalitativ och de källor jag har använt mig av är 
samtalsintervjuer. Officerarna har delats in efter ålder och grad till sammanlagt fyra olika 
kategorier. Jag har i min undersökning endast intervjuat officerare som lämnat 
Försvarsmakten i samband med en nedläggning och inte officerare som valde att flytta med 
eller pendla till ett annat regemente.  
 
Inspirationen är främst hämtad från Doreen Massey och Linda McDowells forskning i 
Storbritannien de senaste två årtiondena, som i korthet handlar om hur synen på maskulina 
respektive feminina jobb inneburit att en viss kategori män hamnat utanför arbetsmarknaden. 
Tillsammans med Lena Gonäs forskning från ungefär samma tidsperiod, som handlar om hur 
män och kvinnor påverkas av strukturomvandlingar på lokala arbetsmarknader, har de utgjort 
teorierna som legat till grund för denna uppsats. 
 
Det har bl.a. visat sig att betydelsen av synen på officersyrket som manligt ideal inte har varit 
så stor som jag förväntat mig. Men jag har ändå kunnat notera att vissa jobb har varit klart 
mindre attraktiva än andra, och det tror jag kan förklaras med att de är jobb som kan antas inte 
skulle passa en före detta officer. Militär grad har visat sig vara av större vikt bland äldre 
officerare än bland yngre. Det har också visat sig vara av vikt att kombinera sin militära 
bakgrund med en utbildning som är gångbar på den civila marknaden. 
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Förord 
 
Efter att äntligen ha blivit klar med denna uppsats är det en del personer som jag vill uttrycka 
min tacksamhet till. Först och främst till Gunnel Forsberg som har varit min handledare. Jag 
vill även tacka Hans Stening på Dalregementsgruppen och Tony Forsberg på Livgardet för 
hjälp med material och med att komma i kontakt med de intervjuade officerarna. Dessutom 
vill jag slå ett litet slag för Krigsarkivet och alla de resurser som finns bevarade där. Men 
framförallt vill jag tacka de tolv officerarna som ställt upp i denna undersökning och låtit sig 
intervjuas i sina hem, på sina arbetsplatser eller på något café. Ett stort tack till er alla! 
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1. Introduktion 
 

”– Det är en sorgens och ledsamhetens dag, det här. Vi kämpade väl, men räckte inte 
fram. Nu är det slut och jag känner stor smärta.”1

 
Orden kommer från Dalregementets siste regementschef vid den ceremoni som bekräftade att 
en 375-årig epok gått i graven. Den 30 juli 2000 halades nämligen regementets flagga för sista 
gången. Man kan utan att överdriva säga att Dalregementet inte bara har haft en fast 
förankring i Faluns folksjäl utan även i hela Dalarnas, och det definitiva beslutet om 
nedläggning har utan tvekan väckt starka känslor. Idag, ca 7 år efter nedläggningen, är det 
dock full verksamhet igen på kasernområdet i Falun och kommunen har stora ambitioner med 
det område där soldater utbildats sedan flytten från Rommehed 1908. 
 
En anledning till oro, både för hela kommunen och de som jobbade där, var naturligtvis vart 
alla de som varit anställda där skall ta vägen. För de civilanställda fanns det egentligen bara 
ett alternativ, uppsägning, men för officerarna fanns det åtminstone ett till, nämligen att flytta 
med till ett annat förband på en annan ort och därmed även behålla sin anställning. Ungefär 
hälften av de drabbade officerarna valde också att göra det, men för en kommun med en 
storlek på ca 55 0002 invånare blir följderna av flera hundra arbetslösa inte helt utan inverkan 
på arbetsmarknaden. Bland officerarna som skulle ut på den civila arbetsmarknaden var av 
tradition en klar majoritet också män. 
 
I sin artikel från 2004 belyser Linda McDowell3 ett samhällsproblem i och med 
strukturomvandlingen på en lokal arbetsmarknad, nämligen att en viss grupp av män tenderar 
att hamna utanför den. Undersökningen är baserad i Storbritannien där flera mindre 
gruvsamhällen och stålindustristäder lagts ned och arbetslösheten ökat. Hon menar att deras 
syn på vad ett maskulint arbete är, och även på vad ett feminint arbete är, hindrar denna 
kategori av män från att ta de jobb som ersatte de traditionella jobben på den lokala 
arbetsmarknaden. I denna uppsats undersöker jag olika kategorier av manliga officerare som 
lämnat Försvarsmakten i samband med att Dalregementet lades ned och deras möjlighet att 
hitta en ny förankring på arbetsmarknaden. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en kulturgeografisk undersökning med 
genusperspektiv. Jag vill undersöka hur omställningen gått för officerare till ett civilt arbete i 
samband med en strukturomvandling på den lokala arbetsmarknaden. En klart viktig aspekt är 
vilken betydelse officersyrket som manligt ideal har haft för denna omställning. Eftersom det 
handlar om en ganska stor yrkeskategori med en klar majoritet av män vill jag också 
undersöka vilken betydelse ålder och utbildningsnivå (militär grad) har, dvs. om officerare 
tillhörande en viss ålderskategori och utbildningsgrad haft det svårare eller lättare att skola om 
sig. En viktig fråga, som delvis också har med ålder att göra, är om den utveckling av 
officersyrket som genomfördes 1983, NBO, haft någon betydelse. 
 
 
 

                                                 
1 Dalarnas Tidningar 2000 
2 Falu kommun 2007 
3 McDowell 2004 
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1.2 Frågeställningar 
 
• Hur har officerarna lyckats anpassa sig till en civil arbetsmarknad och vilken betydelse har 

synen på officersyrket som manligt ideal haft för omställningen? 
• Vilken betydelse har faktorer som militär grad och ålder haft? 
• Vilken betydelse har den nya inriktningen som Försvarsmakten tog på 80-talet, NBO, 

haft? 
 

1.3 Metod 
Ansatsen till den här undersökningen är kvalitativ och källorna består främst av intervjuer. 
Det finns förvisso inte alltid en helt tydlig gräns mellan vad som är en kvalitativ respektive 
kvantitativ undersökning och det är inte ovanligt att en undersökning innehåller inslag av 
båda. En ganska vanlig distinktion som kan göras är den mellan ”extensiv” och ”intensiv” 
forskning, där den extensiva mer generellt söker lagar och mönster medan den intensiva 
snarare söker förklaringar till dem, ofta genom att fokusera mer på ett färre antal individer 
eller grupper4. De intervjuer jag har genomfört kan definieras som ”samtal” eller 
”samtalsintervjuer” och ett viktigt kännetecken är att samspelet mellan forskaren och 
studieobjektet skiljer sig från vanliga ”intervjuer” eller ”utfrågningar” genom att de är mer 
djupgående och ger forskaren en friare roll när det gäller oförberedda svar eller följdfrågor. 
Dessa samtalsintervjuer lämpar sig naturligtvis bättre i vissa sammanhang än andra och ett 
sådant är när forskaren vill förstå hur de intervjuade upplever en viss situation eller ett 
fenomen i det vardagliga livet5. Man pratar ibland om olika roller som forskaren skall inta i 
olika intervjusammanhang och i mitt fall har denna roll varit ”att fiska”6, dvs. att få de 
intervjuade att öppna sig och berätta hur de egentligen upplevde perioden kring 
nedläggningen. En annan metafor som ganska tydligt vittnar om den mångsidiga rollen man 
har i dessa samtalsintervjuer är att man skall verka både som ”aktör, regissör och koreograf”7. 
Det finns dessutom olika roller, eller kanske snarare uppgifter, för de intervjuade. Ofta pratar 
man om att de ska fungera som antingen informanter eller som respondenter, där informanter 
intar rollen som ”vittnen” och berättar om något som de upplevt medan respondenterna utgår 
från sina egna uppfattningar och åsikter samt att det är de själva som är studieobjektet8. De 
intervjuade i den här undersökningen har således fungerat som respondenter. 
 
Populationen som jag undersökt är officerare som jobbade på Dalregementet och lämnade 
Försvarsmakten i samband med nedläggningen 2000. Utifrån den populationen har jag gjort 
ett stratifierat urval9 med fyra olika strata (se figur 1). Jag har delat officerarna i totalt fyra 
olika kategorier utifrån ålder och grad. Den åldersmässiga indelningen är över respektive 
under 40 år fyllda det år som regementet lades ned. Med andra ord: de som är födda 1960 och 
tidigare är klassificerade som ”äldre” och de som är födda 1961 och senare är klassificerade 
som ”yngre”. Det finns två huvudsakliga anledningar till den indelningen som jag gjort. Den 
första är den nya inriktning som Försvarsmakten gjorde 1983, NBO. Jag räknade med att de 
flesta officerarna har ryckt in vid en ålder av 19-20 år och påbörjat sin anställning 1-2 år 
senare. De som är födda 1960 och tidigare var vid införandet av NBO minst 23 år och borde 

                                                 
4 Cloke et al sid. 289 
5 Esaiasson et al 2007 sid. 285 
6 Gustavsson 2003/2004 sid. 239 
7 Cloke et al 2003 sid. 157 
8 Esaiasson et al 2007 sid. 257f 
9 Sverke 2003/2004 sid. 29 
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därför ha påbörjat sin militära karriär i det gamla systemet. Jag återkommer till det gamla 
systemet och införandet av NBO i nästa kapitel. Den andra anledningen är att äldre 
yrkesofficerare med fullmakt ofta erbjuds att gå i pension vid 55 års ålder, vilket innebär att 
de flesta som börjat närma sig den åldern troligtvis stannar kvar inom Försvarsmakten fram 
till pension istället för att skola om sig till ett civilt yrke. Processen att få tag på officerare har 
varit nog svår och för att kunna få ett jämnt urval har jag alltså tvingats till denna ganska 
snäva åldersindelning. 
 
När det gäller militär grad har jag valt en kategori där löjtnant är den högsta graden och en 
kategori där kapten är den lägsta graden. I kategorin ”yngre löjtnanter” (A) ingår även 
fänrikar men eftersom de, nästan per automatik, befordras till löjtnanter två år efter de är 
färdigutbildade återfinnas fänrikar inte i kategorin äldre löjtnanter (C). Eftersom det på ett 
regemente är klart begränsat med officerare av graden överstelöjtnant eller överste (de två 
graderna som följer på major) har jag helt enkelt valt att endast ta med kaptener och majorer. 
Anledningen till att jag har valt dessa två kategorier är att jag vill ha en kategori med 
officerare (B och D) som valt att vidareutbilda sig inom Försvarsmakten och blivit befordrad 
till kapten, och eventuellt också till major, samtidigt som jag vill ha en kategori med 
officerare som inte velat, eller kunnat, vidareutbilda sig för att erhålla en högre grad inom 
Försvarsmakten. För var och en av dessa fyra kategorier har jag genomfört tre intervjuer 
vilket innebär att jag totalt genomfört tolv intervjuer (4 kategorier * 3 officerare = 12 
intervjuer). 
 
 

Kategori A 
 Yngre löjtnanter (samt ev. fänrikar) 

Födda 1961- 

Kategori B  
Yngre kaptener/majorer 

Födda 1961- 
Kategori C 

Äldre löjtnanter 

Figur 1.1  
Födda -1960 

Kategori D 
Äldre kaptener/majorer 

Födda -1960 

 
En viktig aspekt att ta upp i denna undersökning är den förförståelse jag har för ämnet. En 
forskares förförståelse är de personliga kunskaper och värderingar som han eller hon redan 
besitter och som i viss mån alltid kommer att påverka själva undersökningen10. Eftersom jag 
själv har arbetat på ett regemente i ca 8 år, dock inte som yrkesofficer, har jag relativt god 
inblick i det arbete som pågår på ett regemente som det i Falun och den jargong som finns 
bland officerare. Detta är dock inte något som jag har berättat för de intervjuade innan 
intervjun utan något som jag istället berättat efteråt. Anledningen till det är att jag velat 
undvika risken för att detta skall påverka intervjuerna, exempelvis att de intervjuade utgår 
från att jag vet hur det kan ha varit och därför utelämnat viss information. Förförståelsen ges i 
olika undersökningar en väldigt varierande roll. I grundad teori, där syftet är att skapa teorier 
utifrån en upplevd verklighet, är forskarens ambition att vara så objektiv som möjligt och 
därför ge sin förförståelse så litet utrymme som möjligt11. Inom hermeneutiken däremot är 
förförståelsen mer komplex. Man kan säga att det är förförståelsen som, inom kontrollerade 
former, driver forskningen framåt just p.g.a. de egna kunskaperna och värderingarna. 
Samtidigt kan man höja ett varningens finger för att en inskränkt och fördomsfull forskare 
snarare riskerar att begränsa sin undersökning inom hermeneutiken.12 Försvarare av dessa två 
                                                 
10 Gummesson 2003/2004 sid. 119 
11 Gustavsson 2003/2004 sid. 215 
12 Ödman 2003/2004 sid. 75 
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metoder skulle säkerligen, med all rätta, hävda att jag gett en alldeles för generaliserad bild, 
men det jag vill ha sagt är att det i min undersökning kan finnas vissa givna fördelar med min 
förförståelse och samtidigt naturligtvis kan finnas vissa risker. I det här fallet tror jag att min 
förförståelse har varit till störst nytta när det gäller förarbetet till undersökningen och vid 
själva intervjutillfället, exempelvis att komma i kontakt med officerarna, att utforma 
intervjuunderlaget samt att förstå det militära ”språket” i intervjuerna. Däremot tror jag att 
min förförståelse har varit av mindre betydelse i själva analysarbetet. Där tror jag snarare att 
jag har fått bli mer vidsynt och försökt se andra förklaringar samt i ett större sammanhang.  
 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att inte göra någon undersökning om varför Dalregementet lades ned och vilka 
argument som användes. Givetvis skulle dessa argument kunna vara viktiga exempelvis för 
hur man trodde att arbetsmarknaden skulle påverkas eller vilken utvecklingspotential man 
bedömde att kasernområdet hade. Det politiska spelet bakom nedläggningen är allt annat än 
oviktigt men för denna undersökning har jag valt att bara intressera mig för vilka 
förutsättningar officerarna stod inför när det beslutats att regementet skulle läggas ned.  
 
