
 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdragsutbildningsprogram för Försvarsmakten  
i samarbete med Högskolan i Halmstad och  

Halmstad University Executive Education & Research AB (HUER) 

Passion för min profession 

Huvudområde: Företagsekonomi med inriktning ledarskap, 15 hp 
Kurskod: FÖ9014 

Stockholm 2018-06-08 

K
A
N
D
ID
A
T-u
p
p
sats 

Handledare: Professor Tomas Müllern 
Examinator: Professor Mike Danilovic 
 

Författare:  
Major Elisabet Holmdahl, LSS 
Kapten Karin Stenbergh, FMUndSäkC 



 2 

Halmstad University   
School of Business and Engineering   
Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp   

 
 
 
 
 

Passion för min profession 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag ska vara sjukskriven nästa vecka, vem ska jag lämna över uppgiften till? 

Det här är ju mitt hjärtebarn nu.” 

(Specialistofficer i Flygvapnet 2018) 

 
 
 
 
 
Självständigt arbete på grundnivå, kandidatuppsats 15 hp   
2018-06-08   
Författare:   
Elisabet Holmdahl, 751111 
Karin Stenbergh, 790109     
Handledare: Professor Mike Danilovic och Professor Tomas Müllern   
Examinator: Professor Mike Danilovic 
 
Foto på försättsblad: © Försvarsmakten. Fotograf: Louise Levin. 
Ombasering av förband från Luleå till Uppsala inför Flygvapenövning 15. Personalen som deltar i övningen lämnar Luleå med C-130 Hercules.  



 3 

 
 
Passion för min profession 

 
Denna titel har en dubbelbottnad betydelse, den första representerar människorna bakom studien, 
de specialistofficerare vi hade förmånen att möta och lyssna på.  
I passion ryms hela spektrat av känslor, det är mänskligt och levande. I denna studie får ni följa 
våra respondenters tankar, intressen och engagemang i sitt arbete, men också ämnen som för dem 
skapar frustration och önskan till förbättring. Något som vi slogs av var den konstruktiva 
framåtanda som alla dessa specialistofficerare utstrålade. Det visar att det finns en drivkraft och 
en vilja att göra sitt bästa i sin egen del av den komplexa helhet som är Flygvapnet idag. 
 
Den andra delen är vårt eget engagemang och vilja att bidra till att förbättra den organisation som 
vi arbetar i och tror på. Det är vår vision att vi med detta arbete ska kunna föra fram hur några av 
våra medarbetare i specialistofficersskrået ser på sin profession och genom detta skapa en bättre 
förståelse för alla de som läser detta och bidra till ett bättre beslutsunderlag för dem som arbetar 
med utveckling av Flygvapnet. 
 
Uppsala maj 2018 
 
Elisabet Holmdahl och Karin Stenbergh 
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Sammandrag 
 
Denna studie är gjord med syftet att utforska hur specialistofficerare i Flygvapnet ser på sin 
profession. Fokus ligger på människorna och vilka frågor rörande professionen som de upplever 
som viktigast just nu. 
 
På grundval av detta syfte valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie inspirerad av Grounded 
Theory. Respondenterna var aktiva specialistofficerare i Flygvapnet, handplockade för att säkra 
spridning i grad, inriktning, organisationsenhet, förbandstillhörighet, nivå, tjänstgöringsort och 
kön. Både grundutbildade specialistofficerare och omgalonerade NBO-officerare deltog. 
 
Respondenterna utstrålade en trygghet i sina roller och visade på stort intresse och engagemang 
för sitt expertisområde, samt en stolthet över den djupa yrkesskicklighet som är deras signum. 
 
Förbättringsområden som efterfrågades var tydliga karriärvägar på alla nivåer, en organisation 
som är i balans med det rådande trebefälssystemet, centrala styrningar rörande befordran och 
omgalonering, individuell uppföljning och bedömning, samt en fungerande 
informationsspridning. 
 
Mycket arbete pågår redan i Flygvapnet och Försvarsmakten för att komma tillrätta med flera av 
dessa spörsmål, men detta visade sig inte vara känt ute i organisationen. 
 
Den samlade bilden är en framtidstro och indikation på att etablerandet av trebefälssystemet drivs 
framåt, särskilt av de grundutbildade specialistofficerare och officerare som genom sin förståelse 
för systemet driver utvecklingen i takt med att de bemannar organisationen. 
 
