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Abstract	  
	  
The	  downsizing	  of	  the	  Swedish	  armed	  forces	  during	  the	  late	  20th	  century	  and	  early	  21th	  
century	   has	   caused	   several	   thousand	   people	   to	   choose	   a	   different	   career.	   This	  
undergraduate	   thesis	   investigates	   the	   self-‐observed	   employability	   and	   work-‐place	  
competence	  of	  a	  number	  of	  Swedish	  armed	  forces	  officers	  who	  has	  made	  the	  transition	  
to	   a	   civil	   career.	   The	   thesis	   seeks	   to	   answer	   questions	   about	   how	   the	   transition	   is	  
comprehended,	   how	  military	  merits	   and	   competences	   are	   valued	   in	   civil	  work	   places	  
and	  which	  differences	   in	  ability	   to	  use	   their	   competences	   the	   respondents	  experience.	  
The	   study	   is	   made	   using	   qualitative	   interviews,	   which	   are	   analysed	   using	   a	   mixed	  
method	  inspired	  by	  phenomenological	  method.	  The	  findings	  include	  that	  the	  essence	  of	  
the	   respondents	   employability	   is	   a	   shared	   work	   identity	   as	   military	   officers	   and	   a	  
common	  experienced	  problem	  in	  translating	  their	  merits.	  The	  essence	  also	  includes	  the	  
military	  leadership	  education	  as	  being	  the	  prime	  source	  of	  employability	  while	  the	  lack	  
of	  economy	  skill	  and	  thinking	  is	  the	  biggest	  draw	  back.	  	  
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1. Bakgrund 

1.1 Karriärväxlande officerare 
Sveriges försvarsmakt (hädanefter: FM) har gått igenom stora förändringar de senaste 

årtiondena. När försvaret omformats från ett stort invasionsförsvar till ett mindre insatsförsvar 

har det lett till förbandsnedläggningar och den totala personalstyrkan har minskat kraftigt. 

Som en konsekvens av försvarsbesluten 1999 och 2004 har över 5000 arbetstillfällen 

försvunnit (von Friedrichs, 2009). I dagens FM finns vad man kallar en obalans i 

officerskåren (Nordlund, 2012). I korthet går det ut på att det finns ett överskott av äldre 

officerare med högre militär grad som gör att man har svårt att anställa yngre 

specialistofficerare. Det finns idag alltså en stor grupp personer med bakgrund som 

yrkesofficerare i det civila arbetslivet samtidigt som FMs strävan är att ännu fler ska välja att 

karriärväxla. 

 

En officer är en person som genomgått särskild utbildning för en anställning med 

chefsbefattning inom Försvarsmakten. Idag består officersprogrammet av en 3 årig utbildning 

som leder till en akademisk yrkesexamen (Försvarsmakten, 2014). Det militära gradsystemet 

har förändrats flera gånger under historien. Från 1983 till 2009 gällde ett system som innebar 

att en nyutbildad officer erhöll graden fänrik (Proposition 1977/78:24). Enligt samma system 

erhöll en officer högre grad efter viss utbildning enligt Tabell 1. I freds- och 

utbildningsorganisationen är Fänrik, Löjtnant samt Kapten traditionellt grader på en officer på 

plutonsnivå medan Major är grad på kompaninivå och Överstelöjtnant är grad på 

bataljonsnivå (Proposition 1977/78:24). 

 

Tabell 1. Svenskt gradsystem 1983-2009 

Bataljonchef i fredsorganisationen Överstelöjtnant 
Bataljonchef i krigsorganisationen Major 
Kompanichef i utbildningsorganisationen Major 
Kompanichef i krigsorganisationen Kapten 
Plutonchef i utbildningsorganisationen Kapten 
Plutonchef i krigsorganisationen Löjtnant 
Kompaniadjutant i utbildningsorganisationen  Löjtnant 
Kompanikvartermästare (krigsorganisationen) Löjtnant 
Ställföreträdande plutonchef i utbildningsorganisationen Löjtnant 
(stamanställd) Gruppchef/Instruktör Fänrik 
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I en rapport från Uppsala universitet (Jakobsson, 2011) beskrivs att personer med bakgrund i 

det militära har högre chans till en högre inkomstnivå än genomsnittet ett antal år efter en 

försvarsnedläggning, särskilt den som har officersutbildning. Författaren menar att detta 

troligen grundas i att officerarnas ledarskapsförmåga har värde även i andra branscher. Han 

hänvisar till att officerare enligt en artikel i Dagens nyheter (Jacobsson, 2004) är eftertraktade 

som bland annat platschefer, projektledare och personalchefer. En studie från Umeå 

Universitet (Andersson, Lundberg & Sjöström, 2005) visar att kommuner som drabbats av 

försvarsnedläggningar inte drabbas ekonomiskt över tid i form av minskade skatteintäkter. 

Detta troligtvis på grund av att den friställda personalen har relativt enkelt att hitta välbetalda 

arbeten på orten eller väljer att flytta. En uppföljning av karriärväxlande officerare (Kadefors, 

Ohlsson & Blomsterberg, 2011) visar att före detta officerare börjat jobba som bland annat 

produktchef, managementkonsult, marknadschef, säkerhetschef, säljchef och planeringschef. 

Utöver chefstjänster hade flera börjat jobba som specialister med anknytning till deras tidigare 

arbetsområden inom FM. En enskild informant i samma studie uppgav att nästan alla 

officerare han kände, ett 40-tal, som lämnat FM det senaste årtiondet fått arbete som högre 

civila chefer, exempelvis kommunchef.  

 

Många menar att officerare har självklar bakgrund för civila ledaruppdrag genom sin 

ledarskapsförmåga, sitt organisationskunnande, ansvarstagande, auktoritet, initiativ- och 

innovationsförmåga och sin höga integritet (Oppelaar, 2007). Enligt en rapport om civilt 

meritvärde som FM beställt (Stålberg & Gruvmalm, 2011) anses överlag erfarenhet från 

officersyrket som meriterande av HR-chefer men bara förutsatt att man inte varit officer större 

delen av sitt yrkesliv. Viktiga beståndsdelar av civilt ledarskap såsom ekonomi och kundfokus 

anses nämligen en sådan grupp sakna. Före detta yrkesofficerare anses enligt rapporten ha ett 

praktiskt ledarskap, vara bra på teambuildning, vara ansvarsfulla, ha hög social kompetens, 

vara strukturerade, högpresterande, problemlösande och kan tala inför grupp. Många tror dock 

enligt rapporten (Stålberg & Gruvmalm, 2011) att den militära ledarstilen inte passar i alla 

organisationer.  

 

På uppdrag av FM har forskare vid Göteborgs universitet genomfört en utvärdering av FMs 

karriärväxlingsprojekt. Detta utmynnade i rapporterna ”Utvärdering av 

Karriärväxlingsprojektet – Slutrapport” (Blomsterberg och Kadefors, 2009) och ”En 

effektivare karriärväxling för officerare” (Kadefors, Ohlsson & Blomsterberg, 2011). Civila 
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informanter i studien av officerares karriärsväxlingar (Kadefors, Ohlsson & Blomsterberg, 

2011) är överens om att officerarnas ledarutbildning är värdefull även civilt och att den breda 

utbildning som gruppen besitter gör dem lämpliga som strategiska ledare i offentlig sektor. 

Enligt studien menar många karriärväxlare att det är deras kompetens inom pedagogik och 

ledarskap som gjort att de kunnat karriärväxla till civil arbetsmarknad. Dessutom lyfter de 

fram sin kompetens inom teknik, logistik, projektledning och personalfrågor. Samtliga 

informanter återkommer till ledarskapet, att leda personer och verksamheter.  

 

Civila chefer i utvärderingen (Kadefors, Ohlsson & Blomsterberg, 2011) beskriver att 

karriärväxlande officerare kan vara aktuella för chefsuppdrag på relativt hög nivå då de 

verksamhetsspecifika kunskapskraven då minskar. En del av officerarnas ledarkompetens som 

uttrycks som eftertraktad är den logistiska effektiviteten tillsammans med generiska 

ledaregenskaper. Utvärderingen antyder ändå att vissa områden, exempelvis kommunal 

familjeomsorg, även på hög nivå ställer högre krav på verksamhetskunskap än andra. En 

enskild officer i studien menar att det är nödvändigt att det finns minst en chefsnivå under 

tjänsten för att en officer ska vara lämplig trots sin bristande verksamhetsspecifika kunskap. 

Studiens karriärväxlare var överens om att möjligheterna för att göra ett bra jobb uppstod först 

på relativt hög organisatorisk nivå. Utöver generella ledarkompetenser beskriver informanter i 

studien från både fack och arbetsgivare inom kommun och landsting samt Trygghetsstiftelsen 

att det kan finnas vad studien kallar specifika ledarkompetenser som kan vara av intresse, 

exempelvis när man rekryterar tekniska chefer och personalchefer.  

 

Sammantaget framträder en bild av en yrkesgrupp som efter att ha lämnat sin gamla 

arbetsgivare har relativt goda chanser att lyckas på arbetsmarknaden. Gruppen som helhet har 

bra inkomst ett antal år efter karriärväxlingen jämfört med befolkningen som helhet och en 

stor del av gruppen går från sina tjänster inom försvaret till olika typer av chefsuppdrag i det 

civila samhället och många företrädare för civil arbetsmarknad har en positiv bild av gruppens 

kompetenser. 

 

1.2 Utmaningar i karriärväxling 
Att karriärväxla behöver inte vara helt problemfritt. Utvärderingsstudien (Kadefors, Ohlsson 

& Blomsterberg, 2011) lyfter fram flera exempel på kulturskillnader mellan organisationer 

och att detta påverkar anställningsbarheten hos karriärväxlarna. Exempelvis menade en 
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karriärväxlare att det skulle finnas stora likheter mellan FM och offentlig sektor i hur man ser 

på ekonomi och strategiska frågor och att karriärväxlare kanske därför föredrar offentlig 

framför privat sektor. Författarna lyfter aspekten att en officer är van vid den statusen som 

kommit från den institutionaliserade karriärvägen och gradsystemet i FM. Den civila 

arbetsmarknaden är istället uppbyggd runt mer diffusa system för karriär och de gamla 

meriterna har inte per automatik samma värde. 