Jag har dessutom valt att endast undersöka hur omställningen gått för officerarna och inte de 
civilanställda. Civilanställda utgör ofta en stor del av de anställda på ett regemente och det är 
enligt mig naturligtvis lika viktigt att dessa inte negligeras och att det på olika nivåer satsas på 
nya arbetstillfällen för dem på den lokala arbetsmarknaden. Anledningen till att jag valt att 
bara undersöka officerare är att de mer tydligt utgör ett ”skrå”. Jag tror även att det hade 
urholkat själva syftet med undersökningen om jag valt att ta med anställda som inte varit 
officerare eftersom en viktig fråga är just vad betydelsen av ”officersyrket som manligt ideal” 
haft. Samtliga officerare jag har intervjuat har dessutom varit män. Det hade naturligtvis varit 
minst lika intressant att undersöka hur kvinnliga officerare, som stått inför samma situation i 
samband med Dalregementets nedläggning, klarat av omställningen till ett civilt jobb. Även 
om inspirationen till denna undersökning är att det finns flera maskuliniteter och olika grupper 
av män har olika förutsättningar när strukturen på den lokala arbetsmarknaden förändras, 
skulle det vara intressant hur kvinnliga officerare sett på officersyrket som manligt ideal. Men 
eftersom ingen kvinnlig officer påträffats i förarbetet till undersökningen har det inte ens varit 
ett alternativ. 
 
En intressant kategori officerare att undersöka hade givetvis varit de som inte lämnade 
Försvarsmakten utan istället valde att flytta med till ett annat regemente eller valde att bo kvar 
för att istället pendla till det. Den eventuella rädsla och osäkerhet inför en civil arbetsmarknad 
som de som lämnade Försvarsmakten känt har i många fall säkerligen varit så stor att det inte 
funnits något annat alternativ än att pendla/flytta. Av den anledningen känns det lite synd att 
behöva göra den avgränsningen, men eftersom syftet är att undersöka hur omställningen gått 
på en lokal arbetsmarknad efter en strukturomvandling har det varit oundvikligt. 
 

1.5 Källdiskussion 
Det kan diskuteras om kvalitativa samtalsintervjuer är det bästa valet för denna undersökning. 
I en mer enkätliknande utfrågning med fler undersökningspersoner kanske man mer tydligt 
skulle ha kunnat utläsa skillnader mellan de olika officerskategorierna, exempelvis hur många 
som fått ett nytt jobb eller ny inriktning. Eller hur lång tid det tagit för vissa grupper att återfå 
förankring på arbetsmarknaden jämfört med andra. När det gäller sådana fakta är det klart att 
det i min undersökning med färre personer blir svårare att generalisera och se liknande 
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mönster, men å andra sidan kommer jag istället kunna svara på hur omställningen upplevts av 
de inblandade och dessutom kunna få förklaringar till varför det har gått på ett visst sätt.  
En annan faktor som har spelat in en del i valet av källor är svårigheten med att komma i 
kontakt med officerare som lämnat Dalregementet i samband med nedläggningen. Min 
förhoppning var att det skulle finnas listor med den personal som lämnade varje 
nedläggningsförband. Några sådana listor har jag dock inte funnit oavsett var jag har letat. 
Vare sig på Försvarsmaktens Högkvarter, Trygghetsstiftelsen, Armémuseum eller 
Dalregementsgruppen har man kunnat ta fram sådant material. Däremot har jag hittat 
Dalabrigadens expeditionslistor för inkommande handlingar på Armémuseums arkiv. Där har 
jag fått namn på alla officerare som ansökt om entledigande fram till Dalabrigadens 
upphörande 2000-06-30. Sedan har jag sökt upp dessa namn i ett personalregister inom 
Försvarsmakten och på så sätt fått reda på ålder, militär grad och adress till de namn jag hade 
på listan. Utifrån det har jag sedan delat in dessa namn i de olika kategorierna jag har valt. 
Därefter har jag försökt få en så bra spridning som möjligt inom kategorierna, både vad gäller 
ålder och grad. Ett par namn har fallit bort eftersom de inte gått att få tag på.  
 
Vid en av intervjuerna visade det sig att en yngre löjtnant en månad innan han slutat faktiskt 
hunnit bli kapten. I personalregistret som jag sökte i stod det dock att personen i fråga 
fortfarande var löjtnant. I samråd med min handledare har jag beslutat att bortse från den sena 
befordringen dels eftersom jag redan var på plats och intervjun var bokad och dels eftersom 
jag inte tror att det har någon avgörande betydelse. Under den månad som personen varit 
kapten tror jag inte så mycket hunnit förändras, särskilt inte under nedläggningsperioden. Och 
även om han gått kaptensskola under en klart längre tid än så, hade jag i så fall varit tvungen 
att stryka alla löjtnanter som någon gång påbörjat kaptensutbildning. Vilket, näst intill, hade 
omöjliggjort denna undersökning. 
 

1.6 Disposition 
I det här kapitlet förklaras mitt syfte, frågeställningarna formuleras och min metod och mina 
avgränsningar beskrivs. I följande kapitel (dvs. det andra) ges undersökningens bakgrund och 
där har jag valt att, utöver bakgrunden till officersyrket och Dalregementets nedläggning, 
även ha med en diskussion om ”maskulinitetsforskning” och ”forskning om män”. I kapitel 
tre finns de teorier, både internationella och nationella, som jag använt mig av. I fjärde 
kapitlet redogörs det empiriska materialet. I femte kapitlet analyseras resultatet och 
frågeställningarna besvaras.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Nedläggningen av Dalregementet i Falun 
I samband med Försvarsbeslutet 2000 lades ett flertal regementen ned. Det är en utveckling 
som präglat Försvarsmakten under en längre tid, men som på 1990-talet och framåt klart 
intensifierades. I enighet med Försvarsmaktens nya inriktning om att gå från ett 
invasionsförsvar till ett insatsförsvar har flera förband avvecklats, antalet mobiliserbara 
minskat drastiskt och regementena/flottiljerna blivit allt färre. I samband med Försvarsbeslutet 
1992 lades fem förband ned, exempelvis I14 i Gävle och F13 i Norrköping. 1996 försvann 
ytterligare åtta förband där I15 i Borås, Lv4 i Ystad och Ka5 i Härnösand kan nämnas. Men 
det absolut största stålbadet skedde just i samband med nedläggningarna 2000. Utöver I13 i 
Falun fick även bl.a. I2 i Kristinehamn, I21 och T3 i Sollefteå, A7, Ka3 och Lv2 på Gotland, 
Lv3 i Norrtälje och F10 i Ängelholm stänga kaserngrindarna för gott. Totalt lades inte mindre 
än 19 förband ned det året vilket påverkade ett flertal kommuners lokala arbetsmarknad precis 
som det gjorde i Falun.13 Nedläggningen av Dalregementet i Falun och den inverkan det hade 
på den lokala arbetsmarknaden är således inget unikt utan något som skedde på flera platser i 
Sverige. Under den här perioden var dessutom Dalregementet ständigt i farozonen och 
nedläggningen kunde egentligen ha skett tidigare och det var nog tur att det blev 2000 istället 
för 1996 som regementet lades ned, eftersom det var högkonjunktur och det såg klart 
positivare ut på arbetsmarknaden då. Enligt näringslivschefen i kommunen påverkade inte 
nedläggningen den lokala arbetsmarknaden i vare sig Falun eller Borlänge eftersom alla som 
berördes fick annan sysselsättning i form av nytt arbete eller studier14, vilket också 
överrensstämmer med slutrapporten från den grupp (Personalutvecklingsgruppen, PUG, se 
nedan) som arbetade med att skaffa fram nya jobb och nya inriktningar för de anställda.  
 
Eftersom det gällde för Försvarsmakten att anpassa (minska) sin personalvolym efter samtliga 
nedlagda regementen tog man på högkvarteret fram riktlinjer för personalhantering som skulle 
gälla för alla nedlagda förband. För att få personal att frivilligt lämna Försvarsmakten tog man 
fram relativt generösa erbjudan, som i styrdokumentet också definieras ”möjligheter”. 
Avgångsvederlag med tre årslöner erbjöds till officerare med fullmakt i åldrarna 40-54. För 
officerare med fullmakt som skulle fylla 55 år senast 2001-12-31 gavs dessutom möjlighet till 
förtida pension, också kallad 55+. Med stöd av Trygghetsstiftelsen kunde officerare få hjälp 
att hitta annan inkomstbringande sysselsättning. Yrkesväxling var en annan åtgärd som 
Försvarsmakten använt sig av tidigare och det innebar vanligtvis studier, starta eget eller 
inskolning till annan verksamhet. En annan möjlighet var naturligtvis också att ta tjänstledigt 
från Försvarsmakten under en period.15 Dessa riktlinjer och erbjudanden var alltså det som låg 
till grund för hur man på Dalregementet skulle hantera både den personal som stannade inom 
Försvarsmakten och framförallt de som skulle lämna. 
 

2.2 Personalutvecklingsgruppen, PUG 
När beslutet om nedläggning togs var det faktiskt med ganska stor optimism som arbetet med 
att hitta nya jobb eller inriktningar för de anställda påbörjades16. För att på bästa sätt lösa den 
uppgiften sattes en arbetsgrupp samman redan innan beslutet var taget, en så kallad 
                                                 
13 Helsingborgs Dagblad 2004 
14 Information från Hans Ahlin, näringslivschef i Falu Kommun 
15 Försvarsmakten 1999 
16 Tilander-Olsson 2000 
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Personalutvecklingsgrupp, PUG. Medlemmarna i PUG skulle representera alla 
personalgrupper i garnisonen och det var också viktigt att personalen skulle känna förtroende 
för representanterna17. Målet som PUG formulerade blev: 
 

”PUG skall stödja individen intill dess att han eller hon har en ny planerad utkomst.”18

 
Tillsammans arbetade PUG med representanter från Trygghetsstiftelsen, Arbetsförmedlingen 
Falun och Kunskapslyftet19. För de anställda togs det sedan fram ett antal möjliga 
inriktningar/projekt. Man kunde komplettera skolstudier via Kunskapslyftet eller 
högskolestudier i Högskolan Dalarna. Lärarjobb och skolledarjobb förbereddes inom 
kommunen, likaså jobb inom vård och omsorg för landstingets räkning. Manpower, Proffice, 
WM-data, ÅF, Cap Gemini och NCC var andra aktörer som sökte folk till sin verksamhet. En 
polisutbildning fanns det också som man kunde söka och likaså som miljökonsult tillsammans 
med Folkuniversitetet.20 Totalt berördes 263 officerare av nedläggningen. Av dessa valde inte 
mindre än 140 att stanna kvar inom Försvarsmakten, antingen genom att flytta eller genom att 
pendla till ett annat regemente på en annan ort. Det betyder alltså att det var 123 officerare på 
Dalregementet som valde att inte flytta med eller pendla21. Dessa fördelar sig på följande sätt: 
  
Avgångsvederlag 17 st.
Studier 23 st.
Starta eget 7 st.
Inskolning 3 st.
Stöd av Trygghetsstiftelsen 26 st.
Förtida pension 34 st.
Tjänstledighet 13 st.
Tabell 2.1 Material från Försvarsmaktens sammanställning av PUG:s arbete 
 
I PUG:s sammanställning kan man läsa att det generellt sett var den yngre delen, de som 
saknade hus och familj, och den äldsta delen av personalen som valde att flytta med eller att 
pendla. De som slutade inom Försvarsmakten var mellanskiktet, dvs. de med familj och 
socialt liv. Skolan och landstinget är de aktörer i Falun och Borlänge som lockat till sig flest 
av dem som lämnade, dock nämns det inte vilken ålder och grad de haft som lockats dit. 
Vidare kan man läsa att det i maj 2001 inte fanns någon av dem som lämnade Dalregementet 
som saknade en ny inriktning eller nytt arbete.22 Sammanställningen, som är skriven i juni 
2001, sätter därför punkt för ett framgångsrikt arbete som självaste ÖB Johan Hederstedt i 
september föregående år gav högsta betyg23. Frågan är bara, precis som det skrivs i 
avslutningen i sammanställningen: Vad händer sen? 
 