Nyckelord: Specialistofficer, officer, trebefälssystemet, profession, Flygvapnet, motivation, 
passion 
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1 Introduktion 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Människorna i Försvarsmakten påverkas kontinuerligt av omvärldsförändringar, och därav 
påföljande politiska beslut, det ligger i yrkets natur. Sverige har under de senaste 30 åren 
genomfört två omfattande reformer avseende befälssystemet. I början av 80-talet övergavs ett 
flerbefälsystem med tre olika yrkesbefälskårer; plutons-, kompani- och regementsofficerare, och 
det kom att införas en ny befälsordning, NBO. Man ville, efter politiska påtryckningar, införa ett 
enhetligt system och komma bort ifrån de uppdelningar av officerarna som det tidigare systemet 
innebar.  
När den nya befälsordningen infördes var två normer vägledande: allt blivande befäl skulle ha en 
gemensam grundläggande utbildning till chef, utbildare och fackman, samt att utbildningen skulle 
baseras på den allmänna värnpliktens grund (Hansson 2011, s.100). Under de första åren i sin 
grundutbildning, utbildades NBO-officeren på ett sätt som till stor del liknar grundutbildningen 
till specialistofficer, men under karriärens gång byggdes denna kunskap och färdighet på, genom 
olika utbildningar. Dessa ändrades med tiden men exempel på dem är taktiska program som 
nivåhöjande utbildning till kapten. Här lades ett vidgat taktiskt perspektiv till för att officerarna 
skulle få förståelse för den taktiska och operativa nivån. Detta stegrades ytterligare för dem som 
valdes ut att kunna tjänstgöra på högre nivåer. Dessa fick genomgå högre utbildningar till 
exempel på Försvarshögskolans Stabsutbildning (SU) med möjlighet till befordran till 
major/örlogskapten och Högre Stabsutbildning (HSU) med möjlighet till befordran till 
överstelöjtnant/ kommendörkapten. (fhs.se 2018-05-31) I takt med att akademiseringen av 
svenska officerare blev aktuell, infördes en större grad av vetenskapsteoretiskt fokus på dessa 
utbildningar. HSU avslutades exempelvis med ett enskilt akademiskt arbete på magisternivå. Det 
betyder att en NBO-officer under sin karriär har haft möjligheter att fördjupa sig på ett liknande 
sätt som specialistofficerare idag eller välja att bli mera av en generalist som en ”taktiskt 
operativ” officer. Systemet var ett enhetsbefälssystem och det saknade motsvarighet i resten av 
världen. Något som kom att visa sig under många av Sveriges internationella militära 
engagemang. Under sådana insatser kunde svenska officerare tjänstgöra på befattningar som av 
andra länder bemannades av soldater eller underofficerare (Försvarsmakten 2003). Både positiva 
och kritiska röster höjdes om systemet. Vi kommer här bara att visa på några av dessa argument 
för och emot. Efter en tid framkom bland kritiker till NBO-systemet, exempelvis farhågan att det 
inom Försvarsmakten skulle lida brist på expertis med långt gående erfarenhet. NBO-systemet 
var utformat så att alla skulle kunna allt, de menade att det inte var framtaget för att officeren 
skulle specialisera sig eller utgöra ett organisatoriskt minne.  Kompetenser som borde vara 
specialistkompetenser blev således, till viss del, för generella (Riksrevisionsverket 1998 citerad i 
Gertsson 2009).  De som var positiva till systemet ansåg att officerarnas bredare kompetens redan 
på lägre nivåer gjorde officerarna mångsidiga och användbara i en organisation med en ambition 
att tillämpa uppdragstaktik. De menade också att ingen officer kunde hoppa över någon nivå i sitt 
avancemang. Det gav både en ökad förståelse bland högre chefer för verksamheten på samtliga 
nivåer under den egna, och ett förtroende från de underlydande för högre befäl (Järkeborn 2006). 
I uppsatsen kommer vi att kalla de officerare som grundutbildades enligt NBO för NBO-
officerare för att på så sätt kunna särskilja dessa från dagens officerare utbildade på det senare 
officersprogrammet (OP).  
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1.1.1 Varför återinfördes ett flerbefälssystem? 
 