 

I många andra länder tillämpas system med tidsbegränsade anställningar även för officerare 

vilket leder till en mer gynnsam åldersfördelning än i Sverige genom en påtvingad 

karriärväxling (Nordlund, 2012). Detta avvisades i utredningen för Sveriges 

personalförsörjning (SOU 2010:86). Man har istället sedan 2006 arbetat med ett frivilligt 

karriärväxlingsprogram som syftar till att enskilda skall karriärväxla till civil arbetsmarknad. 

Man har dock konsekvent landat långt under målet på antalet personer som valt att delta i 

programmet (Blomsterberg & Kadefors, 2009). 

 

En internationell jämförelse (Nordlund, 2012) visar att andra länder tillämpar ett system enligt 

följande: 

 

1) Enkel yrkesvägledning, mindre stödåtgärder vid sökande av arbete såsom hur 

skriver man en arbetsansökan och ett CV. 2) Mer aktiv och utvecklad 

yrkesvägledning, ”jobbsökarcoach”, kurser i att söka jobb. 3) Stöd till omskolning 

och vidareutbildning i form av kortare kurser 4) Längre betald omskolning och 

vidareutbildning på antingen av FM anordnad utbildning eller civila 

skolor/universitet 5) Generösa pensionsvillkor 6) Förtur till andra statliga 

anställningar. (Nordlund, 2012, s.94).  

 

Den svenska utvärderingsstudien (Kadefors, Ohlsson & Blomsterberg, 2011) visar att det har 

förekommit utbildningssatsningar när officerare har karriärväxlat till civil arbetsmarknad. 

Exempelvis har Trygghetsstiftelsen genomfört ettåriga skolledarutbildningar och det har 

funnits samarbeten mellan FM och Polishögskolan. Vanligare är dock att växlingen skett 

endast genom ekonomiskt stöd från den gamla arbetsgivaren och Trygghetsstiftelsen.  
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1.3 Vikten av studier på området 
Sammanfattningsvis finns det idag ett stort antal personer med militär bakgrund som idag 

istället verkar på en civil arbetsmarknad. Detta samtidigt som FM själva har uttalat att man 

önskar utöka denna grupp genom en frivillig karriärväxling. Detta ställer stora krav på både 

FM som före detta arbetsgivare, övriga samhället och på dessa individer. Samtidigt råder inte 

enighet om på vilket sätt denna personals utbildningar och erfarenheter är gångbara på civil 

arbetsmarknad. 

2. Forskningsgenomgång 
Den teoretiska ramen för denna studie är delad. För det första består den av aktuell forskning 

kring begreppen anställningsbarhet, omställning och kompetens. För det andra består den av 

tidigare studier på forskningsområdet militär personals karriärväxling, ledarskap och 

kompetens. Studien har haft en induktiv utgångspunkt och teorierna i denna genomgång har 

därför främst använts för att sortera och analysera resultatet i efterhand.  

 

Relativt lite forskning har bedrivits på militär karriärväxling och de studier som har gjort har 

främst tillkommit i en amerikansk kontext. Forskningsgenomgången består därför till stor del 

av studier som gjorts på andra områden och som i denna studie appliceras på karriärväxlande 

officerare. 

 

Centrala begrepp för studien är anställningsbarhet, omställning, kompetens, karriärväxling 

och transformativt ledarskap. 

 

2.1 Anställningsbarhet  
Anställningsbarhet (på engelska: employability) definieras som om ”en person är möjlig att 

anställa, att hon eller han har de kvalifikationer och förmågor som arbetsmarknaden 

efterfrågar” (Cedersund & af Schmidt 2006, s.11) eller ”en persons möjlighet att få en ny 

likvärdig eller bättre anställning” (Berntsson, 2008, s.15). Aktuell litteratur beskriver ofta 

anställningsbarhet utifrån en arbetslös eller en studerandes perspektiv (Berntsson, 2011). 

Garsten (2011) beskriver anställningsbarhet som gränssnittet mellan individ och organisation. 

Det är där man kan studera förändringar i krav som företag ställer på arbetssökande. Enligt 
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denna definition är det idag enligt Garsten möjligt att likställa anställningsbarhet med 

förmågan till anpassning till krav som ställs och förmåga till lärande.  

 

Berglund (2009) beskriver anställningsbarhetsbegreppet som primärt ett policybegrepp på tre 

skilda nivåer: nationell nivå, organisationsnivå och individnivå. På nationell nivå handlar 

anställningsbarhet primärt om framtidens jobb samt arbetslöshetsnivåer. På organisationsnivå 

handlar anställningsbarhet om kompetensförsörjning i form av rekrytering. Individen blir i 

första hand ett subjekt för anställningsbarheten i de övriga nivåerna men har också möjlighet 

att anpassa sig eller göra motstånd mot denna påverkan. Enligt Garsten och Jacobsson (2004) 

har en förskjutning skett från att anställningsbarhet varit ett samhällsansvar till att i högre grad 

vara ett personligt ansvar. Den enskilde personen har ett utökat ansvar för att vara en 

kompetent marknadsaktör. Även Berntsson (2011) beskriver en kontinuerlig förskjutning av 

det s.k. psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Där det psykologiska 

kontraktet tidigare i huvudsak handlade om trygghet för båda parter är det idag mer kortsiktigt 

och ställer högre krav på att den enskilde arbetstagaren håller uppe sin anställningsbarhet. 

Han menar därför att anställningsbarhet snarare är en subjektiv känsla av att ha möjlighet att 

byta jobb. 

 

Två holländska forskare (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006) har utvecklat en modell 

för att utvärdera anställningsbarhet som utgår ifrån kompetensen hos medarbetaren. Denna 

delas in i 5 delar: yrkesspecifik kompetens, förberedelse inför förändrade krav på 

arbetsuppgifter, förmåga att hantera organisatoriska förändringar, förmåga att ta helhetsansvar 

och förmåga att balansera yrkesliv med andra faktorer. Kärnan i modellen är att 

anställningsbarhet är något som både medarbetare och arbetsgivare tjänar på. Samt att 

medarbetaren tjänar på sin anställningsbar på både kort och lång sikt. Dessutom menar 

författarna att anställningsbarhet innefattar såväl instrumentella som sociala aspekter och att 

anställningsbarhet kombinerar specifika och generiska kompetenser. Sandberg (2009) vänder 

sig emot en liknande instrumentell syn på anställningsbarhet genom validering av tidigare 

kunskaper. Grundat i erfarenheter av validering av fackliga förtroendevalda menar författaren 

att även om den enskilde tillgodogör sig kulturellt kapital i form av ett intyg eller diplom 

behöver inte det vara relevant för personens anställningsbarhet. En framtida arbetsgivare kan 

nämligen vara mer intresserade av det sociala kapitalet som personen eventuellt saknar, i 

exemplet genom sin brist på akademiska studier. Hillage och Pollard (1998) menar att det i 
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policyarbete tenderar att fokuseras överdrivet mycket på en persons förmåga att demonstrera 

sina färdigheter i relation till faktisk kompetens. 

 

McQuaid och Lindsay (2005) har utarbetat en annan modell för att kartlägga 

anställningsbarhet. De vänder sig emot vad de menar är en vanligt förekommande smal syn på 

anställningsbarhet som en individs förmågor och färdigheter. De menar att en modell som 

fokuserar för mycket på en individs färdigheter tenderar att reducera insatser som syftar till att 

öka anställningsbarhet till enbart färdighetskurser. Deras modell bygger på kategorierna 

Individuella faktorer, Personliga omständigheter och Kontextuella faktorer (min 

översättning). Individuella faktorer definieras som exempelvis överförbara färdigheter men 

också social förmåga. Personliga omständigheter innebär exempelvis den individuellas 

familjesituation och ekonomiska kapacitet. Kontextuella faktorer handlar om faktorer från 

samhället, bransch eller organisationer som påverkas individen. Modellen tar på så sätt 

hänsyn till både tillgång- och efterfrågansfaktorer på arbetsmarknaden. Modellen finns 

förtydligad i Tabell 2. 

 

Tabell 2. McQuaid & Lindsays modell för anställningsbarhet (2005) 

Individual factors Personal circumstances  External factors 

- Employability skills - Household circumstances  - Demand factors 

and attributes  - Work culture  - Enabling support factors 

- Demographic  - Access to resources 

characterstics 

- Health and well-being 

- Job seeking 

- Adaptability 

 

Även Fugate, Angelo och Blake (2003) presenterar en något avvikande modell för 

anställningsbarheten. De menar att anställningsbarheten är skärningspunkten mellan 

faktorerna karriärsidentitet, förmåga till anpassning respektive socialt kapital och 

humankapital. Karriärsidentitet baseras på den enskildes egen bild av sig själv och sin 

arbetsmarknad. Anpassningsförmåga är den enskildas förmåga att anpassa sig till en ständigt 

föränderlig omvärld. Det sociala kapitalet är inbyggt i den enskildes nätverk och sociala 

förmåga medan humankapitalet syftar till summan av den enskildes erfarenheter och 
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förmågor. Med en liknande modell presenterar den amerikanska forskaren Smith (2010) tre 

strategier för den enskilde arbetstagarens anställningsbarhet. Den första är att implementera 

en inre bild av sig själv som värdefull och som anställningsbar. Den andra är att utöka sitt 

humankapital genom exempelvis utbildningar. Den tredje är att bevisa sitt värde som anställd 

genom olika typer av obetalt arbete. 