2.3 Officersyrket 
Officersyrket är helt klart ett ganska speciellt yrke och det finns utan tvekan en hel del tankar, 
åsikter och förutfattade meningar om det. Säg ”officer” och de flesta har nog en särskild 
relation till det. Det kan ha varit ens farfar som jobbade som underofficer i några år eller så 

                                                 
17 Tilander-Olsson 2000 
18 Försvarsmakten 2001 sid. 3 
19 ibid. sid. 5 
20 ibid. sid. 14-16 
21 ibid. sid. 17 
22 ibid. 
23 Fahlander 2000 
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kan det vara från sin egen värnplikt då det antagligen kryllade av säregna officerare. Det kan 
vara en ganska nära och verklighetsrelaterad association där officeren definieras som en helt 
vanlig person med ett någorlunda vanligt jobb eller så kan det vara en mer romantiserad 
association där officeren spelas av Richard Gere eller Tom Cruise i ett storslaget amerikanskt 
drama. Det finns naturligtvis ingen enhetlig bild av vad yrket officerare är och vad det 
innebär, lika lite som det skulle finnas det gällande exempelvis brevbärare eller revisor, men 
nog tror jag ändå att fantasin kan skena iväg lite mer när det gäller just officersyrket. Ser man 
det i ett genusvetenskapligt perspektiv och om vad som är ”maskulina” respektive ”feminina” 
jobb blir det lite lättare att hitta skillnader mellan officersyrket och andra jobb. En officer, 
eller militär, är han som försvarar landet och det civila, oskyldiga samhället. Han klarar 
dessutom av att göra det under extrema förhållanden. För att inte tala om all militär materiell 
som i alla tider har fascinerat män, exempelvis vapen och stridsvagnar. Det finns heller ingen 
terräng och inget landskap som han inte klarar av att göra det i. Det är han som står när de 
andra faller. Lite provokativt har jag gett yrket ett kön, men det är i mångt och mycket så man 
kan se det. Att officeren, dvs. beskyddaren och ledaren, är en han och att det civila samhället, 
dvs. det oskyldiga och försvarslösa, är en hon. Om sådana maskulina bilder och hur de skapas 
inom den militära miljön skriver bland andra Rachel Woodward. Hon skriver om hur ett 
maskulinitetsideal, ”the warrior hero”, fungerar som en styrande maskulinitet inom den 
brittiska armén.24

 
Officersyrket i Sverige har förändrats en hel del under tidens gång. Från att ha varit ett system 
med flera officerskategorier som underbefäl, underofficerare och officerare till ett idag mer 
enhetligt system där alla officerare ingår i samma skrå. Reformen som gjorde officerssystemet 
mer enhetligt genomfördes 1983 benämns vanligtvis som Ny Befälsordning, NBO. Ett av 
målen med förändringen var att ”ledarrollen” skulle hamna i större fokus vilket skulle gynna 
flera officerare och inte bara ett fåtal. De yngre officerarna skulle också gynnas eftersom de i 
ett tidigare skede skulle iklä sig den rollen.25 Man pratar ofta om att NBO innebar en 
modernisering av Försvarsmakten. 
 
Inom Försvarsmakten är det heller inte ovanligt att man pratar om motsatsparet generalist - 
specialist. Slår man upp orden i SAOL finner man att specialist betyder ”fackman på visst 
område, expert” och generalist betyder ”en person med mångsidiga kunskaper”26. I 
skolreformutredningen beskriver man förhållandet när det gäller officerare och även där kan 
man läsa att ”fackmannen/specialisten har djup kompetens omfattande kunskap, erfarenhet 
och färdighet inom något eller några områden” och att ”generalisten har en bred kompetens” 
samt att ”höga chefer inom Försvarsmakten är i regel generalister”27. Det finns naturligtvis 
ingen knivskarp gräns mellan dem som kan kategoriseras som specialister respektive 
generalister. Eftersom en officer kan ha varit verksam inom Försvarsmakten under en så lång 
tid att han/hon under en tidig period skulle ha kunnat vara generalist för att i ett senare skede 
valt en viss inriktning och därför blivit specialist. Av samma anledning tror jag också att det 
kan vara svårt att se ”karriärist” synonymt med ”generalist”. Detta är dock inte av någon 
större vikt i min uppsats, men jag tror att det kan vara av betydelse när det gäller 
omskolningen till något kanske helt annorlunda jämfört med den militärrelaterade 
utbildningen inom Försvarsmakten. Vilket jag tror kan återspeglas i hur man själv väljer att 
definiera sig.  

                                                 
24 Little 2002 sid. 668 
25 Järkeborn 2006 sid. 24 
26 Översättning av ”generalist” respektive ”specialist” i SAOL 1998, 12:e upplagan 
27Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten 2003 sid. 38-39 
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2.4 Maskulinitetsforskning eller män som forskningsobjekt 
Forskning om män och maskulinitet är ett relativt ungt område, och har sina rötter i 
kvinnoforskning. Tidigare låg fokus mer på kvinnors situationer i samhället, men på 60- och 
70-talet förändrades den. Vad som skedde då var att forskare, både kvinnliga och manliga, 
började ägna sig åt att undersöka männens maktposition i samhället och relationerna mellan 
könen. Den forskning som genomfördes då kritiserades emellertid väldigt ofta för att vara 
alldeles för enhetlig i sin syn på de bägge könen.28 Mycket har utvecklats sedan dess, men det 
har nästan alltid funnits en viss seghet när det gäller att utmana synen på en enhetlig 
maskulinitet, även så inom kulturgeografin. En som tidigt argumenterade för en pluralistisk 
syn på maskulinitet är Peter Jackson. Han menar att vi måste utmana den traditionella synen 
på maskulinitet, en som mer eller mindre beskyllts för, för att vara lite raljant, alla samhällets 
brister29. Vad som är maskulint respektive feminint är egentligen inte det intressanta utan det 
är snarare hur maktrelationer ständigt återskapas. I sin artikel från 1990 skriver han: 
 

-”Once we abandon a naturalistic and dichotomous view of sex, we are free to examine 
the whole host of social, cultural and political processes through which gender 
distinctions are made to seem 'natural'.”30

 
En kritik som även Linda McDowell stämmer in i 13 år senare i den artikeln som jag nämnde 
i inledningen: 
 

-“Geographers have perhaps been a little slow to accept this challenge and many of us 
working on issues connected with gender and economic restructuring have tended to 
ignore the significance and variations in masculinity, relying too heavily on a singular 
masculinity, defined as the unchanging “One” against which multiple and contested 
femininities are constructed.”31

 
Idag har det skett en hel del inom mansforskning och en person som starkt bidragit är Robert 
Connell som 1995 gav ut verket ”Masculinities”, där han menar att det finns flera olika 
maskuliniteter och att dessa olika maskuliniteter förhåller sig olika till varandra. Connell 
menar att det finns en ”hegemonisk maskulinitet” som han definierar som ”den konfiguration 
av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 
legitimitet”32. Enkelt förklarat: vad som gör att män behåller sina dominanta positioner och 
kvinnor hålls underordnade. Det som Connell tillför är att man som sagt måste se att det finns 
flera olika maskuliniteter och att begreppet ”hegemonisk maskulinitet” inte är något statiskt, 
utan snarare åsyftar ett upprätthållande av mäns hegemoniska position. Vidare menar Connell 
att det är få som faktiskt aktivt utövar hegemonisk maskulinitet.  
 
Ett annat begrepp som Connell använder sig av är ”underordning” vilket innebär att olika 
maskuliniteter är underordnade andra33. Ett vanligt exempel är att homosexuella är 
underordnade heterosexuella eftersom de avviker mot den rådande normen. Det finns 
naturligtvis flera exempel på underordning och det finns heller inget bestämt antal 
maskuliniteter. Man skulle kunna säga att det finns lika många maskuliniteter som det finns 
människor beroende på vilka olika kriterier som människor delas in i dem.  
 
                                                 
28 Johansson & Kuosmanen 2003 sid.7 
29 Jackson 1990 sid. 210 
30 ibid. sid. 208 
31 McDowell 2004 sid. 48 
32 Connell 1995 sid. 101 
33 ibid. sid. 102 
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Det finns naturligtvis många kritiker till Connells maskuliniteter och en i skaran som kan vara 
värd att nämnas är Jeff Hearn. Han menar att vi måste vara lite försiktiga med att använda 
maskulinitetsbegreppet eftersom det många gånger kan vara ytterst oklart vad som egentligen 
åsyftas. Man skulle kunna säga att han helt enkelt vill göra mer politik av forskningen istället 
för att riskera att den fastnar på ett akademiskt plan. Vi bör därför använda oss av begreppet 
”män” istället för ”maskulinitet”, och istället för maskulinitetsforskning borde vi istället 
använda oss av män som forskningsobjekt.34 Man kan också fråga sig hur pass gångbar 
australiensaren Connells forskning är här i Sverige. Marie Nordberg ställer sig just den frågan 
eftersom det finns så många skillnader mellan det amerikanska och australiska samhället 
jämfört med det vi har i Norden35. 
 
Var ska man då ställa sig i debatten om ”män” eller ”maskulinitet”? Min personliga 
uppfattning är att Connells maskulinitetsbegrepp har många fördelar, kanske främst när det 
gäller att belysa ett visst samhällsproblem, exempelvis som det McDowell tar upp i sin artikel 
från 2004. När det gäller att förstå eller förklara dessa samhällsproblem är begreppet kanske 
mindre användbart eftersom det kan vara lite otydligt vad som egentligen åsyftas. Jag ser det 
som att Connells forskning ställer frågorna medan Hearn har bättre sätt att besvara dem på. 
Jag kommer därför att följa Hearns uppmaning om att studera ”män” istället för 
”maskulinitet” och begreppet maskulinitet kommer fortsättningsvis i denna uppsats inte att 
vara ett centralt begrepp.  
 
Ett vanligt begrepp inom genusvetenskap är homosocialitet. Kortfattat innebär det att män 
föredrar att umgås med andra män, och i dessa grupperingar av män blir det dessutom svårt 
för kvinnor att slå sig in. Denna forskningsaspekt är vanligt förekommande inom 
maktforskning.36 Ett exempel kan vara olika styrelsesammansättningar och hur de kan 
utesluta kvinnor, antingen formellt eller informellt. Jag har dock inte för avsikt att använda 
begreppet ur ett maktperspektiv mellan könen, men jag tycker ändå att det är värt att ta upp 
eftersom de individer jag skall intervjua kommer från en arbetsplats med en klar majoritet av 
män. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Hearn 1996 sid. 213f 
35 Nordberg 2000 sid. 47 
36 Johansson & Kuosmanen 2003 sid. 69 
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3. Teori 
 

3.1 Internationell forskning 
Som jag nämnde ovan har Linda McDowells artikel från 2004 varit en stor inspiration till 
denna undersökning. Hon och Doreen Massey har utan tvekan haft stort inflytande inom 
forskningen om genusgeografi och om synen på maskulint identitetsskapande. Tillsammans 
skrev de en artikel 1984 där de tog upp fyra olika exempel på var kvinnans plats ansågs vara 
och hur synen på denna förändrats, eller inte förändrats, i samband med omvandlingar på den 
lokala arbetsmarknaden. Vad som har betraktats som feminint (arbete) respektive maskulint 
(arbete) har på dessa olika orter skiljt sig och likaså förutsättningarna för kvinnor på 
arbetsmarknaden. De menar därför att platsen har betydelse för skapandet och återskapandet 
av denna ojämlikhet som finns mellan könen 37. Det kapitalistiska systemets inträde, som 
enligt Massey och McDowell bröt det tidigare förhållandet som fanns mellan kvinnor och 
män38, skedde givetvis inte över en natt utan snarare under en längre tid. Men det viktiga är 
att alla platser inte påverkas likadant av en global process utan att olika platser påverkas 
utifrån deras egen historia.  
 
McDowell menar att frånvaron av maskulint arbete gör att arbetslösa män fastnar i 
arbetslösheten istället för att ta de jobb som finns39. En vanlig bild är att en av de största 
arbetsgivarna på den lokala arbetsmarknaden, ofta inom industrisektorn, lägger ned sin 
verksamhet och den platsen istället kompenseras med jobb som ingår i en hel annan sektor, 
exempelvis tjänstesektorn. Det innebär oftast att en helt annan grupp på arbetsmarknaden 
gynnas jämfört med tidigare eftersom det då efterfrågas en annorlunda arbetskraft till de nya 
arbetena. Massey definierar dessa nya jobb som ”high-technology”40 och några kännetecken 
är att de anställda är entusiastiska och har stor förståelse för sina arbetsuppgifter vilket också 
motiverar, eller snarare ursäktar, de långa och krävande arbetsdagarna. Att jobben skulle vara 
för engagerande och krävande är dock inte det hon vill kritisera utan Massey pratar om ett 
samhällsproblem där ett fåtal gynnas, en elit, att det finns en attraktiv arbetsmarknad och en 
arbetsmarknad som är klart mindre attraktiv. Den mindre attraktiva arbetsmarknaden, som till 
störst del utgörs av jobb inom tjänstesektorn, ses av de arbetslösa männen sällan som där de 
maskulina jobben finns. De gamla, traditionella mansdominerade och maskulina arbetena har 
ersatts av yrken som istället efterfrågar personal som är ”foglig” och ”vördnadsfull”41. Detta 
innebär att kvinnor efterfrågas i allt större utsträckning på den lokala arbetsmarknaden. Dessa 
jobb benämner McDowell som ”high-touch” arbeten och trots den låga statusen så kräver de 
fortfarande att man har en viss utbildning42. Vilket också innebär att kvinnor har en större 
fördel än män gällande dessa jobb eftersom kvinnor vanligtvis har längre skolutbildning och 
bättre betyg än vad män har. 
 