Orsaken till att Försvarsmakten beslutade att införa ett flerbefälssystem var enligt Gustavsson, 
Hyllengren och Carlstedt (2010) att i det existerande systemet gick alla officerare samma 
grundläggande utbildning som inte var anpassad till insatsförsvaret. Att specialisera sig inom 
något område på förbandsnivå hade låg status och premierades inte på samma sätt som de som 
valde att gå nivåhöjande utbildning. För att stiga i graderna så snabbt som möjligt, var det 
förmånligt att endast stanna två till tre år i samma befattning och sedan leta sig vidare. Detta 
gjorde att Försvarsmakten kämpade med ett kort organisatoriskt minne. Man hoppades att genom 
att införa specialistofficerskategorin kunna komma tillrätta med detta problem.  
 
De första specialistofficerarna påbörjade sin utbildning 2007. Införandet av 
specialistofficerssystemet skedde snabbt och när dessa skulle ut och börja arbeta i 
Försvarsmakten fanns det många outredda frågor som till exempel anställningsavtal, gradsystem 
och skillnader mellan specialistofficerare och de då benämnda taktiskt operativa officerarna (den 
kategori vi numera enbart kallar officer). Vi kommer att använda oss av den senare benämningen 
i studien. Det fanns inte heller någon skillnad i hur man gjorde urvalet till dessa båda kategorier 
av officerare (Gustavsson, Hyllengren & Carlstedt 2010). 
 
1.1.2 Trebefälssystemet  

”Vår militära profession utgörs av, som det beskrivits tidigare, ett 
expertisområde inom vilket det finns flera yrken och professioner... ...De olika 
grupperna inom vår militära profession skiljs främst åt genom deras olika 
kunnande och ansvar, medan värdegrunden är gemensam. Varje grupp 
ansvarar för sitt eget kunskapsområde” (Försvarsmakten 2016b, s.25). 

Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem är ett trebefälssystem och omfattar officerare, 
specialistofficerare och gruppbefäl. Nedan beskrivs de tre befälskategorierna enligt ”Vår militära 
profession” (Försvarsmakten 2016b). Alla dessa kategorier verkar i ett brett spektrum av 
uppgifter och områden på olika nivåer. Både officerare och specialister är tänkta att arbeta på alla 
nivåer i organisationen, från pluton till den högsta ledningen i Försvarsmakten.  
 
Officerare  

Officerens primära uppdrag och grundläggande förpliktelse är att leda 
militära operationer och besluta om när och till vilken grad militärt 
våldsanvändande ska tillhandahållas för att lösa uppgiften” (Försvarsmakten, 
2016b, s.25). 

Officerens roll är att fatta beslut samt leda och samordna alla förmågor för att de samordnade 
ansträngningarna i slutändan ska leda till önskad operativ effekt. Ansvaret för verksamheten och 
de enskilda underordnades handlingar vilar på chefen och det är denne/denna som måste bedöma 
konsekvenserna för varje fattat beslut.  
Officerare har också en arbetsgivarroll som gör att dessa måste ha kunskap om lagar, 
förordningar och avtal som rör förbandets verksamhet.  
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Officerarna ska ha en akademisk utbildning på avancerad nivå och en mer generell utbildning i 
sitt yrkesfack. De stödjer sig på specialistofficerarnas djupa yrkeskompetens i detaljfrågor. 
Grundutbildningen är tre år på Militärhögskola och sedan två års studier (HOP Högre 
officersprogrammet) på Försvarshögskolan. 
 
Specialistofficerare 

”Försvarsmaktens specialistofficerare är de som ytterst svarar för att de 
praktiska militära kärnkunskaperna vidmakthålls och utvecklas, samtidigt som 
chefskap på lägre förbandsnivå kan utövas... ...Specialistofficeren 
kännetecknas av yrkesskicklighet och expertis, som utvecklats genom 
kvalificerad utbildning följt av lång yrkeserfarenhet. Specialistofficeren utövar 
chefskap på lägre förbandsnivå, främst för förband som kräver djup 
yrkeskunskap” (Försvarsmakten, 2016b, s.30). 

Specialistofficerarna ska vara den yrkeskategori av chefer som innehar den djupa 
spetskompetensen och deras uppgift är att vara kunskapsbärare och stå för kontinuiteten i 
Försvarsmaktens organisation. Dessa officerare genomgår en gedigen yrkesutbildning i 
Försvarsmakten och tjänstgör i sin funktion under lång tid för att skaffa sig en djupgående 
kunskap och färdighet i sitt område. Tillsammans med officerare med akademisk bakgrund ska 
de leda försvarsmakten framåt. Utbildning och utveckling sker främst genom att arbeta i sitt 
expertisområde. Grundutbildningen är ett och ett halvt år och är mer praktiskt inriktad än 
officerarnas grundutbildning. 
 