 

2.2 Omställning 
Ett fenomen nära besläktat med anställningsbarhet är omställning (på engelska: outplacement) 

då individen förväntas vara rörlig både geografisk och arbetsuppgiftsmässigt för att behålla 

sin anställningsbarhet (Garsten, 2011). Begreppen outplacement och outplacement counceling 

blev populärt framförallt på 1990-talet i samband med stora nedskärningar i företag för att 

trygga friktionsfria övergångar för både arbetsgivare och övertaliga arbetstagare (Butterfield 

& Borgen, 2005). I slutet på 90-talet beskrev Aquilanti och Leroux (1999) den första 

integrerade modellen för outplacement-handledning - AIM. Enligt dem skulle outplacement-

konsulten i ett första skede hjälpa den anställde att hantera personens ilska och sorg över att 

ha förlorat jobbet. Den skulle sedan hjälpa till att avgöra den anställdes anställningsbarhet och 

hjälpa denne med finansiell och karriärmässig planering. Som tredje steg kom att praktiskt 

hjälpa personen i jobbsökande genom träffar med arbetsgivare och utbildning i CV-skrivande, 

nätverkande och intervjuträning. Till sist ska konsulten löpande stötta och uppmuntra den 

karriärväxlande genom kontinuerliga samtal under processen. Bensons avhandling om 

svenska omställningsprogram (Benson, 2008) visar att de studerade organisationerna än idag 

använder sig av liknande tillvägagångssätt. Programmen utgår ifrån en analys av den anställde 

och arbetsmarknaden för att sedan gå vidare med mer konkret arbete för att söka jobb. Studien 

visar att en viss grupp deltagare i omställningsprogrammen sågs som o-coachningsbara då de 

inte ställde upp på situationen att omvandla sig själva för att marknadsföras på 

arbetsmarknaden i enlighet med de villkor som ställdes i programmen. I Bensons studie 

beskrivs att deltagarna får beskriva sig själv och sin egen arbetsmarknad och tränas i att söka 

jobb genom exempelvis att skriva CV där deltagarnas kompetenser kondenserats. Även en 

rapport från arbetslivsinstitutet (Bäckström, 2005) bekräftar bilden av omställningsprojekt 

som mycket likriktade.  

 

Överlag inriktar sig omställningsstudier, och omställningsprojekten i sig, på den psykosociala 

processen hos de deltagande och på hjälp i själva jobbsökandet (exempelvis Aquilanti & 



	   9	  

Leroux, 1999; Benson, 2008; Butterfield & Borgen, 2005). Relativt liten del av studierna har 

faktiskt inriktat sig på insatserna som är inriktade på att utveckla arbetslivskompetenser. 

Exempelvis fanns i de företag Benson (2008) studerade alternativet att ta emot studiestöd men 

den grupp som valt detta alternativ valde författaren bort att studera till förmån för deltagarna 

i det så kallade jobbsökarkontraktet. Även denna del av omställningsprojekten kan ändå 

påstås syfta till ökat anställningsbarhet om man använder Berntssons (2011) definition – 

nämligen att anställningsbarhet är själva känslan av att vara anställningsbar.  

 

2.3 Kompetens 
Kompetens är ett stort och svårfångat begrepp. Stockfeldt (1988) definierar kompetens som 

kunskap, vilja och tillfälle sammanfaller. Med andra ord när en person har erforderlig 

kunskap och färdighet att utföra en uppgift men också samtidigt vill och har möjlighet att 

utföra uppgiften. Det är denna definition som genomgående används för att definiera 

kompetens i denna studie.  

	  

2.4 Militär karriärväxling och kompetens 
En amerikansk utvärdering av amerikanska arméns instrument för omställning (Sharkey, 

2011) visar att utbildningsnivå eller anledning till varför en arméanställd slutar i 

organisationen inte hade någon signifikant inverkan på vilket självförtroende personen hade 

inför utmaningen att söka jobb. Studien undersökte däremot inte i vilken utsträckning de 

medverkande faktiskt fick jobb. Författaren menar i studien att det i den amerikanska armén 

idag inte finns någon kultur av att ge feedback på omställningsprogrammen och att hennes 

studie är en av de få på området. 

 

I utvärderingen av svenska försvarets karriärväxlingsprogram (Blomsterberg & Kadefors, 

2009) menar författarna att yrkesofficerarnas kompetens framförallt beskrivs som förmågan 

till ledarskap. En återkommande aspekt är att gruppen uppfattar det som problematiskt att 

beskriva sin kompetens för en civil arbetsgivare. Vad det gäller individuella egenskaper 

framlyfts ofta att gruppen är ”vana att ta ansvar, att de är tydliga, har hög social kompetens, är 

initiativrika.” (s. 32). Författarna menar att den upplevda anställningsbarheten troligen har 

stor inverkan på den faktiska anställningsbarheten. Detta har stora likheter med hur Berntsson 

(2008) definierar anställningsbarhet. Blomsterberg & Kadefors (2009) menar också att en 
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yrkesofficer med en bättre dokumenterad och lättvaliderad kompetens troligen är mer 

motiverad till att karriärväxla.  

 

I en senare utvärdering (Kadefors, Ohlsson & Blomsterberg, 2011) menar flera intressenter att 

karriärväxlande yrkesofficerer skulle passa väl som chefer i offentlig sektor. Särskilt 

exekutiva och strategiska chefsroller eftersom det då krävs mindre verksamhetsspecifik 

kunskap. Författarna menar att det borde finnas goda chanser för yrkesofficerare som chefer i 

både privat och offentlig sektor.  

 

Popper (1996) har analyserat ledarskapsmönster i olika typer av organisationer. Poppers 

studie menar att inom olika kontexter är olika typer av ledarskap mest aktuella. Författaren 

skiljer här på ledarskapet formell auktoritet som är aktuell inom exempelvis institutioner, 

positiv förstärkning respektive bestraffning som är aktuell inom affärslivet och emotionell 

motivation som är aktuell inom exempelvis den militära världen. Popper (1996) menar att den 

emotionella motivationen kan göra saker som mer traditionella ledarskapsbeteenden aldrig 

kan. Anledningen till detta är enligt författaren rotat i psykologiska effekter såsom projektion 

och attribution. Affärslivets ledarskap utgår alltid ifrån att medarbetares prestation är kopplat 

till en eventuell belöning eller ett straff. Inom försvaret styrs medarbetares handlingar snarare 

av inre motivationsfaktorer. Anledningen till den specifika situationen i försvaret menar 

författaren är de extrema fysiska och psykiska situationer som deltagarna hamnar i. 

Affärslivet beskrivs som instrumentellt medan engagemang i försvaret är normativt. 

 

Bass (1985; 1996) är en av förgrundsgestalterna runt teorin transformativt ledarskap. Enligt 

honom går transformativt ledarskap ut på att en ledare får medarbetare att förstå värdet av en 

uppgifts resultat och att uppmuntra medarbetare att sätta gruppen före jaget. Vidare går 

transformativt ledarskap ut på att appellera till medarbetares önskan om en högre ordning. Det 

transformativa ledarskapet ställs alltid i motsats till det transaktionella ledarskapet som utgår 

ifrån belöning och bestraffning. 

 

Wong, Bliese & McGurk (2003) undersöker militärt ledarskap utifrån Hunts utökade 

ledarskapsmodell. Hunts (1991) modell vidgar begreppet ledarskap från ansikte till ansikte till 

att ta hänsyn till indirekt ledarskap. Modellen utgår primärt från vilket tidsspann en ledares 

beslut påverkar organisationen. Utifrån den faktorn undersöker Hunts modell den externa 

miljön och dess krav på ledaren i form av uppgifter, kapacitet och kulturell flexibilitet. I 
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appliceringen på den militära strukturen av Wong et al (2003) delas ledarskapet in i tre nivåer 

– Strategi, Operationellt och Taktiskt. Studien menar att den lägsta nivån i modellen – taktiskt 

ledarskap - motsvarar allt inom bataljons storlek, det vill säga cirka överstelöjtnant och neråt i 

gradsystemet. Denna nivås ledarskap är framförallt inriktat på att dels utföra order uppifrån 

och dels att vidareutveckla kompetensen och välmående hos sina underordnade. Goda ledare 

på denna nivå skapar välmående soldater genom självkänsla och klarhet över mål hos 

soldaterna. Transformativt ledarskap visar sig positivt på denna nivå i relation till prestation, 

dessutom finns ett samband mellan officerare på dennas nivås upplevda anpassningsbarhet 

och deras gruppers prestation.  

3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka karriärväxlande officerares uppfattning av sin egen 

anställningsbarhet och kompetens på civil arbetsmarknad.  

 

3.1 Frågeställningar 
• Hur upplevde de karriärväxlande omställningen från anställningen i Försvarsmakten 

till civil arbetsmarknad? 

• Hur upplever de karriärväxlande sin anställningsbarhet? 

• Vilken påverkan upplever den karriärväxlande att dennes militära meriter har på 

dennes chans att få jobb på den civila arbetsmarknaden? 

• Upplevs den kompetens den karriärväxlande byggt upp i Försvarsmakten som gångbar 

på den civila arbetsmarknaden? 

• Vilka eventuella skillnader i möjligheter att använda sin kompetens upplever 

respondenten mellan sin nuvarande och tidigare arbetsplats? 