Hon återkopplar detta till den ovilja som unga män oftast har till att göra bra ifrån sig under 
skolgången. Att unga män oftast har lägre skolbetyg än kvinnor eller att de uttrycker sitt 
allmänna missnöje är dock ingen nyhet, och inte heller att deras syn på arbetsmarknaden ofta 
skiljer på vad som är manligt och kvinnligt. Att det sedan inte finns lika många traditionella 

                                                 
37 Massey & McDowell 1984 sid. 138 
38 ibid. sid 128 
39 McDowell 2004 
40 Massey 1995 
41 McDowell 2003 sid. 829 
42 ibid. 
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”maskulina” jobb och att arbetslöshet ofta är alternativet innebär inte att den synen förändras. 
McDowells undersökning från 2003 visar snarare på motsatsen, att det finns en uppdelning på 
vad som är feminint respektive maskulint arbete bland de lågutbildade arbetslösa unga 
männen. I undersökningen konstaterar hon att de unga arbetslösa männen känner att de har ett 
stort behov av att jobba och på så sätt även kunna vara familjeförsörjaren. De anser också att 
män är bättre lämpade på arbetsmarknaden och att kvinnor inte skall ”behöva” jobba. 
Lärlingsarbeten som det tidigare fanns ganska gott om är inget egentligt alternativ och att 
vidareutbilda sig är det inte heller. Istället ser de på framtiden med sig själva som 
familjeförsörjaren i ett traditionellt hushåll.43 En attityd som snarare riskerar att förvärra 
situationen ännu mer eftersom vägen ur arbetslösheten knappast är genom bakåtsträvande 
passivitet. 
 
McDowell lägger ganska stor vikt i sin undersökning på unga mäns situation i samhället, men 
naturligtvis har även äldre män drabbats av arbetslöshet som en följd av strukturförändringar 
på den lokala arbetsmarknaden. Några som forskat kring olika grupper av män och deras syn 
på arbeten är Colin Lindsay och Ronald W. McQuaid. De menar att äldre arbetslösa män i 
Skottland är mer motvilliga än yngre män till de jobb som finns inom service- och 
tjänsteindustrin. Föga överraskande är de som tidigare jobbat inom traditionella ”maskulina” 
yrken mer benägna att söka liknande jobb, istället för de service- och tjänsteinriktade. De 
främsta orsakerna till detta är att de anser att jobben är för dåligt betalda och att de saknar de 
rätta kunskaperna. De är helt enkelt inte beredda att ta ”risken”.44 Värt att notera är också att 
de var extra motvilliga till arbeten på ”call-centres” och där pekar författarna på ett akut 
samhällsproblem och en sorts ond spiral. De arbetslösa ser på dessa arbeten med svalt intresse 
eftersom de är kortsiktiga, betalar dåligt och kräver en viss utbildning. Arbetsgivarna å sin 
sida ser personalen som relativt lättillgänglig och att det är onödigt dyrt att utbilda oerfaren 
personal när det redan finns färdigutbildad. För deras del är det bättre att anställa de som 
redan har den rätta utbildningen även om det innebär att den arbetskraften inte kommer att 
stanna särskilt länge inom företaget.45  
 
Ett land som på senare tid i allra högsta grad upplevt de förändringar som den allt mer globala 
ekonomin inneburit är Irland. Trots den stärkta ekonomin och ökade arbetstillfällen som 
utländskt kapital medfört är Irland ett land där antalet arbetslösa män ökat och mäns hälsa i 
allmänhet försämrats46. John Goodwin har undersökt vilken attityd irländska män, främst 
arbetslösa men även anställda, har till olika jobb. Något som framhävs tydligt är hur många av 
de män som intervjuats definierar sig själv som sitt arbete47. Man presenterar sig som 
exempelvis snickare eller elektriker och lägger en stor del av sin identitet vid just det yrket. I 
likhet med de andra undersökningarna som nämnts ovan är det viktigt för mannen att ha ett 
jobb och att kvinnan inte ska ”behöva” arbeta eftersom mannen ska vara familjeförsörjaren, 
vilket till stor del är en av orsakerna till den stora skillnaden i löner som finns mellan könen. 
En annan stor likhet är att de arbetslösa tycks ha en mer traditionell syn på könsrollerna än de 
som har ett arbete.48 Men samtidigt som de intervjuade ofta pratar om att pengar är den 
viktigaste orsaken till att jobba, kan man inte undvika att notera att det i ännu större 
utsträckning handlar om själva rollen som försörjare istället för pengarna. Många uttrycker 

                                                 
43 McDowell 2003 sid. 844-846 
44 Lindsay & McQuaid 2004 sid. 312f 
45 ibid. sid. 314 
46 Goodwin 2002 sid. 153 
47 ibid. sid. 154 
48 ibid. sid. 158-160 
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även att det är viktigt att ha ett jobb för att skaffa ett socialt liv, dvs. ett utanför hemmet.49 De 
outbildade och arbetslösa männen på Irland ser, i likhet med de i Skottland, på sig själva som 
misslyckade eftersom de saknar ett jobb, och därför inte heller kan vara familjens försörjare. 
Vilket också är en av förklaringarna till den ökade ohälsan bland män i samband med den nya 
ekonomins inträde och förändrandet i arbetsmarknadsstrukturen på Irland. 
 

3.2 Skandinavisk forskning 
Mycket av den internationella forskningen som är gjord har sitt ursprung i Storbritannien och 
den kan naturligtvis diskuteras hur applicerbar den är här i Skandinavien. Det är nog lättare att 
hitta fler skillnader än likheter mellan exempelvis en brittisk stad med en insomnad 
stålindustri, som Sheffield, och en svensk stad med ett nedlagt regemente, som Falun. Nu är 
dock inte mitt syfte att hitta likheter mellan svenska officerare och brittiska industriarbetare. 
Men när det gäller att återfå förankring på arbetsmarknaden efter en uppsägning, och även 
vilken betydelse synen på feminina respektive maskulina jobb har, tror jag att det kan finnas 
en del paralleller. Lena Gonäs skriver att kvinnor och män påverkas olika i samband med en 
nedläggning och att det internt mellan männen sker en sortering där vissa män gynnas framför 
andra. Oftast är det äldre män som får stå tillbaka för medelålders när antalet arbetstillfällen 
minskar.50  
 

”Arbetsmarknaden har alltid sorterat och värderat dem som blivit uppsagda efter deras 
kvalifikationer och erfarenheter. De med mindre efterfrågade kvalifikationer har blivit 
ställda åt sidan, antingen tillfälligt eller för gott.”51

 
Detta innebär att när företagen lägger ned sin verksamhet finns det bara utrymme för ett fåtal 
på den interna arbetsmarknaden, inom företaget, och de som ratas är heller inte tillräckligt 
attraktiva på den externa arbetsmarknaden. Den grupp som drabbas mest är därför de som är 
”för gamla för arbetsmarknadsutbildning och för unga för pension”.52

 
Det finns enligt Gonäs flera studier som stärker bilden av att män som jobbat inom 
industrisektorn lättare lyckats återfå anställning efter en uppsägning än kvinnor53. En tendens 
som man kan se är också att de kvinnor och män som återfått anställning ibland även fått nöja 
sig med mindre kvalificerade jobb, dvs. att de har gått från ett högkvalificerat industriarbete 
till ett mindre kvalificerat. Dock har det visat sig att med hjälp av vissa utbildningsinsatser 
även går att få högkvalificerade industriarbeten.54 Ett annat intressant särdrag som 
framkommer i Gonäs undersökning är att för männen spelar själva yrket större roll och därför 
har icke fackutbildade svårare att återfå anställning jämfört med tjänstemännen55. Oavsett 
bransch har exempelvis män med teknikeryrken lyckats återfå anställning snabbare än andra56

Tittar man på vilken betydelse åldern har kan man i Gonäs undersökning också se några 
tydliga mönster. Den grupp där flest fått jobb inom två år är medelålders män. De som har 
störst tendens att försvinna från arbetsmarknaden är yngre och äldre män. Den skarpaste 
gränsen går vid 50 år.57  
                                                 
49 Goodwin 2002 sid. 163 
50 Gonäs 1989 sid. 13 
51 ibid. sid. 176 
52 ibid. sid. 182-183 
53 Gonäs 1991 sid. 21 
54 ibid. sid. 251 
55 ibid. sid. 253 
56 ibid. sid. 161 
57 ibid. sid. 141 
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Att det är lågutbildade yrkesgrupper som efterfrågas minst på arbetsmarknaden efter en 
strukturomvandling på en lokal arbetsmarknad framställs även i Susanne Johanssons 
sammanställning av fyra kommuners omvandling av den offentliga sektorn58. De som 
efterfrågas på arbetsmarknaden är därför de som har relativt hög utbildning. 
 
När det gäller omskolning av officerare till lärare eller polis finns det en D-uppsats skriven av 
Malin Danielsson och Kristina Göransson på Linköpings universitet, ekonomiska 
institutionen. Där har utgångspunkten varit att ta reda på om officeren passar in i den nya 
ledarrollen som de nya yrkena inneburit. Resultatet i den undersökningen visar dock på att det 
snarare är de personliga egenskaperna som officerarna besitter som avgör om han eller hon 
lämpar sig som lärare eller polis. Men också att de egenskaper och kompetenser som 
efterfrågas bland officerarna inom Försvarsmakten även sammanfaller ganska väl med de 
egenskaper och kompetenser som eftersöks bland lärare och poliser. Dessa egenskaper och 
kompetenser menar författarna att officerare också har goda förutsättningar till att utveckla 
just med tanke på den utbildning de har fått inom det militära.59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Johansson 2000 sid. 299 
59 Danielsson & Göransson 2004 
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4. Samtal med officerarna 
 

4.1 Tiden som yrkesofficer 
De flesta av dem jag har intervjuat hade inga planer på att bli yrkesofficerare vid den tidpunkt 
de ryckte in. Snarare var det så att de upptäckte under värnplikten att livet som militär passade 
dem ganska bra. En del tänkte börja sin officerskarriär med att endast vara reservare, men när 
det väl blev dags att lämna Försvarsmakten tog de istället beslutet att stanna kvar på heltid. 
Endast en av de intervjuade, en äldre löjtnant, uttryckte att det redan innan inryck funnits 
planer på att bli yrkesofficer. Han var dessutom den yngste vid inryckningsstillfället, 17 år 
jämfört med de andra som var mellan 19 och 21 år. Varför de flesta stannade kvar som 
officerare inom Försvarsmakten förklarar de med att jobbet var omväxlande, dels sett ur 
själva arbetsuppgifterna och dels sett till den fysiska miljön man arbetade i. Jobbet innehöll 
dessutom en stor frihet och var utvecklande, dels sett ur ett eget perspektiv och dels sett till att 
se andra människor (värnpliktiga) utvecklas. Att det var säsongsstyrt, vilket ibland innebar ett 
intensivare arbetstempo och ibland innebar ett klart lugnare tempo, var också något som i 
många fall bidrog till att göra officersyrket attraktivt. Dessa egenskaper omnämns av i stort 
sett alla intervjupersoner, men vissa egenskaper uttrycks tydligare av en del kategorier. 
Många av de äldre officerarna (kategori C och D) uttryckte att de först efter ett tag upptäckte 
att de tyckte det var roligt och intressant att jobba med människor och en egenskap som 
tydligast omnämns bland äldre kaptener eller majorer (D) är det goda kamratskapet. Givetvis 
behöver inte det betyda att kamratskap är ointressant inom de andra kategorierna, men det 
kanske vittnar lite grann om att kamratskapet förr i tiden var en viktigare egenskap än den att 
jobba med människor.  
 
Att officersyrket är ett statligt, fast jobb som innebär en ganska stor trygghet från att sägas 
upp var i väldigt få fall något som bidragit till att de intervjuade stannat kvar inom 
Försvarsmakten. Endast ett fåtal uttrycker att tryggheten var något som bidrog till yrkesvalet. 
Väldigt många säger att de inte ens funderade i de banorna när de jobbade inom 
Försvarsmakten. En yngre löjtnant berättar: 
 

”- Hade inga som helst planer på det här när jag ryckte in i lumpen, och jag trivdes 
ganska bra… Fick frågan om jag inte var intresserad av att fortsätta, så jag tänkte att jag 
kan väl gå i alla fall och lyssna på den här informationen som dom hade… då tyckte jag 
att det verkade intressant och så rullade det bara på… Hade inga planer och inga 
förväntningar överhuvudtaget på värnplikten… Jag skulle väl hålla på med att spela 
fotboll hade jag tänkt… det var väl det som var mitt nästa steg egentligen.” A3 

 
Intressant är att den här bilden känns igen bland de flesta officerarna. Flera av de äldre 
officerarna medger att de inledningsvis trodde att de inom Försvarsmakten hade ett jobb för 
alltid, men att det inte hade någon betydelse för att de skulle stanna kvar som yrkesofficer. 
Inte heller var inkomsten inom Försvarsmakten något som bidrog till att jobbet var attraktivt. 
Ingen av de intervjuade ansåg att inkomsten var bra eller att den kompenserade för någon 
annan eventuell brist inom officersyrket. Snarare var det tvärtom. Det var istället många av de 
andra egenskaperna som fick kompensera för den relativt dåliga lönen. Dock bör det tilläggas, 
och som i alla fall även nämns av några av de äldre kaptenerna/majorerna (D), att man fick 
hela utbildningen betald och att de hade ganska generösa tillägg på lönen när de jobbade som 
officerare. Oavsett detta var officersjobbet inget som någon valde för pengarna. 
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Något som kan tyckas aningen anmärkningsvärt är att så många uttrycker att statusen som 
yrkesofficer var väldigt låg sett utifrån det civila samhället. Dödsskjutningarna 199460 var 
givetvis en bidragande orsak till det, men det är trots det väldigt få som uttrycker att statusen 
har haft någon betydelse. Några av de äldre officerarna menar att den eventuellt haft en viss 
betydelse inledningsvis, men inte på sikt. En av de yngre kaptenerna menar att man inom 
Försvarsmakten var ganska duktiga på att framhäva statusen internt, men att den bilden 
förändrats en del när han fått distans till tiden som yrkesofficer: 
 