4. Metod 

4.1 Analys och insamling 
Resultatet från denna kvalitativa studie har analyserats med hjälp av en blandad analysmetod 

med huvudsaklig utgångspunkt i fenomenologiska analysmetoden (se Fejes & Thornberg, 

2009). Detta val gjordes med bakgrund av studieobjektets natur och vad studiens resultat skall 

komma att användas till. Studien vill besvara frågan om informanternas egna upplevelser av 
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sin anställningsbarhet och kompetens, med andra ord en subjektiv upplevelse snarare än en 

objektiv sanning. Resultatet är i första hand menat till att skapa en förståelse för 

informanternas egna upplevelser och är tänkt att kunna användas vid vidareutveckling av 

verktyg för karriärväxling och avveckling samt rekrytering, coachning och 

kompetensutveckling av yrkesgruppen som studien undersöker. Fokusen på de egna 

upplevelserna och på att få fram en essens för att kunna använda praktiskt gör 

fenomenologisk analys särskilt lämplig (Fejes & Thornberg, 2009). Studien har kommit att 

anta en huvudsakligen induktiv (se Bryman, 2002) karaktär då de bakomliggande teorierna till 

stor del består av generella begrepp och förhållandevis lite forskning tidigare har bedrivits på 

det specifika området. Dataanalysen har utgått ifrån kondensation vilket inte är en tradionellt 

fenomenologisk metod utan är mer vanligt inom fenomenografisk dataanalys (Fejes & 

Thornberg, 2009). Analysen har också bedrivits genom ett konstant jämförande av resultaten 

för att identifiera återkommande drag i informanternas berättelser. Kondensation görs genom 

att renskriva och förenkla transkriptionen och konstant jämförande innebär att ständigt växla 

mellan analys och resultatinhämtning (Fejes & Thornberg, 2009). I enlighet med 

fenomenologisk analysmetod har fokus legat snarare på att identifiera likheter i 

informanternas svar snarare än skillnader (Fejes & Thornberg, 2009). De återkommande 

dragen har kategoriserats samt bearbetats med hjälp av eidetisk reduktion vilket innebär att 

skilja på utsagor som varierar mellan respondenterna och de som inte gör det (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 

Med bakgrund av valet av analysmetod tillsammans med studiens syfte ansågs en insamling 

genom semistrukturerade intervjuer mest fördelaktig för studien. En semistrukturerad 

intervjuform innebär att forskaren utgår ifrån en intervjuguide men tillåter sig att anpassa 

intervjun efter den intervjuade (Bryman, 2002). En strukturerad intervjuform omöjliggör till 

stor del följdfrågor och fördjupande frågor och lämpar sig därför inte för studier som syftar 

till att studera personers ståndpunkter (Bryman, 2002). De transkriberade intervjuerna och 

kondenseringen av desamma har sedan legat till grund för den fortsatta analysen. Alternativet 

självrapportering, som annars är den vanligaste insamlingsmetoden i fenomenologiska studier 

(Fejes & Thornberg, 2009) valdes bort. Detta med anledning av att studien syftar till att 

undersöka upplevelser av tidigare händelser snarare än pågående och upplevelser i relation 

mellan tidigare och nuvarande arbetsplatser. 
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4.2 Urval 
Studieobjektet i denna studie är personer som har en utbildningsbakgrund som motsvarar 

dagens officersprogram vid militärhögskolan med taktisk inriktning, som har arbetat som så 

kallad truppofficer inom Försvarsmakten och som nu arbetar på den civila arbetsmarknaden. 

Studieobjektet avgränsades med hänsyn till att utbildningsbakgrunden och arbetsmeriterna 

bör se liknande ut för att uppfattningen av anställningsbarheten skulle kunna grundas på 

liknande erfarenheter. Urvalet har baserats på ett riktat snöbollsurval (se Bryman, 2002). 

Snöbollsurval valdes i första hand till studien av praktiska skäl då populationen är svår att 

genomföra ett slumpmässigt urval på. Fem personer (hädanefter kallade gatekeepers) 

tillfrågades om de kan tänka sig att bistå studien med tips på 4-5 andra potentiella informanter 

vardera. Dessa gatekeepers var på förhand kända av mig som författare till följd av en 

blandning av personliga och professionella relationer. Av dessa fem gatekeepers valde en att 

inte delta och en svarade ja men bistod i slutändan inte med några informanter. De tre 

återstående gatekeepers bistod med tips på två respektive fyra och elva potentiella 

informanter. Urvalsprocessen gestaltas i Figur 1.  

 

 
Figur 1. Snöbollsurval. Blå färg visar de som deltagit i studien, röd färg de som valt att avstå 

medverkan och grå färg markerar de som inte tillfrågats. 
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Av dessa totalt 17 potentiella informanter gjordes ett slumpmässigt urval på ett sådant sätt att 

ingen gatekeepers enskilda grupp intervjuades som helhet. Detta medför att ingen gatekeeper 

med säkerhet vet vilka personer som deltagit i studien. Utöver personer som gatekeepers gett 

tips om intervjuades en av gatekeepers själv i form av informant, övriga gatekeepers valdes 

bort som informanter då jag som författare ansåg mig ha en för personlig relation till dessa. 

Endast två tillfrågad potentiella informanter valde att inte delta i studien. Totalt genomfördes 

sju intervjuer. Intervjuerna genomfördes antingen på informantens arbetsplats eller i ett annat 

lånat kontor. En av intervjuerna kom av praktiska skäl att genomföras över telefon. 

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades i efterhand.  

 

Efter att resultatet inhämtat och analyserats har citat och texter återkopplats till respektive 

respondent via mailkontakt för att undvika missförstånd eller felaktiga antaganden. Även 

detta är en viktig del av en fenomenologisk analysmetod (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

4.3 Kvalitet och etik 
Fejes och Thornberg (2009) väljer att i kvalitativ forskning använda kvalitet som begrepp för 

att bedöma studier istället för att använda den kvantitativa forskningens validitetsbegrepp. En 

studie med hög kvalitet är enligt dem en ”noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ 

studie i vilket ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl med en kritisk analys” (Fejes 

och Thornberg, 2009, s.219). För att uppnå hög kvalitet har de teoretiska perspektiven 

noggrant redogjorts i detta arbete. Vidare är studiens ambition att sanningsenligt och fylligt 

beskriva respondenternas uppfattningar. Detta samtidigt som jag som forskare har behållit en 

analytisk distans till det insamlade materialet genom att växelvis röra mig mellan mina 

analytiska antaganden och respondenternas utsagor. För att säkerställa användbarheten i 

studien avslutar jag denna rapport med en rekommendation för hur studiens resultat kan 

användas och rekommendationer för vidare forskning på ämnet. 

 

I detta arbete har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Etiska frågeställningar som tagits särskild hänsyn till är frågan om 

att alla eventuella informanter ska uppleva att de är fria att vara anonyma i sin medverkan. 

Ingen respondent har uttryckligen önskat detta men enligt tidigare redogörelse har ändå 

urvalet och dokumentationen utformats för att säkerställa detta. Detta har varit särskilt aktuellt 

då alla informanter har tipsats av en gatekeeper. I samband med varje intervju har 
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respondenten tagit del av skriftlig information om att de deltar frivilligt, att deras uppgifter 

behandlas konfidentiellt och att de kan avbryta intervjun när som helst. Då själva syftet med 

denna studie utgår ifrån respondenternas upplevelser har särskilt hänsyn tagits till att verifiera 

studiens resultat med informanterna i efterhand. Detta av både rena etiska skäl och för hänsyn 

till studiens kvalitet. 

	  

4.4 Metoddiskussion 
Snöbollsurval riskerar att i en studie snedvrida resultatet på grund av att personer tenderar att 

tipsa om andra personer som har liknande bakgrund och erfarenheter. Som forskare kan du 

inte avgöra om respondenterna är representativa för en större population (Bryman, 2002). Då 

denna studiens huvudsakliga syfte inte varit att generalisera resultatet till en större population 

är inte det ett problem i studien. Resultatet är här istället menat att utgöra grund för en så 

kallad analytisk generalisering (se Fejes & Thornberg, 2009). Det är kvaliteten på de 

teoretiska slutsatserna och analysen av denna studie som kan ligga till grund för en sådan 

generalisering (Bryman, 2002). Flera variabler omöjliggör en godtycklig statistisk 

generalisering av denna studie till en större population. För det första innebär urvalet till 

studien en geografisk snedvridning i förhållande till officerare som helhet. Detta kommer sig 

av att studiens gatekeepers har sin huvudsakliga militära bakgrund i samma två militära 

förband i Östersund respektive Umeå. För det andra grundar sig urvalet på personer som 

gatekeepers själva ansett lämpliga att studera. Detta kan exempelvis förklara att ingen 

arbetslös informant återfinns i studien. För det tredje bygger denna studie av etiska och 

praktiska skäl på frivilligt deltagande. Detta kan i sin tur innebära att resultatet påverkats av 

att personer som själva inte är bekväma att diskutera sin anställningsbarhet ej heller 

intervjuats i studien. 

5. Resultat och analys 
Nedan följer en redogörelse för det resultat som framkommit av respondentintervjuerna. Då 

analysen är av fenomenologisk karaktär ligger fokus på de gemensamma upplevelser som 

framkommit. Varje område följs av en analys där utsagorna analyseras med hjälp av tidigare 

studier på området. Varje delområde syftar till att svara på en eller flera av studiens 

frågeställningar. 
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Samtliga respondenter bor och arbetar i Östersund, Umeå respektive Stockholm. De avslutade 

samtliga sina anställningar i försvaret till följd av förbandsnedläggningar mellan 1998 och 

2006. Den yngsta är 31 år gammal och den äldsta 57 år. Samtliga respondenter är män. En 

respondent driver eget företag, sex arbetar som tjänstemän och en arbetar som arbetare. Ingen 

informant var vid intervjutillfället arbetslös 

 

5.1 Omställning från försvaret till civil arbetsmarknad 
Följande stycke syftar till att besvara frågan om hur de karriärväxlande upplever 

omställningen till civil arbetsmarknad. 

 
5.1.1 Anledning till karriärväxling 
Alla respondenterna slutade sin anställning i FM på olika sätt i samband med nedläggning av 

deras förband under 90- och 00-talet. Två av respondenterna fortsatte visserligen att arbeta 

inom FM på annat förband på annan ort efter nedläggning men valde i slutändan ändå att sluta 

som yrkesofficer på grund av kulturella skillnader mellan förbanden samt att familjeskäl drog 

dem tillbaka till hemorten. Alla som inte valde att flytta efter nedläggning angav familjeskäl 

som bidragande och oftast dominerande faktor bakom beslutet att karriärväxla.  

 

Det var ju så att all min familj är ju här. Svärföräldrarna var i livet och bodde här så 

skulle vi dra till en annan förbandsort så blev vi helt själv. Också är alla barnen födda 

strax innan nedläggningen. Så det var mycket. Alla gick i skola. Sen var ju 

Försvarsmakten lite i gungning så det var nog det också som påverkade - sjunkande 

skeppet. Men det var ju mest familjesituationen som vägde över. Respondent 3 

 

Ja dels så var det ju att jag hade mina barn här i stan, var frånskild och hade barnen 

varannan helg under tiden jag pendlade. Så då kändes väl alternativet att fortsätta inom 

Försvarsmakten inte riktigt realistiskt. Respondent 6 

 

I modellen för anställningsbarhet utformad av McQuaid och Lindsay (2005) beskrivs direkt 

eller indirekt ansvar för familj som en personlig omständighet som har en direkt inverkan på 

en persons anställningsbarhet. Respondenterna i denna studie hade alla möjlighet att stanna 

kvar i sin tidigare profession men valde på grund av familjesituationen att lämna. Enligt 



	   17	  

modellen (McQuaid & Lindsay, 2005) inverkade de facto variabeln familjesituation negativt 

på deras anställningsbarhet. 

 

5.1.2 Identitet 
Flera av respondenterna redogör för att de fortfarande efter många år på civil arbetsmarknad 

fortfarande ser sig själva i första hand som officerare och militärer. Detta har för flera 

resulterat i en bitterhet över försvarsnedläggningarna och kan i vissa undantagsfall ha haft en 

negativ inverkan på anställningsbarheten.  

 

Det första yrket, den första utbildningen, är en del av identititeten. [...] Skulle jag 

beskriva mig själv med ett ord så är det fortfarande officer. Respondent 7 

 

McQuaid och Lindsay (2005) beskriver en individuell faktor till anställningsbarhet som 

anpassningsbarhet och innebär bland annat yrkesflexibilitet. Det är möjligt att 

karriärsidentiteten hos före detta yrkesofficerare i vissa fall negativt påverkar 

anställningsbarheten. En persons arbetslivserfarenhet bildar tillsammans en yrkesidentitet som 

hjälper den enskilde att skapa mening i vardagen (Fugate et al., 2003). När denna rycks undan 

tvingas den enskilde att omforma bilden av sig själv, inte bara sin karriär. Bilden av 

yrkesidentitetens styrka hos professionen yrkesofficerare får stöd i Kadefors et al.s studie av 

militär karriärväxling (2011). De menar att den starka yrkesidentititen skapar motvilja till att 

lämna organisationen. Det är rimligt att anta att denna motvilja får konsekvenser även efter 

karriärväxlingen. 

 

5.1.3 Att söka jobb 
Respondenternas upplevelse av att söka jobb skiljer sig i fråga om utgång, det vill säga i om 

de varit lyckosamma eller ej. Det som går igen i flera berättelser är osäkerheten i hur man 

skall gå till väga. Framförallt lyfter flera respondenter en osäkerhet kring vilka arbeten som är 

rimliga för dem att söka. 

 

Jag hade ju aldrig sökt jobb - man fick googla CV i princip då och i vredesmod sökte 

jag tre stycken därför att jag ville spräcka nollan. Respondent 2 

 

Jag förstod att det skulle bli svårt att få ett nytt jobb men inte så här svårt. Inte så här 
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svårt. […] Sen kan man ju tänka - de som sitter på personalavdelningarna, hur dom läser 

cv’na. Hur läser de egentligen? Det kan man fråga sig. Är det papperskorgen direkt eller 

är det något som gör att man…? […] Och jag vet inte hur man ska formulera sig i 

brevet för att bli attraktiv. Jävligt svårt alltså. Respondent 3 

 
Mcquaid och Linday (2005) beskriver en faktor för anställningsbarhet som 

jobbsökarkompetens. Respondenternas anställningsbarhet är delvis ett resultat av deras 

förmåga till att söka jobb på ett adekvat sätt. Aquilanti och Leroux klassiska modell för 

omställningshandledning (1999) är till stor del inriktad på att stärka just denna del av den 

enskildas anställningsbarhet.  

 

5.2 De karriärväxlandes upplevda anställningsbarhet 
Följande stycke syftar till att besvara frågan om hur de karriärväxlande upplever sin 

anställningsbarhet. Vidare syftar stycket till att besvara vilken påverkan de karriärväxlande 

upplever dennes militära meriter har på chansen att få jobb på civil arbetsmarknad. 

 

5.2.1 Att omsätta sina kompetenser 
En stor majoritet av respondenterna i studien beskriver utmaningen i att översätta sina militära 

kompetenser till en civil arbetsmarknad. Flera respondenter beskriver en inledande övertro på 

sina militära ledarskapskunskapers överförbarhet till en civil arbetsmarknad. Överlag är 

respondenterna inte överens om det bara är en fråga om översättande eller om det faktiskt 

finns avgörande skillnader i det militära och civila ledarskapet. Många av respondenterna är 

inledningsvis helt inriktade på att söka civila chefsjobb men flera upplevde snart att de har 

svårt att konkurrera med personer med annan bakgrund eller med högre militär utbildning 

(motsvarande major och uppåt). 

 

Jag var nog som ganska många som hade min bakgrund och som var då i 25 till 30-

årsåldern och tror väldigt gott om sig själv och man söker nog i vissa fall helt 

orealistiska jobb. Man jämför en krigsorganisation då var man kompanichef och då 

skriver man att man varit chef för 150 man då man ska söka jobb och de som är chef för 

150 man [civilt] - då är man av en helt annan kaliber. Jag tror att man är lite naiv - hur 

svårt kan det vara? Respondent 2 
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Och då var man ju mer inriktat på att det var någon sorts chefsjobb man skulle söka 

mest utifrån att den utbildning och erfarenhet man hade från officer det har ju varit 

inriktat mot att utbilda sig till chef. Det är ju liksom målet med de utbildningarna man 

går då. […] Man hade ganska mycket konkurrens så man hade inte riktigt nått upp till 

rätt nivå för att bli aktuell för chefsjobben man sökte. Det var mer majorerna som kom i 

fråga då. Respondent 6 

 

McQuaid och Lindsay (2005) skiljer på vad de kallar överförbarbara nyckelfärdigheter och 

överförbara färdigheter på hög nivå. Det senare handlar om sådana färdigheter som ibland är 

jobbspecifika och ibland grundar sig i specifik akademisk kompetens. Respondenterna 

upplever olika möjlighet att visa upp överförbara färdigheter på hög nivå. Till viss kan detta 

förklaras med att respondenternas erfarenheter och militära utbildningar skiljer sig åt. Till 

exempel spänner respondenternas militära utbildning från fänrik till major. Dessutom skiljer 

sig vilka färdigheter som värdesätts beroende på vilket jobb en person söker och vem som 

rekryterar. Respondenternas beskrivning av sin inställning till sin anställningsbarhet stämmer 

väl in mer Sharkeys (2011) studie av karriärväxlande amerikanska arméanställda. Även där 

fann man att de anställda var relativt positiva till sina karriärmöjligheter obundet av variabler 

såsom utbildningsnivå. 

 

5.2.2 Utbildning för att höja anställningsbarhet 
Flera av de respondenter som upplevt en låg anställningsbarhet efter sin karriärväxling har 

valt att studera på högskola eller universitet. Flera har uttryckt en vilja att bygga vidare på den 

kunskap och kompetens de besitter men som inte i sig upplevs räcka för de jobb man 

eftersträvar. Flera respondenter hade också möjligheten till ekonomisk ersättning från 

Trygghetsstiftelsen som kunde finansiera delar av eller hela studietiden. Respondenternas val 

av ämne sträcker sig ifrån pedagogik till kommunikation och ekonomi.  

 
Ja jag måste nog säga att jag trodde att jag hade större möjligheter att få jobb än vad jag 

egentligen hade. Men det visade sig snart att det var mest några som varit majorer eller 

så som fick ganska schyssta jobb. […] Jag var nog lite väl optimistisk att komma någon 

vart med den fänrikstiteln, den är inte så mycket att hänga i julgranen för sig själv. Den 

är bra att ha som ekonom eller något annat och hänga på - 'Jag är ekonom men jag har 
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också mycket ledarskapsutbildning' - då är det ett plus. Men för sig själv är det inte så 

mycket. Och det fick jag väl upptäcka själv efter ett tag. Respondent 4 

 
Då föll valet på studie och yrkesvägledarprogrammet. Så då läste jag det. Och tänkte att 

det var ju ändå lite i undervisningsvärlden. […] Och sen så ja, det var inte så intensivt 

jobbsökande direkt i och med att man hade hittat en livbåt att hoppa i, en utbildning. 

Respondent 6 

 

Att göra en civil karriär kräver, framförallt för att få legitimitet, en civil utbildning. 

Åtminstone inom de branscher jag velat jobba inom. Inte helt nödvändigt men för mig 

var det för att säkra att jag fick den legitimiteten. Jag såg vilka arbeten som mina 

kollegor som slutade fick, delvis var det jobb jag inte attraherades av. […] Jag är som 

person ganska värderationell […] Det är ofta värderationella val som avgör vad man 

gör. […] Jag tror att när jag läste kurskatalogen så konstaterade jag att det var ganska 

likt mitt gamla arbete. De här frågorna är intressanta, mer utbildning och möjlighet att 

jobba med människor och kanske fortsätta jobba med ledarskapsfrågor och frågor på 

strategisk nivå. Respondent 5 

 
Respondenternas motivering till varför man väljer studier skiljer sig åt men kan ändå rymmas 

inom vad McQuaid och Lindsay (2005) beskriver som överförbara färdigheter på hög nivå 

respektive vad de kallar för kvalifikationer. Detta möjliggörs till stor del av vad i modellen 

kallas för stödfaktorer, i det här fallet i form av stödet från Trygghetsstiftelsen. 