”- Som yrkesofficer tycker man ju att statusen är hög, men nu när jag är utanför så tycker 
jag att den är låg. Det är ju så.” B2 

 
Det är ganska blandat mellan officerarna huruvida man hade planer på att någon gång gå över 
till den civila arbetsmarknaden eller om man hade för avsikt att arbeta inom Försvarsmakten 
fram till pension. De flesta av de intervjuade har någon gång under sin anställning inom 
Försvarsmakten funderat på vad som de skulle göra om de lämnade. Klart färre är de som 
under sin militära tid faktiskt utbildade sig till något som de trodde också skulle vara gångbart 
på en civil arbetsmarknad, som exempelvis dataingenjör eller inom ekonomi. Det är svårt att 
dra någon tydlig koppling mellan de som definierade sig själva som generalister respektive 
specialister och om man övervägde ett civilt arbete eller om man hade för avsikt att arbeta 
som officer fram till pension, dvs. en generalist hade inte längre gångna planer på den civila 
arbetsmarknaden än vad en specialist hade, och tvärtom. Det går heller inte att urskilja någon 
kategori som varit mer förberedd på en eventuell nedläggning, däremot skiljer det sig 
naturligtvis mellan olika individer gällande synen på hur länge man skulle jobba inom 
Försvarsmakten och vilken eventuell beredskapsplan man hade. Bland de yngre officerarna 
(A och B) ser man kanske lite tydligare att dessa två alternativ (civilt arbete eller yrkesofficer 
fram till pension) inte direkt är varandras motsatser. En av de yngre kaptenerna beskriver: 
 

”- Jag har väl haft den här inriktningen från första början, redan innan jag halkade in i 
militären… fyra årig teknisk med byggnadsinriktning… jag hade tänkt mig det här då, 
men så vart det ett avbrott. Det har väl egentligen legat och grott ända till tillfället 
gavs.” B1 

 
Flera av de äldre officerarna uttrycker att de tidigare haft planer på en civil karriär men att ju 
längre de stannade kvar inom Försvarsmakten desto mer övergav de dessa planer. En av de 
äldre kaptenerna/majorerna stod inför valet att lämna försvarsmakten när arbetsbelastningen 
var som högst eftersom det rådde befälsbrist på kompanierna. 
 

”- Jag sökte faktiskt ett jobb och det fick jag. Det var på ett transportföretag… men när 
sanningens kranka blekhet lyste rakt i ögonen då… dels var det bråttom, jag skulle ta ut 
all ledig semester för att kapa uppsägningstiden, jag skulle börja så fort som möjligt och 
jag skulle inte få semester det året. Det var en panikanställning som det var frågan om så 
då tackade jag nej.” D3 

 
Detta överrensstämmer ganska väl med många av officerarnas syn på tryggheten som 
officersyrket innebar, dvs. att väldigt få i början av sin militära anställning funderade i 
banorna om att officersyrket var ett livstidsyrke. Naturligtvis bör det också poängteras att alla 
yrkesofficerare inte har samma karriärambitioner vare sig utanför det militära eller inom det 
militära. Tittar man på viljan att göra karriär inom Försvarsmakten jämfört med viljan att 
istället kompetensutveckla sig inom ett mer specialiserat område, kan man ganska tydligt se 

                                                 
60 Den tragiska sommarnatten 1994 då den unge fänrik Flink sköt ihjäl sju personer 
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bland de yngre officerarna (A och B) att det även överrensstämmer med synen på sig själv 
som generalist kontra specialist. Två av de yngre löjtnanterna (A) nämner att de inte hade 
några ambitioner att avancera i graderna och var därför specialister, medan samtliga yngre 
kaptener (B) säger att de hade ambitioner att avancera i graderna och att de därför var 
generalister. De tre äldre löjtnanterna (C) beskriver sig samstämmigt som specialister, men att 
det för vissa funnits en vilja av att göra karriär för att sedan specialisera sig när detta inte 
längre var intressant eller möjligt. Den kategori där det är svårast att få de intervjuade att 
definiera sig själva är bland de äldre kaptenerna/majorerna (D). De beskriver sig lite grann 
som både och samt att det snarare har gått i perioder.  
 
Det kanske kan vara lite väl dramatiskt att säga att införandet av NBO splittrat en yrkeskår i 
två olika läger där de ena förespråkar det nyare systemet och där de andra kritiserar det, men 
att det råder delade meningar om det är det inget tvivel på. De positiva sidorna som nämns är 
att det gav bättre chefer med ett mjukare ledarskap och att individen fick en större roll. Många 
av intervjupersonerna menar att införandet var nödvändigt för att Försvarsmakten skulle 
hänga med i utvecklingen och att det gynnade hela officerskåren. Bland kritiken som nämnts 
är att det missgynnade dem som inte klarade utbildningen och att det blev lite av ett 
utslagningssystem. ”Alla kan inte bli ÖB.” Den kategori som man kan ana att införandet mött 
mest skepsis hos är bland de äldre löjtnanterna (C), även om det bör tilläggas att det kanske 
snarare handlar om själva förändringen mer än innebörden av det nya systemet: 
 

”- Det fick ett slags löjets skimmer över sig när det här kom… och man kanske var lite 
tidig, och det kanske inte var rätt personer som framförde det heller alla gånger. Det 
skulle väl snuttas lite väl mycket med dom nyinryckta, tyckte vi väl då… för mycket 
silkesvantar.” C1 

 

4.2 Nedläggningsperioden 
Beslutet som innebar nedläggning kom inte direkt som någon chock bland officerarna på 
Dalregementet. Redan efter Försvarsbeslutet 1993 började spekulationer om att 
Dalregementet i Falun eventuellt stod på tur och att det kanske bara var en tidsfråga innan det 
var dags att gå ut på den civila arbetsmarknaden. När det dessutom var ganska nära att 
regementet lades ned 96-97 gick det nog upp för de flesta att det kan vara bra att ha en 
beredskapsplan ifall nedläggningen skulle bli ett faktum. Hela 90-talet kan man säga gjorde 
officerskåren i Falun ganska luttrade. Av dem som uttryckt den största oron och osäkerhet 
inför framtiden kan man ana att den fanns hos de äldre officerarna och främst hos de äldre 
löjtnanterna (C). Den kategori som uttryckt minst oro inför framtiden är yngre kaptener (B), 
men även bland yngre löjtnanter (A) och bland äldre kaptener/majorer (D) framstår oron som 
ganska låg trots allt. De intervjuade officerarna befann sig naturligtvis i olika skeden i livet 
vilka givetvis inte bara kan förklaras utifrån vilken ålder de befann sig i. Faktorer som gör en 
mindre flyttbenägen, exempelvis familjebildning och villaköp, är egentligen någonting som 
kan ske när som helst under tiden som yrkesofficer. Vad som går att tyda i intervjuerna är att 
de som redan hade planer på en civil karriär eller utbildat sig under sin tid i Försvarsmakten 
till något som de ansåg vara gångbart på en civil arbetsmarknad, också var de som uttryckte 
minst oro inför framtiden. För dem som inte hade en lika självklar bana att följa på den civila 
marknaden fanns det heller inga garantier för att man skulle ha det om man stannade kvar 
inom Försvarsmakten. En av de äldre löjtnanterna uttrycker en viss hopplöshet när det gäller 
att jobba vidare som officer: 
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”- För mig hade tåget gått… Jag tillhörde ju den kategori av människor som man inte 
ville ha kvar, pga. min höga ålder.” C3 

 
Beslutet att lämna Försvarsmakten har överlag faktiskt varit relativt odramatiskt, även om det 
i vissa fall grubblats och funderats en hel del. I nästan alla fall har alternativet till uppsägning 
varit att flytta med eller pendla till en annan regementsort. En del har blivit hänvisade till en 
viss plats och en del har fått tre alternativ att flytta till. De som verkar ha haft störst valfrihet 
är utan tvekan de som var tekniska officerare. Det framgår dock inte att det skulle ha varit 
lättare att riva upp alla band och flytta familjen från Falun bara för att alternativen varit något 
fler. I nästan alla fall har motivet till att lämna Försvarsmakten varit att man just inte velat 
lämna Falun. Att flytta eller pendla har därför inte varit något alternativ. En av de äldre 
kaptenerna/majorerna (D) hade dock möjligheten att stanna kvar både i Falun och inom 
Försvarsmakten genom att arbeta på Dalregementsgruppen. Han valde mellan ett civilt och ett 
militärt jobb: 
 

”- Jag vägde för och nackdelar. Jag såg fördelarna med att vara kvar… det var ju 
pension vid 60, eller kanske redan vid 55… kände ju lite trygghet… var 42 år och då 
börjar man känna att nu är man lite gammal för nyheter och att byta och krångla… Men 
sen på den befattningen… skulle syssla med hemvärn och frivilligverksamhet och när 
sker sånt? Jo, på helger. Det innebär att huvuddelen av helgerna under höst, vinter och 
vår, då jobbar jag. Jag har två pojkar, bägge håller på med idrott och allt sånt håller på 
på helger… så det vägde mot det hela. Plus att det kändes som att jag inte var så gammal 
jag trodde.” D3 

 
I intervjuerna framgår det ganska tydligt att det fanns några särskilda yrkesinriktningar som 
företagen, myndigheterna och personalutvecklingsgruppen, PUG, försökta locka officerare 
till. Inom skolan, antingen som rektor eller lärare, som polis eller inom vården var de 
yrkeskategorier som många uttryckte var de som fanns efter nedläggningen. Dock var det inte 
särskilt många av de jag intervjuade som faktiskt valde någon av dessa inriktningar. När det 
gäller vilka egenskaper som gjorde officersyrket attraktivt är svaren ganska varierande och 
även om det är svårt kan man se några mönster. Samtliga inom kategorin yngre löjtnanter (A) 
sade att de ville ha en ledarskapsroll, samtidigt som andra egenskaper, exempelvis 
gemenskap, kamratskap och att ha ”roligt”, var mindre viktiga när man väl lämnat 
Försvarsmakten. Även inom kategorin yngre kaptener (B) känns detta synsätt igen. Faktum är 
att endast en av de totalt sex yngre officerarna jag intervjuat, uttryckt att en chefsbefattning 
eller ledarskapsroll inte har varit viktig. Det är heller inte helt ovanligt att man dessutom 
avstått från att söka vissa jobb eller inriktningar där själva arbetet kan anses vara rätt likt som 
det var inom Försvarsmakten, exempelvis som polis eller brandman, för att istället uppnå just 
det där med ledarskapet. Dvs. att man har valt ett chefsjobb på en arbetsplats som skiljer sig 
ganska rejält från officersyrket istället för ett icke-chefsjobb som skulle vara ganska likt 
officersyrket. Det märks en viss skillnad på den punkten mellan de äldre och yngre 
officerskategorierna. Bland de äldre officerarna tycks inte ledarskapet vara en lika viktig 
egenskap. Där är det snarare större fokus på frihet och variation samt ett gott kamratskap. Det 
verkar dessutom som att det, i relation till de yngre officerarna, varit lite viktigare att hitta ett 
jobb som påminner mer om den tjänst man hade innan nedläggningen. En äldre kapten/major 
(D) som var ett par veckor och testade en tjänst som ekonomichef på ett mindre företag: 
 

”- Det blev lite som att komma till ett kompanilag… det var väldigt stora likheter.” D3 
 
När jag ställer frågan om de skulle beskriva sig själva som attraktiva på arbetsmarknaden när 
regementet lades ned kan man väldigt tydligt se skillnader mellan de olika 
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officerskategorierna. De enda som enstämmigt svarar att de inte ansåg sig vara attraktiva på 
arbetsmarknaden är de äldre löjtnanterna (C), vilket samtidigt ger en ganska målande bild av 
resultatet i hela undersökningen. I de yngre kategorierna (A och B) är det däremot större 
optimism och samtliga sex svarar att de såg sig själva som attraktiva. Bland de äldre 
kaptenerna/majorerna (D) är också synen på sin egen attraktionsgrad klart bättre än hos de 
äldre löjtnanterna (C), även om det i något fall uttrycks en viss osäkerhet om vad som var 
gångbart på den civila arbetsmarknaden. Två av de äldre löjtnanterna (C) medger också att de 
tror att de hade haft bättre möjligheter vid nedläggningen om de gått vidare inom 
Försvarsmakten och utbildat sig till kapten eller major samt att de även hävdar att det 
knappast gynnat dem att vara specialister. 
 
Lika säkert är det också att de hade varit kvar på Dalregementet än idag om det inte hade lagts 
ned 2000, förutsatt att det inte lagts ned senare heller. Bland de två äldre officerskategorierna 
(C och D) är det endast en som tror att han skulle ha lämnat Försvarsmakten ändå. Jämfört 
med de två yngre officerskategorierna (A och B) är det näst intill tvärtom. Där tror flertalet att 
de lämnat Försvarsmakten oavsett nedläggning, vilket också vittnar en del om synen på 
officersyrket som livstidsanställning bland yngre officerare.  
 