 
5.2.3 Andras bild av yrkesofficerare 
Samtliga respondenter upplever överlag att personer de möter har en positiv uppfattning av 

officerare som grupp. Samtliga respondenter lyfter ändå upp att det finns undantagsfall, 

framförallt människor som har låg eller negativ erfarenhet av FM. Den negativa uppfattning 

som möter respondenterna är framförallt uppfattningen att officerare är fyrkantiga och i hög 

grad använder vad man kallar hela handens ledarskap. Med andra ord att man är hård och 

diktatorisk i sitt ledarskap. Detta är något som respondenterna upplever som felaktigt. 
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Jag hörde en skicklig företagare säga ungefär så här - 'jag hoppas de lägger ner ert 

förband ganska fort. För tänk när de släpper ut all den kompetens i officerskåren i det 

civila samhället, vilket kompetenstillskott!' Respondent 7 

 

[…] Sen är det väl många också som tror - som är födda på 50-talet - att för att leda så 

ska man använda gamla lumparminnen för att få en att förstå. Det är lite 

repmånadvarianten. […] Många har ju syn på att man leder med hela handen - det är ett 

exempel man tar. Man ska leda med hela handen medan den militära utbildningen 

egentligen är ett situationsanpassat ledarskap i en högre utsträckning än många vet. 

Respondent 2 

 

En del av vad man kan uppleva som tydlighet, beslutsförmåga, rakhet, handlar ju till 

viss del om att vi lärt oss att se säker ut och bestämd. Det är bättre att fatta beslut. [...] 

Då blir det en positiv egenskap för de som ser det positivt. Men det blir i motsvarande 

grad negativt för den som har en negativ inställning till dig som militär. 'Nu kommer 

han här och pekar med hela handen'. Respondent 7 

 

Att officerare kan vara otrevliga. På gränsen till fascister. Det är liksom det är från 

enstaka. Någon enstaka person som man fått sådana undertoner från. Annars är det mer 

en positiv uppfattning. Respondent 6 

 

Frågan om andras bild av en profession tas inte upp i varken McQuaid och Lindsays modell 

(2005) eller i någon annan av de modeller för anställningsbarhet som ligger till grund för den 

här studien. Detta rör sig snarare om en kombination av vad McQuaid och Lindsay (2005) 

kallar grundläggande attribut respektive efterfrågan. Grundläggande attribut innefattar 

förmågan att presentera sig själv och sina förmågor medan efterfrågan rör situationen på 

arbetsmarknaden och hur rekryteringsprocesser utformas. Respondenterna upplever att andras 

uppfattning av vad deras yrkesbakgrund innefattar har en avgörande betydelse för deras 

anställningsbarhet. 

 

5.3 De karriärväxlandes upplevda kompetenser 
Följande stycke syftar till att besvara frågan om de karriärväxlande upplever att deras 

kompetenser från Försvarsmakten är gångbara på civil arbetsmarknad.  
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5.3.1 Specifika kompetensers inverkan på anställningsbarhet 
Nedan följer en uppräkning av respondenternas upplevde kompetenser som de värdesätter och 

har tagit med sig in i sin nya karriär. Ledarskap är vad McQuaid och Lindsay (2005) 

definierar som överförbara nyckelfärdigheter eller överförbara färdigheter på hög nivå. 

Uthållighet och att tala inför folk är istället exempel på vad modellen kallar personliga 

kompetenser. Slutligen diskuteras bristen på kompetens inom ekonomistyrning vilket även 

den är exempel på en överförbar färdighet på hög nivå. Respondenterna har överlag svårt att 

skilja sina upplevelser av vad de själva värdesätter och vad som värdesätts av andra. En 

respondent uttryckte det som att: 

 

Sen kan man ju fundera på vad som är vad. Eftersom det är min inställnings till saker 

och ting kanske det är det jag hör folk säga. Vad som är vad är inte alltid lätt att avgöra. 

Respondent 7 

 

5.3.2 Ledarskap 
Den främsta kompetensen som majoriteten av respondenterna lyfter fram är det som grovt 

definieras som ledarskap. Detta är oavhängigt om respondenten idag arbetar som chef eller 

icke-chef. De flesta respondenter menar att det militära ledarskapet upplevs som attraktivt på 

en civil arbetsmarknad och att den specifika kompetensen fått dem att få komma på 

anställningsintervjuer. Flera respondenter menar att det militära ledarskapet är annorlunda 

eller särskilt bra. Flera poängterar också att det finns många bra civila ledare på samma sätt 

som det finns många sämre militära ledare. Flera respondenter lyfter fram att de genom sin 

tidigare karriär fått stor möjlighet att praktiskt tillämpa sitt ledarskap på stora mängder 

underställda, primärt värnpliktiga. Detta har också inneburit att de ställts inför en mängd 

situationer där de behövt hantera personliga problem hos sina underställda och att detta 

inneburit att de idag är tränade i att hantera personliga problem på sina civila arbetsplatser. 
 

Jo men det värderar jag naturligtvis högt. Jag tycker det känns som man har ett bra 

ledarskap och det visar sig i att folk stannar kvar [i vårt företag]. […] Jag menar vi har 

ju gjort saker och lärt oss saker i försvaret, det har vi ju mycket att tacka för. Som har 

gjort att vi har kunnat motivera våra soldater och inte minst oss själva att stanna kvar i 

den branschen. Respondent 1 
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Det jag tar med mig är just det här ledarskapet, att våga tala ut om folk som man ska 

jobba med. Att våga ta ledarskapet och inte isolera sig på ett kontor som många gör. 

Man tar ett chefsjobb och sätter sig någon annanstans och distanserar sig och är chefer. 

Det är inte riktigt rätt sätt att göra det utan jag känner mig ganska bekväm med rollen att 

vara ledare. Det tycker jag är det största. Respondent 4 

 

[…] Det är 'personliga katastrofer' och personliga händelser som betyder mycket för en 

individ men lite för organisation. Och det är tårar och skratt. Den aspekten är man, 

kanske inte blasé, men van med och har väldigt liten barriär för att ta tag i och då kan 

man ju få en sådan profil. Då kan man ta det där. Så då kanske får man hantera mer 

gegg än sådan som är kul eftersom man har en naturlig fallenhet för det. Respondent 2 

 
Flera av respondenterna beskriver uttryckligen det militära ledarskapet som uttalat 

transformativt. Andra beskriver attribut som i sin tur kan tillskrivas det transformativa 

ledarskapet, exempelvis att sätta laget före jaget och vara inspirerande (se Bass 1985). Både 

resultatet från intervjuerna och litteraturen (Popper 1996, Wong et al 2003) indikerar att det 

militära ledarskapet kan vara positivt på civil arbetsmarknad. Samtidigt menar exempelvis 

Popper (1996) att skillnaden på ledarskap mellan organisationer också kan inverka hämmande 

på den karriärväxlande ledaren. En respondent uttrycker det så här: 

 
I grunden var det så att när jag jobbade […] mina kollegor dom funkade väldigt bra i 

den miljö, den kontext, de verkade i. När man ändrar kontexten så behöver det inte 

nödvändigtvis vara så att de fungerar i en annan kontext. Det beror på att vi inte är hur 

anpassningsbara som helst. Vi är utbildade att jobba i en specifik miljö, väldigt olik det 

civila livet. Huvuddelen av en officers liv är bara träna och träna och åter träna. […] 

När man jobbar civilt är man alltid i skarp insats. Det finns ingen andra chans för att 

göra om gör rätt. Det är en kontext som en officer inte är van vid. Respondent 5 

 

5.3.3 Uthållighet  
Flera respondenter lyfter fram att de genom sin militära bakgrund utvecklat en uthållighet 

som civila kollegor kan sakna. De menar att detta troligen grundar sig i att de gått igenom mer 
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eller mindre extrema övningar och situationer vilket sätter en civil arbetssituation i en annan 

dager.  

 

Sen har man med sig hur viktigt det är med samarbete och att bita ihop och göra det 

extra och ställa upp även om man inte vill och hela det biten. så det har varit 4 år 

egentligen uppfostran till ett arbetsliv där man egentligen är beredd att ta ett steg längre 

eftersom man tagit så mångas steg fler än vad andra gjort. Respondent 4 

 
Och även det här med att man har varit utsatt för ganska - inte svåra påfrestningar - men 

utsatt för påfrestningar och att jobba med sig själv och samtidigt lösa en uppgift vilket 

gör att ibland om man tycker något är jobbigt har man ändå något att titta tillbaka på 

och jämföra. Är det här svårare eller jobbigare än när jag var ute på någon övning? Lite 

mera extrema saker. Så att då är ju svaret nej, det är det ju inte. Det är ju en ganska 

enkel uppgift. Respondent 6 

 

5.3.4 Stå inför folk 
En mycket specifik erfarenhet många respondenter lyfter fram är förmågan att möta en större 

grupp människor. En majoritet av respondenterna lyfter fram att detta är något de idag trivs 

med och att det hjälpt dem i sitt nuvarande jobb. 

 
Ja jag är väldigt social, kan prata med alla och är aldrig blyg. Det är ju för att man stått 

framför människor. Framför massor av människor. Att prata inför folk är jag inte ett 

dugg rädd för. Det har jag tagit med mig. Respondent 3 

 
5.3.5 Ekonomistyrning 
Samtliga respondenter lyfter på olika sätt fram svårigheten med att anpassa sig till en ny 

verksamhet som är styrd ekonomiskt om målmässigt annorlunda än FM. De respondenter som 

arbetar inom privat sektor lyfter tydligast fram anpassningen till att verksamheten är 

inkomststyrd. En av respondenterna valde aktivt att läsa ekonomi på universitet för att utöka 

sin kompetens. Flera av de respondenter som idag är verksamma inom offentlig sektor 

upplever inte anpassningen till ekonomistyrning som lika stor då de idag precis som i FM 

endast jobbar med uppföljning av utgifter. En av dessa upplever ändå att bristen på erfarenhet 

av ekonomi kan ha hindrat honom från att få civila chefsjobb. Några respondenter resonerade 
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att det var först på kompanichefsnivå som man hanterade budgetfrågor på riktigt. Den 

majoren som intervjuades upplevde att det kunde vara så att han haft en fördel därigenom 

men upplever samtidigt att det också handlar om att ha en grundläggande förståelse för 

ekonomi i sig som person. 