4.3 Nya jobbet/inriktningen 
Hälften, dvs. sex stycken, av de intervjuade valde att utbilda sig, antingen genom 
högskolestudier eller genom en mer yrkespraktisk utbildning, istället för att gå rakt ut i 
arbetsmarknaden efter nedläggningen. Fyra av dem som valde att studera tillhör de yngre 
officerskategorierna (A och B) och två tillhör kategorin äldre löjtnanter (C). Samtliga yngre 
officerare som valde att studera slutförde även sina studier och fick sedan jobb på företag som 
mer eller mindre var relaterat till deras utbildning. Av de två äldre löjtnanterna som valde att 
studera var det endast en som slutförde, men som inte fick jobb relaterat till utbildningen som 
var en mer yrkespraktisk sådan. Den andra hoppade av sin sjuksköterskeutbildning ganska 
tidigt med motiveringen: 
 

”- Jag var med på några lektioner på högskolan… sen pratade jag väldigt mycket med 
min dotter, och kom fram till att högskolemiljön var nog ingenting direkt för mig, som 
den var utformad och det ser man ju i tidningen idag… Jag upplever att högskolan var… 
för dåligt målinriktad. Det här kommer aldrig att funka för mig. När jag gör någonting 
är jag vansinnigt målinriktad, man kan liksom inte hålla på och flumma omkring.” C3 

 
Den andre äldre löjtnanten som fullföljde sin utbildning utan att få jobb påbörjade efter ett tag 
en kombinerad utbildning på en yrkesinriktad skola samtidigt som han arbetade på en 
verkstad för att skaffa sig erfarenhet inom ämnet. Dessa studier avbröts dock innan 
examination, mycket p.g.a. ett för intensivt tempo. Att skola om från rollen som yrkesofficer 
till att bli student var heller inte utan inverkan: 
 

”- Då ska man helt plötsligt från att man haft ansvar för uppemot 200 värnpliktiga, 
löner, samordning med kollegor… sitta och få dumma frågor av nån lite ung tjej nere på 
CSN och förklara sig. Nä, det där… det kändes lite illa. Ja, nedvärderande och verkligen 
föst åt sidan. Här har man faktiskt haft ett ansvar, man har hanterat pengar, materiell för 
hundratusentals kronor.” C1 

 
Intressant är att ingen av de äldre kaptenerna/majorerna (D) valde att utbilda sig utan gick 
direkt till ett nytt arbete. Däremot betyder inte det att de inte var oroliga för att sakna den rätta 
kompetensen. Om man jämför yngre (A och B) och äldre (C och D) officerare med varandra 
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märker man ganska tydligt att de äldre officerarna känt en större oro för att sakna den rätta 
kompetensen än vad de yngre har gjort. Det som i några fall vållat viss osäkerhet är vad det 
var som förväntats av en på en civil arbetsplats och vilken kompetens andra på 
arbetsmarknaden besatt. Bland de yngre var den oron nästan obefintlig. Vidareutbildning och 
en enorm motivation är några av orsakerna som de lyfter fram i intervjuerna. 
 
Tittar man på de skillnader och likheter som officerarna upplever som störst om man jämför 
officersyrket med det civila märker man ganska tydligt att känslan av frihet upplevs väldigt 
olika. Som jag nämnde tidigare uttryckte nästan alla officerare att just frihet och variation var 
några av de egenskaperna som gjorde officersyrket bra. Många av de yngre officerarna (A och 
B) säger dock att de känner att de har en större frihet nu eller att de har en friare roll jämfört 
med vad det hade inom Försvarsmakten, att det är mer upp till dom själva att visa ett gott 
resultat i en mer resultatinriktad miljö. Bland de äldre löjtnanterna (C) är det snarare tvärtom, 
att de känner sig mer instängda och har en mindre fri roll jämfört med vad de hade inom 
Försvarsmakten. En annan skillnad som jag kan ana är att de äldre officerarna (C och D) har 
lättare att hitta likheter mellan Försvarsmakten och det nya jobbet/inriktningen medan de 
yngre officerarna (A och B) istället hittar skillnaderna lättare. När det gäller synen på att göra 
karriär har väl den egentligen i väldigt få fall förändrats. Däremot uttrycker många att det 
fanns en tydligare organisation och hierarki inom Försvarsmakten när det gäller just 
karriärkliv samt att resurserna oftast var helt annorlunda. För en officer inom Försvarsmakten 
tycks möjligheterna till kompetensutveckling ha varit en outtömlig källa medan det oftast på 
de civila arbetsplatserna varit en fråga om den utbildningen kommer att vara till gagn för 
företaget/organisationen. En av de äldre majorerna menar att det blivit mindre viktigt med den 
egna utvecklingen och istället blivit viktigare med det nya företagets utveckling. En av de 
yngre löjtnanterna menar att det inte nödvändigtvis är så att företagets intressen och 
utveckling kommer framför hans egen personliga utveckling, men att om han nu skulle vilja 
göra ett kliv i karriären skulle han troligtvis få byta arbetsplats.  
 
Den allmänna uppfattningen bland de yngre officerarna är att de själva har fått se till att 
eventuella karriärkliv och kompetensutvecklingar blivit av sedan de lämnat Försvarsmakten. 
Nästan alla av dem passade också på att vidareutbilda sig av något slag innan de sökte ett nytt 
arbete. En av de yngre löjtnanterna som dock inte vidareutbildade sig erkänner också att han 
kanske borde ha gjort det inom Försvarsmakten innan han slutade, att utbilda sig till kapten 
eller major för att få en bättre grund att stå på när det var dags att lämna det militära. Man kan 
tycka att samma sak borde gälla för de äldre löjtnanterna, som specialiserade sig inom 
Försvarsmakten istället för att göra karriär, att de skulle ha satsat på just karriären istället. 
Dock är det inte alltid ett val som de gjort utan det finns naturligtvis en mängd olika faktorer 
som spelat in under en längre period. En av de äldre löjtnanterna erkänner att specialiseringen 
som officer knappast varit någon fördel på en civil arbetsmarknad, men också att det troligtvis 
hade känts bortkastat idag att ha utbildat sig till kapten eller major och att han istället gjorde 
helt rätt i att satsa på ”familjekarriären”. Dock bör det även tilläggas att all specialisering inte 
har varit helt oanvändbar. En som specialiserat sig inom exempelvis sjukvård eller motortjänst 
har naturligtvis lite större nytta av det jämfört med en som specialiserat sig inom vapen.  
 
Som jag nämnde ovan har statusen som yrkesofficer haft väldigt liten betydelse i yrkesvalet. 
Den synen har inte heller ändrats avsevärt, men bland några de äldre officerarna kan det i alla 
fall tydas att det är viktigt att man känner att man är behövd och att det arbete man gör har 
betydelse. En av de yngre löjtnanterna menar å sin sida att chefsjobbet mer är något som han 
”kan” än något som klingar bra. En av de äldre majorerna är inne på samma spår, att han inte 
ens har sin titel på sitt visitkort och om han nu var tvungen att ha det så skulle det stå 
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”kompanichef”, som var den tjänst han hade sista åren inom det militära. Statusen som 
yrkesofficer var bland officerarna generellt sett ganska låg och hade sällan någon betydelse, 
vilket kanske kan förklara en del varför just statusen beskrivs som så oviktigt bland 
officerarna i deras nya arbeten.  
 
De flesta av officerarna anser att deras kompetens har tagits tillvara efter att de har lämnat 
Försvarsmakten, men många är också tydliga med att påpeka att de själva har fått se till att 
den blivit det. Den kategori som dock uttrycker störst tvekan är de äldre löjtnanterna (C): 
 

”- Det var nästan det som kändes hårdast när man slutade inom försvaret… det var 
ingen som var intresserad av min erfarenhet utan det var i princip: hej och tack! Det var 
kul att du var här. Hej då! Det kändes ganska bittert eftersom man hade ganska många 
års erfarenhet och var bra på vissa saker, men det släppte man liksom bara iväg.” C3 

 
Några av de yngre officerarna (A och B), som också idag sitter på chefsbefattningar, menar att 
de haft föga nytta av den militära kompetensen och att de istället haft mer nytta av det 
ledarskap som officersyrket inneburit. 
 
Att tillvaron på ett regemente skiljer sig ganska mycket från tillvaron på en civil arbetsplats 
kan många gånger vara en underdrift. Naturligtvis varierar dessa skillnader mellan alla 
tänkbara olika civila arbetsplatser lika mycket som folks olika fördomar gentemot officerare 
varierar. Det är dock en viktig aspekt hur dessa eventuella fördomar kan ha påverkat 
officerarna som lämnade Dalregementet i deras jakt på ett nytt arbete eller en ny inriktning, 
även om inga av de intervjuade officerarna medgett att eventuella fördomar utgjort några 
hinder. Dock har det i några fall inneburit att man som officer har fått göra vissa ”avkall” på 
exempelvis ledarskapsstil. Både bland äldre och yngre officerare kan man ana en bild av att 
det skulle finnas mer fördomar gentemot äldre officerare än yngre. En av de yngre 
löjtnanterna beskriver hur det var att komma till det nya jobbet: 
 

”- Det fanns ju nån gammal bild av officerare med ridpiska som skäller och gormar och 
pekar med hela armen och alltihop… dom signalerna fick man ju lite grann alldeles när 
jag började… men när dom väl lärde känna en så tyckte dom om en.” A3 
 

En av de äldre löjtnanterna förklarar sin syn på det: 
 
”- När det gäller äldre militärer tror jag det finns en vanföreställning om hur dom är, 
när dom kommer ut i det civila livet. Yngre militärer är det inte samma 
vanföreställningar om eftersom dom har lite mer modern pedagogisk utbildning än vad vi 
äldre har… den gamla skolan. Inom vården… det är en okänd värld för damer. Ibland 
verkar det också som en läkare i chefsposition ser sin makt kringskuren med en militär i 
närheten.” C3 
 

De eventuella ”avkall” jag nämnde ovan rör sig främst om kommunikationen och feedbacken 
på en arbetsplats. De flesta som nämnt att de tvingats till vissa avkall menar att män och 
kvinnor kommunicerar olika och att det är enklare och rakare att kommunicera med män 
jämfört med att kommunicera med kvinnor. Vilket lett till att man som chef inte har kunnat 
köra på i samma stil som man gjort inom Försvarsmakten. Att det skulle vara vanligare med 
fördomar mot officerare bland kvinnor eller på en mer kvinnodominerad arbetsplats är svårt 
att säga, men det är i alla fall en vanlig uppfattning bland officerarna. En viss skillnad kan 
man dock urskilja mellan de yngre officerarna (A och B) och framför allt de äldre löjtnanterna 
(C). Bland de yngre ser man det lite mer individuellt och att det snarare är från person till 
person huruvida det finns fördomar. Bland de äldre löjtnanterna är däremot uppfattningen mer 
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uttalad att det är vanligare med fördomar bland kvinnor och på kvinnodominerade 
arbetsplatser. Lite anmärkningsvärt är det dessutom att den uppfattningen samtidigt är så svag 
bland de äldre kaptenerna/majorerna (D) och att de knappt ens har funderat på det.  
 

4.4 Omställningen i efterhand 
Idag är det ungefär sju år sedan beslutet om nedläggningen togs och det är ungefär fem år 
sedan det rapporterades om att alla utom en hade ett nytt yrke eller en ny inriktning klar. I 
stort sett alla av de jag intervjuat tycker att omställningen för egen del har gått bra. För en del 
har det gått snabbt och helt enligt plan, för andra har det funnits viss oro och osäkerhet men 
också att de idag är nöjda eftersom de trivs med det de gör. Det är svårt att göra någon 
särskiljning mellan vilken kategori som är mest nöjd med omställningen. Något som dock är 
lite överraskande är att det är lika svårt att göra någon egentlig särskillnad på vad som de haft 
störst nytta från tiden som yrkesofficer. De egenskaper, som i stort sett alla lyfter fram, är att 
man lärde sig att ta ansvar, skapa strukturer, planera, hantera folk och vara anpassningsbar. 
Nästan alla beskriver själva ledarrollen och pedagogiken som officersyrket innebar, oavsett 
om de idag har en ledarroll eller inte. Dessutom menar de flesta också att införandet av NBO 
var positivt i den bemärkelsen eftersom det gav ett bättre och modernare ledarskap som var 
mer likställt med hur det såg ut på civila arbetsplatser.  
 
Insatsen som Personalutvecklingsgruppen, PUG, har gjort i samband med nedläggningen har 
de flesta bara positiva ord att säga om. Det var en enorm trygghet att ha eftersom de visste att 
de inte var ensamma samt att de visste att någon jobbade aktivt för att hitta ett nytt arbete eller 
en ny inriktning. Dock är det en viss skillnad i vilken betydelse den har haft för varje individ. 
Det är klart vanligare bland de yngre officerarna (A och B) att PUG:s betydelse haft påverkan 
över utgången. Någon av dem som valde att vidareutbilda sig efter nedläggningen säger att 
det förvisso var positivt att slippa ett års studiemedel men att de hade gjort samma val ändå. 
Men för flertalet av dem som valde att vidareutbilda sig var den hjälp som de fick i samband 
med nedläggningen mer eller mindre direkt avgörande. Inte bara med ekonomisk hjälp utan 
också med exempelvis rådgivning och att utveckla en affärsidé för den som ville starta eget. 
Bland de äldre officerarna (C och D) tonas däremot PUG:s betydelse ned när det gäller den 
egna utvecklingen. I stort sett alla menar att de hade valt att gå samma väg som de gjort 
oavsett om PUG hade funnits eller inte. Det betyder emellertid inte att de anser att PUG har 
gjort ett dåligt jobb utan det har fortfarande varit en enorm trygghet att ha under 
nedläggningen. 
 
Som jag nämnde ovan var det ingen som uttryckte något större missnöje eller en besvikelse 
över sin egen omställning från officersyrket till ett civilt, men jag tyckte att det i slutet av 
intervjun att det också vore intressant att fråga om det var något i samband med 
nedläggningen som de önskar vore annorlunda. En klart hypotetisk fråga, men en del svar 
skvallrar lite om en annan bild av hur omställningen upplevts. De flesta menar att 
officersyrket har varit helt fantastiskt och att de inte ångrar en dag som de lagt ned där, men 
samtidigt också att de inte ångrar en sekund att de skolat om sig. Den officerskategori som jag 
tycker verkar ha varit minst bekväma med omställningen och nedläggningsperioden är de 
äldre löjtnanterna. Man kan dessutom lägga till att situationen eventuellt hade sett helt 
annorlunda ut om man stannat kvar inom Försvarsmakten för att efter ett par år sedan erbjudas 
pensionslösning vid 55 års ålder (55+). 
 

”- Hade jag vetat då, 2000, vad jag vet idag hade jag aldrig slutat. Då hade jag 
veckopendlat.” C3 
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5 Analys 
 
Syftet med denna undersökning är som jag tidigare nämnt att ta reda på hur omställningen gått 
för tolv officerare till ett civilt arbete, vilken betydelse synen på officersyrket som manligt 
ideal haft, vilken betydelse ålder och grad har haft samt vilken betydelse NBO haft. När det 
gäller den första frågeställningen har jag främst två punkter jag vill betona samt en reflektion 
över hur resultatet eventuellt hade kunnat vara annorlunda. När det gäller den andra 
frågeställningen har jag tre punkter och när det gäller den sista frågeställningen har jag endast 
en. Avslutningsvis kommer en kortfattad sammanfattning av dessa punkter. 
 

5.1 Anpassningen till en civil arbetsmarknad och betydelsen av 
synen på officersyrket som manligt ideal 
När jag läser resultaten av majoriteten av den brittiska forskningen och jämför dem med den 
verklighet jag undersökt märker jag definitivt större skillnader än likheter. På förhand trodde 
jag förvisso inte att likheterna skulle vara särskilt stora mellan en regementsnedläggning i 
Dalarna och en nedläggning av en större industriverksamhet i Storbritannien. Den dramatiska 
bild som framställs i exempelvis Massey och McDowells forskning känns väldigt avlägsen 
den bild jag har fått i min undersökning. Det jag vill ha sagt är att min uppfattning är att 
omställningen från officersyrket till ett civilt yrke överlag har gått ganska bra och varit relativt 
”smärtfri”. Men jag har naturligtvis några punkter som jag vill belysa. 
 

5.1.1 Officersyrket framhållet ganska måttligt 
Jag måste erkänna att jag inte riktigt förväntat mig att de tillfrågade officerarna generellt sett 
skulle hålla en så relativt låg profil om deras officersförflutna som de trots allt ändå har gjort. 
Jag ska inte säga att jag är besviken, men ändå lite förvånad över att de tillfrågade överlag 
hade sådan distans till officersyrket och rollen som det medförde. Jag hade faktiskt förväntat 
mig att de skulle lyfta fram officersyrket i något positivare ordalag än vad de gjorde. 
Visserligen kan jag märka en tendens att de äldre officerarna (C och D) framhäver yrket lite 
mer än vad de yngre (A och B) gör, men då handlar det nog lite mer om nostalgiska skäl, att 
”det var bättre förr” och ”vi har ju vår kompetens i grunden”, vilket jag tror beror mer på att 
de jobbat än längre tid på en arbetsplats i ett visst (militärt) system och därför också känner 
sig mer bekväma och trygga i. De yngre officerarna däremot lyfter istället fram den väldigt 
förmånliga ledarskapsutbildningen (även om det bör tilläggas att den omtalas väldigt mycket 
bland de äldre officerarna), men den där stoltheten att ha varit yrkesofficer framstår inte lika 
tydligt som jag trodde. Denna distans kan delvis bero på att det gått sju år sedan de skolade 
om sig. Om jag gjort undersökningen endast ett år efter nedläggningen när en del fortfarande 
inte vara klara med sin utbildning eller inte riktigt hittat ett nytt arbete, så hade de kanske 
framhävt officersyrket mer. Med andra ord: det kanske är lättare att tona ned betydelsen av att 
ha varit officer om omställningen för egen del har gått bra, samtidigt som att det är lättare att 
hänvisa till sin officerskompetens om omställningen inte gått lika friktionsfritt. Så skulle man 
kunna tolka citatet om den äldre löjtnanten som var tvungen att stå och förklara sig på CSN. 
Den unga kaptenen som sa, när det gällde statusen som yrkesofficer, att man var väldigt bra 
på att hålla den högt internt inom Försvarsmakten men att när man väl hade lämnat så tyckte 
man att statusen var ganska låg, vittnar också en del om denna distans.  
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5.1.2 De tänkbara, de otänkbara och de fullständigt omöjliga jobben 
När det gäller jobben som officerarna kunde tänka sig fanns det egentligen ingen enhetlig 
bild, vilket det inte heller gjorde när det gäller jobben som de inte kunde tänka sig. Detta är 
dock inte särskilt konstigt eftersom det är individer vi pratar om. En del kunde tänka sig att 
jobba som lärare eftersom de trodde att det skulle vara ganska likt officersyrket och andra 
menade raka motsatsen. Likadant gäller för nästan alla de jobb som diskuterades i samband 
med det arbete som PUG utförde. Här har jag dock gjort en iakttagelse om vad som inte sagts 
i intervjuerna och det är att nästan alla officerare pratar om mer eller mindre samma sorts 
jobb, nämligen inom polisen, skolan, vården eller att vara chef och ha personalansvar. Nu är 
det naturligtvis svårt att rabbla upp alla olika sorters jobb och branscher man inte kan tänka 
sig att jobba i, men det är exempelvis bara en av de intervjuade som nämner att han inte ville 
jobba i en butik. Det verkar som om ingen, med eventuellt något undantag, ens övervägt att 
arbeta inom servicesektorn eller med de jobb som McDowell benämner ”high-touch”, dvs. de 
jobb som kan definieras som feminina. Man skulle kunna säga att det funnits tre olika jobb för 
officerarna när de skulle lämna Försvarsmakten; de tänkbara jobben, dvs. jobb som de också 
skulle kunna söka; de otänkbara jobben, dvs. jobb som kan antas passa en officer eftersom de 
har diskuterats i PUG:s arbete och dessutom andra officerare har valt, men som av någon 
anledning inte känns önskvärt av officeren i fråga; och de fullständigt omöjliga jobben, dvs. 
de jobb som inte ens kommer på fråga eftersom de inte skulle kunna tänkas passa en officer 
och att ytterst få andra officerare har valt det. Det är den sista kategorin som jag menar till 
störst del utgörs av de jobb som kan definieras som ”high-touch” och efterfrågar personal som 
är ”foglig” och ”vördnadsfull”. Jag är medveten om att någon av officerarna i intervjuerna 
uttryckt sin aversion mot att exempelvis jobba inom en statlig myndighet eller att de visst 
jobbar på en arbetsplats där majoriteten utgörs av kvinnor. Där menar jag att även om det 
uttrycks att det är fullständigt otänkbart att jobba inom statlig myndighet så är det till stor del 
för att det kan tänkas och föreslås att man som officer skulle kunna passa där. När det gäller 
de som jobbar på kvinnodominerade arbetsplatser tror jag att de i första hand sökt sig dit som 
chefer mer än själva de arbetsuppgifter som löses på arbetsplatsen. När ens arbetsplats läggs 
ned och man måste skola om sig till ett civilt yrke tror jag att de flesta yrkesofficerare ställer 
sig två frågor: Vad passar jag som? Och vad passar en yrkesofficer som? Svaren på dessa 
skulle i så fall kunna förklara varför den tredje kategorins arbeten, de fullständigt omöjliga, 
egentligen utan undantag inte ens nämndes i intervjuerna.  
 

5.1.3 Betydelsen nedtonad bland civila? 
Jag kan inte låta bli att fundera på om resultatet hade varit annorlunda om jag innan jag 
genomfört intervjuerna berättat att jag jobbat inom Försvarsmakten eller om jag suttit 
uniformerad med befälsgrad. Kanske hade de tillfrågade känt ett helt annat, kollegialt band till 
mig och pratat om officersyrket på ett helt annat sätt, exempelvis hur mycket man saknade 
det, hur roligt man hade och vilken enorm frihet man kände i jobbet. Risken hade nog varit att 
det hade fört intervjun bort från själva undersökningen och mer åt det nostalgiska hållet. Jag 
tror att de skulle framhäva betydelsen av att ha varit yrkesofficer mer än vad som gjorts i 
denna undersökning. Med det vill jag inte ha sagt att alla officerare är mer självbelåtna när de 
är tillsammans med endast andra officerare, men jag tror ändå att de tonar ned sitt förflutna 
som officerare när de är i ett helt annat sammanhang. I de flesta intervjuerna nämns det också 
att de har fått göra vissa ”avkall” i sitt ledarskap när det omges av en civil personal istället. En 
annan intressant fråga är, som jag även nämnde bland avgränsningarna är att det skulle vara 
intressant att även tillfråga de som stannade kvar inom Försvarsmakten och pendlade/flyttade 
istället. Just med tanke på betydelsen av officersyrket som manligt ideal hade det varit särskilt 
intressant att se hur/om den hade förändrats om man hade slutat respektive fortsatt inom 
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Försvarsmakten som yrkesofficer. En sådan jämförelse hade troligtvis också kunnat bekräfta 
att officerare vars omställning varit mer framgångsrik även känt en helt annan distans till 
officersyrket än andra officerare. 
 

5.2 Betydelsen av militär grad och ålder  
 

5.2.1 Militär grad av större vikt bland äldre officerare än yngre 
I denna undersökning förefaller ålder och grad haft en viss betydelse. Vad som haft störst 
betydelse skiljer sig dock från fall till fall och jag kan omöjligt säga att en hög militär grad har 
varit viktigare än vilken ålder man har, lika lite som åldern haft större betydelse än ens 
militära grad. Dock anser jag att det varit av stor betydelse om man som officer skaffat sig en 
utbildning som är gångbar på en civil arbetsmarknad. Det låter kanske som en självklarhet att 
det är lättare att få jobb om man har en civil utbildning jämfört med om man inte skulle ha 
det. Men det är i grund och botten det som det handlar om, dvs. vikten av att kombinera sin 
militära bakgrund med en civil utbildning. Därför är det ganska svårt att avgöra om ålder eller 
militär grad är av störst betydelse. Oftast innebär dock en högre militär grad att officeren i alla 
fall på sikt tagit ett steg längre ifrån kärnverksamheten, dvs. att utbilda soldater för strid, för 
att istället ägna sig åt mer administrativ verksamhet. En verksamhet som för det mesta också 
innebär att officeren breddat sin kompetens med exempelvis en ekonomiutbildning eller inom 
data. Jag tror inte att militär grad kan ses som synonymt med ens utbildningsnivå, men jag 
tror att en högre militär grad många gånger vittnar om att officeren besitter en utbildning som 
är mer gångbar på en civil arbetsmarknad. Av de äldre officerarna med en högre grad (D) gick 
samtliga till nya arbeten utan att vidareutbilda sig, vilket kan ses som en bekräftelse av att det. 
Om jag dessutom jämför de bägge äldre officerskategorierna (C och D) upplever jag också att 
de med högre grad lättare återfått förankring på arbetsmarknaden samt att de i allt större 
utsträckning fått sin kompetens som yrkesofficer tillvaratagen. Om jag sedan gör samma 
jämförelse mellan de yngre officerskategorierna (A och B) har jag svårt att se ett liknande 
mönster. Faktum är att om jag inte vetat vilken grad de intervjuade haft innan själva 
intervjutillfället så skulle jag troligtvis inte heller kunnat gissa vilka som hade en hög 
respektive låg grad bland de yngre officerarna. Eftersom nästan alla yngre officerare i 
undersökningen, oavsett militär grad, valde att vidareutbilda sig innan de sökte nytt jobb är 
det svårt att säga att de med högre militär grad enklare skulle få jobb av samma anledning 
som gällde för de äldre officerskategorierna. Det förefaller sig därför vara så att militär grad 
är av större betydelse bland äldre officerare än yngre i samband med en omskolning från 
officersyrket till ett civilt yrke. Dock skall det tilläggas att de officerare jag intervjuat ”bara” 
haft en militär grad upp till major och sett till hela Försvarsmakten finns det många officerare 
som har högre grad, men på den lokala arbetsmarknaden i Falun får nog major ses som en 
relativt hög grad. 
 