 
Ja alltså, jag har väl egentligen aldrig jobbat med budgetering och sådant där. Det har 

jag inte gjort utan det har någon annan gjort mest medan jag varit i Försvarsmakten. 

Men nu när vi ska bygga en ny verksamhet i anläggningen då måste jag ju tänka budget. 

[…] Där [i FM] skulle man ju följa budget och göra slut på de pengarna som var, så är 

det ju naturligtvis här också men här det vi gör här det ska ju generera pengar i 

slutändan. Respondent 1 

 

Vi har ju inget vinstkrav så tilldelade pengar ska räcka - så det är ganska likt 

Försvarsmakten. […] Det kan man också tänka när man sökt chefstjänster att det kan 

vara där man har en svaghet, i att hantera ekonomi. Det är något jag inte har något 

utbildning i. Det kan ju vara det att majorerna och dem hade med sig den biten också. 

Vi vanliga truppare hade inte så mycket budget att hantera. Mer än patroner och 

granater tilldelade. Även som plutonchef hade vi inte så mycket budget att hantera. 

Respondent 6 

 
Hunt (1991) menar att en av faktorerna som skiljer ledare på hög nivå och ledare på låg nivå 

är vilken tid det tar för deras beslut att få effekt. Detta ställer i sin tur olika krav på ledares 

kompetens. Enligt Wong et al (2003) infinner sig alla respondenter i denna studie på en 

taktisk nivå i den militära strukturen och har därför i stort ägnat sig åt reaktivt ledarskap. 

Detta kan delvis förklara de upplevelser respondenter uttrycker. Möjligtvis ställer det civila 

ledarskapet krav som de har svårt att leva upp till med de kunskaper och kompetenser de fått 

från sin tid i Försvarsmakten. 

 

5.4 Kulturella skillnader på civil arbetsmarknad 
Detta stycke syftar till besvara frågan om vilka skillnader de karriärväxlande upplever i 

möjlighet att använda sin kompetens mellan nuvarande och tidigare arbetsplats. 
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5.4.1 Synen på ledarskap 
Som tidigare beskrivits har alla respondenter på olika sätt berört ämnet militärt ledarskap. 

Även då de flesta upplever att de har stor nytta av sina erfarenheter samt att de är uppskattat 

av civila arbetsgivare upplever många stora skillnader mellan arbetsplatserna. Flera 

respondenter som idag arbetar som civila chefer beskriver att de får avsevärt mycket mindre 

tid till sitt ledarskap på sina nuvarande arbetsplatser. Många respondenter upplever också att 

de civila arbetsplatserna är svårare att navigera i socialt och att chefskapet är annorlunda.  

 
Ja man kan ju ofta tycka att det är ett ganska strikt språk hur man tilltalar varandra och 

att det finns tydliga vägar och så - det gillar jag. Också handlar ofta ledarskapet i 

försvarsmakten om personliga relationer. […]. [I en annan myndighet] är chefskapet 

annorlunda, här handlar det om siffror och inte spendera lika mycket tid med att bygga 

relationer med sina underställda. Det är en helt annan typ av ledarskap eller kanske 

chefskap och det har jag upplevt även på andra ställen - att ledarskapet är lite mer 

frånvarande och distanserat. […] ja det är något jag dras till - det är något där. Det är 

mycket det där hur man hanterar både varandra som kamrater, överställda - underställda 

och sådär, även om det ibland kan vara nästan värre än vad det kan vara på andra 

ställen. Så är det ändå något där som visar på en större omtanke och en större förmåga 

att hanterar varandra. Respondent 4  

 

Respondenternas utsagor förstärker den bild Popper (1996) ritar upp genom att jämföra 

ledarskapsmönster i den militära världen och affärsvärlden. Popper menar att till skillnad från 

det militära styrs affärslivet i högre grad genom positiv förstärkning respektive bestraffning. 

Detta kan då ligga till grund för vad respondenterna upplever som ett annorlunda 

ledarskapsklimat.  

 

5.4.2 Brist på återkoppling 
En del som både respondenter som är chefer och icke-chefer berättar om är den upplevda 

skillnaden i system för återkoppling. Flera respondenter upplever att de är vana att både ge 

och ta feedback från sin tid i försvaret. Flera upplever också att det uppstått onödiga 

konflikter på deras nuvarande arbetsplatser på grund av att andra har svårt att ta emot och ge 

feedback. 
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Jag har inga konstigheter med att folk säger åt mig att jag fattat fel beslut. Det är inte 

mig som person man kritiserar utan mina beslut. Däremot är jag inte lika säker på att 

mina medarbetare kan skilja på sak och person. Det kan få konsekvenser att när man har 

något att framföra så eldar man väldigt mycket. Och det blir personligt. [...] Och då 

kanske man inte vågar säga det man känner. Det var lättare i Försvarsmakten. 

Respondent 7 

 
5.4.3 Utbildning 
Slutligen svarar många respondenter att de saknar de pedagogiska delarna från sin tid i FM. 

Många upplever att de byggt upp stor kompetens som instruktörer och utbildare som de inte 

har möjlighet att använda på sina nuvarande arbetsplatser. 

 
Det kan det ju vara pedagogiska moment, att lära andra. Det finns ju här också men det 

här att se ljuset gå upp för någon - att lära folk något de inte trodde de kunde. Sådant 

kan jag sakna. Jag kan sakna de kreativa momenten i att hitta på den roliga övningen 

som får folk att lära sig något tråkigt. Respondent 2 

 

Sammantaget analyseras de upplevda skillnaderna i ledarskap, återkoppling och utbildning 

som kulturella skillnader mellan Försvarsmakten och respondenterna civila arbetsplatser. 

Kompetenser inom dessa områden blir inte överförbara eftersom de inte är verksamma inom 

den nya arbetsplatsen (McQuaid & Lindsay 2005). Enligt Stockfeldts kompetensmodell 

(1988) är en av faktorerna för kompetens att en person ska ha möjlighet att använda sig av 

den. Dessa områden upphör alltså att vara kompetenser och blir endast erfarenheter eller 

färdigheter.  

 

5.5 Sammanfattning 
Nedanstående stycke syftar till att sammanfatta respondenternas syn på sin anställningsbarhet, 

meriter och kompetenser. Detta presenteras i en modell utifrån fenomenologins essens och 

existens.  
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Inom fenomenologisk forskning delas observationer av ett fenomen in i existens respektive 

essens (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie består fenomenet av respondenternas 

anställningsbarhet. Existensen består av de upplevelser som varierar mellan respondenterna 

och därför inte är konstanta. Essensen består i sin tur av de upplevelser som återkommer i 

samtliga beskrivningar av fenomenet. I denna rapport har ingen vikt lagts vid sådana 

upplevelser som bara delats av mycket få respondenter. Dock har vissa variationer redovisats 

inom ramen för upplevelser som på kategorinivå har delats av flertalet respondenter.  

 

Som beskrivet ovan är stora teman i resultatet från presenterats från denna studie både att 

betrakta som existens och essens. Vilka fynd som är betrakta som essens respektive existens 

beskrivs i Figur 2.  

 

 
Figur 2. Anställningsbarhet utifrån essens och existens 
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De områden som återfinns inom den streckade cirkeln i Figur 2 är vad som enligt studiens 

resultat är att betrakta som essens. De områden som istället återfinns utanför cirkeln betraktas 

som existens. Pilarna pekar från de områden som återfinns som essens men där delar av 

fenomenet betraktas som existens. 

 

Till att börja med är respondenterna eniga om upplevelserna av sin yrkesidentitet till den 

milda grad att det är att betrakta som en essens. Variationen inom temat identitet rör snarare i 

vilken grad detta har påverkat respondenternas anställningsbarhet. Identitetens påverkan på 

anställningsbarheten är därför att betrakta som existens. Detsamma gäller i tur och ordning 

respondenternas brist på erfarenhet av ekonomisk styrning respektive svårigheterna att 

översätta sina militära kompetenser och erfarenheter till civil arbetsmarknad. Dessa 

upplevelser är i så hög grad gemensamma att de kan anses utgöra en essens medan 

upplevelsen av hur detta påverkar deras anställningsbarhet skiljer sig åt till den grad att 

variationerna utgör existens. Slutligen är respondenterna eniga om kvaliteten hos det militära 

ledarskapet samt dess särprägling men inte till vilken grad detsamma är applicerbart på civil 

arbetsmarknad. Upplevelsen av kvaliteten och särprägeln är därför essens medan 

överförbarheten är existens.  

 

De respondenter som berört ämnena är överens om att deras bakgrund gör att de besitter 

kompetens att tala inför folk vilket tolkas som en form av social kompetens. Dessutom har 

deras bakgrund gjort dem uthålligare i sitt arbete än andra.  Dessa två kompetenser är att 

betrakta som essenser. Respondenternas upplevelse av deras förmåga att söka jobb, deras 

upplevelser av kulturell skillnad i form av återkoppling på arbetsplatsen samt deras upplevelse 

av att sakna möjlighet att använda sin pedagogiska kompetens går inte igen i tillräckligt 

många berättelser för att kunna betraktas som något annat än existens.  