5.2.2 Vikten att kombinera med en civil utbildning 
Som jag nämnde ovan har det visat sig vara viktigt att kombinera sin militära bakgrund med 
en utbildning som är gångbar på den civila arbetsmarknaden. En intressant iakttagelse som jag 
har gjort i undersökningen gäller de som benämns som ”tekniska officerare”. Bland de 
intervjuade återfinns två sådana, en yngre och en äldre kapten. De menar att de haft det lättare 
att få ett jobb efter nedläggningen eftersom de var just tekniska officerare. Denna bild 
bekräftas även bland en del av de övriga officerarna. Detta beror till störst del på att de 
besitter en kompetens som även är efterfrågad på en civil arbetsmarknad. En av dem belyser 
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även en annan viktig aspekt, nämligen att man som teknisk officer jobbar väldigt mycket mot 
civila företag och därför kan skaffa sig ett helt annat kontaktnät om man jämför med andra 
officerare. I det här fallet hade det även lett till att den civila arbetsmarknaden känts mindre 
främmande och det inte varit lika dramatiskt att ta beslutet att lämna Försvarsmakten. Man 
skulle kanske kunna säga att det mer beror på att personen har sin tekniska kompetens än det 
faktum att personen har varit officer. Detta kan jämföras med det resultat som presenteras i 
Danielsson och Göranssons undersökning, dvs. att det snarare handlar om officerens 
personliga egenskaper än det faktum att personen varit officer. Jag tvivlar inte på att 
officersyrket ger ett bra ledarskap för, som en av de intervjuade uttryckte det, ”de som kan ta 
till sig det”. Nästan alla officerare menar att de haft föga nytta av sin militära utbildning, och 
då menar jag inte den ledarskapsutbildning som officersyrket inneburit utan de kunskaper som 
är kopplade till kärnverksamheten. Med andra ord, det är mer värdefullt att ha utbildat och 
haft ansvar för ett stort antal soldater än den kunskap man har utbildat i. Ett bra ledarskap kan 
utvecklas inom Försvarsmakten och många gånger kommer man långt på det, men min 
erfarenhet i denna undersökning är att man kommer ännu längre om man kan kombinera det 
ledarskapet med en utbildning som också är gångbar på en civil arbetsmarknad, som 
exempelvis de tekniska officerarna och de med högre grad som utbildat sig inom data och 
ekonomi under tiden som yrkesofficer eller de officerarna som vidareutbildat sig efter att de 
lämnat Försvarsmakten. 
 

5.2.3 För gamla för vidareutbildning och för unga för pension 
Betydelsen av ålder varierar även den mellan de olika officerarna. Flera av de bägge äldre 
kategorierna (C och D) uttrycker att de när regementet lades ner, var oroliga för att vara för 
gamla på den civila arbetsmarknaden. För en del visade det sig dock senare att den oron var 
något överdriven och att de i själva verket inte var särskilt gamla ändå. Men citatet som 
avslutade förra kapitlet skvallrar lite om att det för en del hade varit bättre att stanna kvar 
några år, även om det inneburit att man fått pendla, för att kunna gå i pension redan vid 55 års 
ålder. Lena Gonäs skrev om att de som var för gamla för arbetsmarknadsutbildning och för 
unga för pension var den grupp som drabbades mest. I det här fallet har Försvarsmakten dragit 
en tydlig gräns gällande vilka som är för unga för pension, nämligen de som inte skulle hinna 
fylla 55 år innan 2001-12-31 och hade fullmakt. Dessa personer borde vid nedläggningen ha 
haft en ålder som låg någonstans runt 50 år, ungefär där som Gonäs också sa ett den skarpaste 
gränsen gick. Av de jag har tillfrågat har även många av dem som var runt 40 uttryckt en oro 
för att vara för gammal. De flesta äldre officerarna har fullmakt och vet att det är långt ifrån 
omöjligt att få gå i pension vid 55 års ålder. Jämför man det med de flesta civila jobben som 
inte har någon statlig avtalspension skiljer det inte mindre än 10 år. Självklart kan det i en 
myndighet som Försvarsmakten, där det inte är ovanligt att ens officerskollegor går i pension 
redan vid 55 års ålder och det ständigt skolas in nya unga officerare som på sikt skall ta över 
utbildningen samt att det hela tiden dyker upp ny materiell som kräver ständig 
kompetensutveckling, vara så att känslan eller oron för att vara för gammal kommer i ett 
tidigare skede jämfört med andra civila jobb. Jag tror även att det kan vara så att, precis som 
de flesta äldre officerarna säger, att ju längre de jobbade som officerare desto mer inställda 
blev de på att stanna kvar fram till pension. Kanske kan det vara så att när beslutet om 
nedläggning kommer så är det mer oron eller okunskapen av hur gångbar ens kompetens och 
utbildning är som gör att man tvivlar på sig själv, än att man känner sig för gammal. Gonäs 
menar också att de mest drabbade var de som var för gamla för arbetsmarknadsutbildning. Av 
de äldre officerarna som hoppade av sina studier var det dock ingen som menade att det var 
åldern som var orsaken till det. Snarare var det den dåligt målinriktade skolmiljön och ett för 
pressat tidsschema som bidrog, vilket jag tror inte behöver ha med ålder att göra. Nästan alla 
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av de yngre officerarna jag tillfrågat svarade att vidareutbildningen inte var något problem 
eftersom de var så oerhört motiverade. Den grupp som Gonäs pratar om, de som är för gamla 
för arbetsmarknadsutbildning och för unga för pension, känns helt klart igen i denna 
undersökning. Frågan är bara vad det är med just åldern som gör att de är ”för gamla”. Är det 
bristande motivation? Är det för länge sedan de satt bakom skolbänken, exempelvis 
gymnasiet? Eller beror det på att det är för stor skillnad i de olika skolsystemen? Den äldre 
löjtnanten som hoppade av sin utbildning inom vården pga. att det är alldeles för dålig 
målinriktning där, menar nog i alla fall att det är det som är problemet. Troligtvis är det en 
kombination av olika faktorer, men jag tror också att synen på officersyrket som livstidsyrke 
påverkar en del. Jag tror att om man jämför äldre och yngre officerare, vilket är precis det jag 
har gjort, märker man en viss skillnad i beredskap gällande ett karriärbyte. Nästan ingen av de 
tillfrågade officerarna sa att de kände att de skulle jobba där resten av sitt yrkesliv när de 
började, men att den bilden förändrades med åren. Min uppfattning är därför att officersyrket 
blir ett livstidsyrke först när alla andra karriäralternativ känns avlägsna. Naturligtvis spelar 
den eventuella, tidiga pensionsåldern, 55+, in en del eftersom det förkortar ens yrkesliv med 
10 år jämfört med om man skulle jobba någon annanstans. När man väl har bestämt sig för att 
man kommer att jobba som yrkesofficer fram till pension så tror jag att man, medvetet eller 
undermedvetet, inte längre har samma beredskap för om det skulle hända något på 
arbetsmarknaden som tvingade en till att byta jobb. 
 

5.3 Betydelsen av den nya inriktningen som Försvarsmakten tog på 
80-talet, NBO 
De flesta av officerarna jag har intervjuat var, med något undantag bland de äldre 
löjtnanterna, positivt inställda till införandet av NBO, även om det säkerligen fanns en hel del 
skepsis vid tidpunkten för införandet. Det vanligaste argumentet är att det gav ett modernare 
ledarskap som var mer förenbart med övriga civila samhället och att det helt enkelt var ett 
nödvändigt steg för Försvarsmakten att gå. Det kan naturligtvis diskuteras om vad som är 
syftet med att utbilda värnpliktiga och vilka metoder som är de bästa och vilket ledarskap som 
får ut mest av de soldater som skall försvara våra intressen. Någon sådan diskussion tänker 
jag dock inte att gå in på. Oavsett om slutprodukten är skickligare soldater eller inte tror jag 
att NBO har gjort att synen på de värnpliktiga har förändrats och att en av följderna har blivit 
att de ses mer som personal än vad de gjorts tidigare. En sådan utveckling tror jag naturligtvis 
också är klart positiv när det gäller omskolningen till ett civilt jobb med personalansvar. Jag 
har inte hört någon officer lyfta fram ”den gamla skolans” ledarskap bland officerare som 
något mer gångbart på den civila arbetsmarknaden. Snarare har den varit något i stort sett alla 
tillfrågade officerare försökt bevisa endast bara ha varit fördomar. Det bör naturligtvis nämnas 
att jargongen bland de olika truppslagen troligtvis varierar ganska mycket och att synen på de 
värnpliktiga som personal inte nödvändigtvis stämmer väl in på alla regementen i Sverige. 
Men på Dalregementet i Falun verkar i alla fall den nya inriktningen, dvs. NBO, gjort 
yrkesofficerare till en mer ”anpassningsbar produkt” på den civila marknaden, vilket jag även 
får stort medhåll av bland de intervjuade.  
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5.4 Slutsatser 
Resultatet i denna undersökning kan sammanfattas under följande sex punkter: 
 
• De intervjuade officerarna har inte framhålligt officersyrket i särskilt stor utsträckning. 

Betydelsen av synen på officersyrket som manligt ideal verkar därför ha varit relativt 
odramatisk. Det bör dock tilläggas att den betydelsen kanske framstått som större om 
intervjuerna genomförts med andra förutsättningar som diskuterats ovan. 

• Långt ifrån alla jobb har ens diskuterats i samband med omskolningen. I synnerhet är det 
en viss kategori av jobb, dvs. de fullständigt omöjliga, som i stort sett inte alls nämnts 
bland de intervjuade. Det är också dessa jobb som kan klassas som de ”feminina”. 
Anledningen till att dessa så sällan nämnts tror jag främst har att göra med att officerarna 
dels frågar sig vilket jobb de själva skulle passa som, och dels vilket jobb de som före 
detta officer skulle passa som. En stor fokus förefaller ha varit på de jobb som kan tänkas 
passa en officer. 

• Militär grad har visat sig vara av större vikt bland äldre officerare än yngre. Det är bland 
de äldre officerarna som de med högre militär grad lättare återfått förankring på 
arbetsmarknaden jämfört med officerarna med lägre militär grad. Bland de yngre 
officerarna känns detta mönster inte alls igen. 

• Vikten att kombinera sin militära bakgrund med en civil utbildning har också visat vara av 
stor vikt. 

• Kategorin ”för gamla för vidareutbildning och för unga för pension” känns igen i 
undersökningen. Främsta förklaringarna tror jag är att de äldre officerarna som ställt in sig 
på att officersyrket är ett livstidsyrke inte längre har samma beredskap och att en eventuell 
tidig pensionsålder gjort att officerarna känt sig äldre än vad de egentligen är. 

• NBO har troligtvis gjort yrkesofficerarna mer anpassningsbara på den civila 
arbetsmarknaden, mycket tack vare ett modernare ledarskap och att synen på de 
värnpliktiga förändrats. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
Bakgrund 
 
Namn: 
 
Ålder: 
 
Grad: 
 
Började inom FM/Antal tjänsteår: 
 
Tidigare (grundskola, gymnasium, andra yrken innan vpl/yoff) 
 
Vilket jobb idag? 
 
 
 
Officersyrket 
 
Varför valde du att bli yoff? 
 
Beskriv vad det var som gjorde officersyrket till ett bra jobb? 
 
Hur viktigt var det för egen del med bra karriärmöjligheter eller god chans till 
kompetensutveckling inom officersyrket? 
 
Trygghet? 
 
Inkomst? 
 
Status? 
 
Hur såg du på en civil karriär under tiden du jobbade som officer? 
 
Hade du tänkt dig att du skulle jobba som officer fram till pension eller fanns det tankar på att 
lämna FM innan? 
 
Man pratar ofta om generalister och specialister bland officerare. Hur skulle ni beskriva er 
själv? 
 
FM ändrade inriktning gällande officersyrket på 80-talet i och med införandet av NBO (Ny 
Befäls Ordning) 1983. Hur ser ni på den övergången? 
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Nedläggningsperioden 
 
Beskriv hur ni själv upplevde perioden kring nedläggningen? 
 
Vilka alternativ stod du inför vid nedläggningen? 
 
Var beslutet att lämna FM svårt att ta? 
 
Vilka civila jobb eller inriktningar kände du att det fanns vid nedläggningen? 
 
Fanns det några sorters jobb som du absolut inte kunde tänka dig att ta eller inom någon 
sektion som du inte ville jobba i? 
 
Vilka egenskaper, av dem du nämnde som gjorde officersyrket attraktivt, kände du att det nya 
jobbet/inriktningen var tvunget att uppfylla? 
 
Skulle du beskriva er själv som attraktiv på arbetsmarknaden vid den tidpunkten som 
regementet lades ned? 
 
Om regementet inte hade lagts ned, tror du att du hade jobbat där idag? 
 
 
Nya jobbet/inriktningen 
 
Vilket jobb eller inriktning lämnade du FM för och varför? 
 
Hur kom du i kontakt med det? 
 
Var du orolig för att du inte skulle ha den rätta kompetensen för det jobbet/inriktningen? 
 
Om du jämför officersyrket med det du lämnade för, vilka skillnader respektive likheter 
upplever du som störst? 
 
Om du jämför din syn på bra karriärmöjligheter eller god chans till kompetensutveckling? 
 
Trygghet? 
 
Inkomst? 
 
Status? 
 
Trodde du att det skulle finnas några fördomar mot er som officerare på den civila 
arbetsmarknaden? 
 
Dalregementet var utan tvekan en ganska mansdominerad arbetsplats. Hur såg ni på andra, 
civila arbetsplatser med en annan könsfördelning? 
 
Upplevde ni att eventuella fördomar gentemot dig som officerare skulle vara ännu större på en 
arbetsplats som mer kvinnodominerad? 
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Utgjorde dem i så fall några hinder för dig gällande vilka olika tänkbara jobb eller branscher? 
 
 
 
Omställningen i efterhand 
 
Hur skulle du själv vilja beskriva hur omställningen från officersyrket till ett civilt yrke har 
gått? 
 
Tror du att FM:s nya inriktning (NBO m.m.) har haft någon betydelse? 
 
Vad från tiden som officer har du haft mest nytta av? 
 
Hur mycket har den hjälp som PUG och Trygghetsstiftelsen betytt? 
 
Vad anser du om det jobb som PUG har lagt ned i samband med nedläggningen och 
omställningen? 
 
Är det något du önskat hade varit annorlunda? 
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