6. Diskussion 
Nedanstående kapitel syftar till att besvara denna studies syfte. Nämligen att undersöka 

karriärväxlandes officerares uppfattning om sin egen anställningsbarhet och kompetens på 

civil arbetsmarknad. 
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6.1 Före detta yrkesofficerares anställningsbarhet   
Den sammantagna bilden av respondenternas anställningsbarhet är relativt fördelaktig för 

gruppen. Deras egen upplevelse består uteslutande av att arbetsgivare och människor i 

allmänhet är positivt inställda till deras erfarenheter och den kompetens de byggt upp i 

Försvarsmakten. En möjlig delförklaring till att respondenterna upplever en sådan inställning 

är att alla utom en fortfarande är verksamma på klassiska förbandsorter. Enligt en rapport som 

Försvarsmakten beställt (Stålberg & Gruvmalm, 2011) är nämligen personer på sådana orter 

mer benägna till en positiv grundsyn på Försvarsmakten. Stålberg och Gruvmalm (2011) 

antyder också att en person som arbetat för länge i Försvarsmakten ses som indoktrinerad i 

organisationen men denna tes bekräftas inte av denna studie.  

 

Nyckelfrågan för hur anställningsbar gruppen är kokar ner till ett antal nyckelfrågor som 

gestaltas i figur 2, nämligen skillnaderna mellan essens och existens inom fyra skilda 

kategorier. 

 

Yrkesidentitet. Frågan om yrkesidentitet har fått begränsat med utrymme i denna studie. 

Främst eftersom relativt få respondenter valde att beröra ämnet men också för att denna del 

inte återfinns i någon av de studier som ligger till teoretisk grund för studien. De svar som 

framkommit antyder dock att frågan om hur den enskilde hanterar sin yrkesidentitet i 

förhållande till sin nya karriär är direkt avgörande för personens anställningsbarhet. Detta har 

rimligen även en koppling till i vilken typ av relation den enskilde väljer att ha till FM efter 

karriärväxlingen. I denna studie har framkommit exempel både på personer som har kvar 

kopplingar till FM och personer som kraftigt tagit avstånd från FM efter karriärväxlingen. Det 

är rimligt att tänka sig att båda valen har kopplingar till hanteringen av yrkesidentiteten samt 

den besvikelse som nedläggningarna av förbanden inneburit för den enskilde.   

 

Brist på erfarenhet av ekonomisk styrning. Frågan om mötet med den civila arbetsmarknaden 

präglas hos många respondenter kraftigt av omställningen att hantera ekonomisk styrning 

eller bli utsatt för ekonomisk styrning. För att stärka sin anställningsbarhet har flera 

respondenter sett till att genom utbildning skaffa sig denna erfarenhet. Detta stämmer också 

bra med Kadefors et al.s studie (2011) som menar att yrkesofficerare bör passa bra som chefer 

i offentlig sektor då dessa inte utsätts för ekonomisk styrning på samma sätt som deras 

motsvarigheter inom privat sektor. Detta bör troligen vara en nyckelfråga att hantera för alla 
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som arbetar med omställningsfrågor i Försvarsmakten. Genom att identifiera och hantera en 

sådan tydlig kompetensbrist genom riktade utbildningar kan troligtvis anställningsbarheten 

för gruppen ökas genom att fler jobb kan bli aktuella.  

 

Ledarskapskompetensen och Svårigheten att översätta militär kompetens. Respondenterna är 

överens om att de besitter kompetens inom ledarskap men är inte överens om på vilket sätt 

den uppskattas eller hur praktiskt gångbar den faktiskt är. På ett liknande sätt uttrycker de en 

svårighet att beskriva sina kompetenser på en civil arbetsmarknad. Jag väljer att tolka detta 

som att det som avgör anställningsbarheten hos gruppen i första hand handlar om på vilket 

sätt man lyckas omsätta ledarskapskompetensen till ett civilt sammanhang och hur väl man 

lyckas presentera den för en civil arbetsgivare. Även utvärderingen av Försvarsmaktens 

karriärväxlingssystem (Kadefors et al., 2011) kommer fram till att officerare med 

väldokumenterade meriter har större chans att översätta detta till en civil arbetsmarknad. Med 

hjälp av McQuaid och Lindsays anställningsbarhetsmodell (2005) kan den avgörande faktorn 

snarare vara jobbsökarkompetensen som avgör om ledarskapskompetensen kan användas eller 

inte. Om den arbetssökande saknar förmågan att uttrycka sin kompetens i tal och skrift samt 

avgöra vilka jobb som är lämpliga att söka är frågan om erfarenheter och kompetens 

obetydlig. Kvar återstår frågan om huruvida det militära ledarskapet är effektivt i en civil 

karriär eller inte. Både Popper (1996) och Wong et al.s (2003) forskning antyder att så skulle 

vara fallet. Båda studierna och enstaka respondenter lyfter dock upp kontextens betydelse.  

 

6.2 Studiens användbarhet 
Frågan om att bestämma anställningsbarhet för en grupp människor är inte oproblematisk. 

Den modell jag huvudsakligen använt mig av i detta arbete (McQuaid & Lindsay, 2005) 

består av 27 olika grupper av faktorer vilket innebär att de generella dragen hos en grupp 

individer blir begränsade och förenklade. Avsikten med denna studie har varit att resultatet 

skulle kunna komma att användas till vidareutveckling av verktyg för karriärväxling och 

avveckling samt rekrytering, coachning och kompetensutveckling. Min uppfattning är att 

resultatet från denna studie kan ge en djupare förståelse för karriärväxlande yrkesofficerares 

situation på civil arbetsmarknad. Jag menar att en användare, medveten om att varje person är 

unik, kan använda denna rapport som inspiration inom de områden som avsetts. 

Försvarsmakten, arbetsförmedling och privata omställningskonsulter bör kunna använda 

studiens fynd för att förbättra sitt arbete med omställning och coaching. Civila arbetsgivare 
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kan använda studiens fynd som ett stöd i sina rekryterings- och 

kompetensutvecklingsprocesser.  

 

6.3 Vidare forskning 
Området militär avveckling och omställning i Sverige utifrån ett individ och 

kompetensperspektiv är fortfarande ett nästan outforskat område. Jag upplever att det skulle 

vara fruktsamt för många aktörer om mer forskning skedde på detta område. Jag upplever att 

teoribildningen runt anställningsbarhet även i fortsättningen skulle fylla en roll i en sådan 

forskning. Områden som fått relativt litet utrymme i denna rapport men som jag upplever som 

intressanta är skillnaderna mellan lägre officerare och högre officerare (Major och uppåt, se 

Tabell 1) i frågan om anställningsbarhet. Denna studie ger en fingervisning om att den senare 

gruppen troligen har en mer fördelaktig situation på arbetsmarknaden. Detta är särskilt 

aktuellt då denna grupp är högaktuell för den frivilliga karriärväxling som FM avser 

genomföra de kommande åren. Det skulle också vara intressant att göra en utförligare 

undersökning om skillnader i anställningsbarhet i privat och offentlig sektor kopplat till de 

skillnader jag tagit upp ovan.  

 

Frågan om militär ledarskapskompetens överförbarhet till civil sektor borde även den 

undersökas. Rösterna i denna studie går som redogjorts delvis isär om i vilken grad det 

militära ledarskapet kan vara verksamt i civil sektor. Även om litteraturen på området antyder 

att det militära ledarskapet är gångbart vore det intressant att i en svensk kontext undersöka 

hur väl karriärväxlande officerare de facto lyckas i sitt ledarskapsutövande. 

 

Slutligen borde frågan om yrkesidentitetens påverkan på anställningsbarheten hos denna 

grupp utforskas närmare. Som jag redogjort för i denna diskussion finns troligen mer att 

hämta inom detta delområde. En möjlig ingång skulle vara att jämföra denna grupp med andra 

grupper som har starka professionsidentiteter för att undersöka likheter och skillnader. 
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Bilaga 1 - Information inför intervju 
 

Vår intervju kommer att beröra fyra områden. Jag skickar över dem i förväg för att du, om du 

vill, har möjlighet att fundera över områdena redan innan intervjun. Områdena är: 

- Din tid som yrkesofficer och hur det kom sig att du slutade 

- Din upplevelse av tiden efteråt och av att söka jobb 

- Din upplevelse av andras uppfattning om dina meriter och förmågor 

- Din uppfattning om du har användning av dina meriter och förmågor 

 

Materialet ifrån vår intervju kommer endast att användas i mitt examensarbete i pedagogik 

med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Materialet kommer att anonymiseras på ett 

sådant sätt att ingen annan än jag vet vilka som deltagit i studien. Du deltar frivilligt och har 

möjlighet att avbryta intervjun om du så önskar.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 

Hur upplevde de karriärväxlande 

omställningen från anställningen i 

Försvarsmakten till civil arbetsmarknad? 

 

 

 

  

Hur upplever de karriärväxlande sin 

anställningsbarhet? 

 

 

Vilken påverkan upplever den 

karriärväxlande att dennes militära meriter 

påverkar dennes chans att få jobb på den 

civila arbetsmarknaden? 

Upplevs den kompetens den karriärväxlande 

byggt upp i Försvarsmakten som gångbar på 

den civila arbetsmarknaden? 

 

Vilka eventuella skillnader i möjligheter att 

använda sin kompetens upplever 

respondenten mellan sin nuvarande och 

tidigare arbetsplats 

- Hur upplevde du att andra personer värdesatte 
att du arbetat som yrkesofficer? 
- Vad är det som värdesätts? 
- Hur värdesätter du själv att ha arbetat som 
yrkesofficer? 
- Vilka förmågor har du tagit med dig från din tid 
som yrkesofficer?  
	  

- Jag skulle vilja börja med att du berättade om 
varför du blev yrkesofficer och din tid i 
Försvarsmakten. 
- Kan du berätta mer om hur det kom sig att du 
slutade arbeta som yrkesofficer? 
- Hur upplevde du tiden direkt efter att du slutat 
arbeta som yrkesofficer? 
	  

- Kan du berätta mer om vad din sysselsättning är 
idag? 
- Upplever du att du har nytta av dina erfarenheter 
från din tid som yrkesofficer i din nya 
sysselsättning? 
- Upplever du att du har möjlighet att använda den 
erfarenheten i din sysselsättning? 

- Kan du berätta mer om hur det var att söka 
jobb efter att du slutat arbeta som 
yrkesofficer? 
- Hur gick du praktiskt till väga för att hitta 
en ny sysselsättning? 
	  