Specialistofficerarna är de som leder det dagliga arbetet i Försvarsmakten. Det är de som utbildar 
soldater och gruppbefäl och som arbetar som operatörer eller i teknisk tjänst vilken kräver 
särskild djup kunskap, erfarenhet och behörighet.  
Erfarna specialistofficerare kan även arbeta som chefer i organisationen på befattningar där djup 
praktisk kompetens behövs. Hur detta ska fungera är något som förtydligas i de arbeten som 
pågår idag. 
 
Gruppbefäl 

”Gruppbefälet har ansvar att leda soldater och sjömän i krigsförbanden eller 
att ansvara för kvalificerade materielsystem” (Försvarsmakten 2016b, s.33). 

Gruppbefäl har vitt skilda roller från att leda en grupp soldater i strid till att vara systemspecialist.  
Gruppchefen ska kunna leda, utbilda och öva soldater. Utveckling ske både genom att arbeta i sin 
funktion och att genomgå utbildningar. Denna studie visar att gruppbefäl som vidareutbildar sig 
till specialistofficerare innehar en djup förståelse och erfarenhet att bygga sitt ledarskap och sin 
yrkesskicklighet på.  
 
 

1.2 Pågående utvecklingsarbeten i Försvarsmakten 
 
Under arbetet med denna uppsats har ett antal arbeten pågått för att utveckla Försvarsmakten och 
Flygvapnet att verka i samklang med trebefälssystemet och förbättra de båda 
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officerskategoriernas förutsättningar i organisationen. Vi tar här upp fyra av dessa, som har stor 
betydelse för Flygvapnets specialistofficerare. 
 
1.2.1 Trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation Analysområde F6 
Försvarsmaktens nuvarande organisation motsvarar idag inte den inriktning C LEDS gav 
Försvarsmakten 2016-12-19, där det fastslogs hur de militära befälskategorierna ska förhålla sig 
till varandra. Detta har medfört att karriärvägar och personalförsörjning har klara brister. Det 
gamla arvet från äldre befälssystem och en snedvriden fördelning av grader är utmaningar som 
måste tas omhand. 
 
Sedan beslutet kom att införa trebefälssystemet, har enligt HKV PROD PLAN tydliga styrningar 
saknats för att omhänderta en långsiktig personalförsörjning. I Försvarsmaktsplanering 17 
(FMP17) fick PROD PLAN Org en uppgift att analysera detta problem och ta fram en grundsyn 
för grundrekrytering, kompetensutveckling och planering av Försvarsmaktens befäl. Den skulle 
också göra en systembeskrivning i syfte att ta fram en försörjningsbar organisation med hänsyn 
till personalvolymer och flöden inom olika kompetensområden (Försvarsmakten 2018b). 
 
Analysområdet fick benämningen PROD F6. I syfte att likrikta Försvarsmaktens befattningar och 
åtgärda de diskrepanser och den otydlighet som nu präglar organisationen, identifierades ett antal 
förändringar som ska bidra till en förbättrad samsyn och långsiktig personalförsörjning.  
Målorganisationen ska bemannas enligt trebefälssystemet och den demografiska profil som 
beräknas vara aktuell år 2025 och framåt, oavsett hur Försvarsmakten lyckas med att rekrytera 
och behålla sin personal. Tanken är att fylla organisationen successivt genom att bemanna 
personalraderna i den takt de blir lediga med personal ur rätt kategori och grad. Ingen ska tvingas 
att byta mot sin vilja. Detta kommer därför att ta många år innan systemet är i balans. 
Målorganisationen syftar också att bidra till att öka likformigheten mellan typförbanden så att 
befattningar och personalkategorier bemannas likvärdigt. De tänkta utvecklingsvägarna för 
officerare och specialistofficerare beskrivs, samt hur bemanning av typförband, staber och 
högkvarteret är tänkta att ske. Första januari 2019 träder förändringarna i organisationen i kraft 
och ca 1200 befattningar i Försvarsmakten förändras vad gäller kategori och nivå. 
(Försvarsmakten 2018b). 
 
 
1.2.2 Flygvapnets karriär- och yrkesutvecklingssystem OFF och SO 
Luftstridsskolan ansvarar för att leda och ta fram yrkesutvecklings- och 
karriärutvecklingssystemen för officerare och specialistofficerare i Flygvapnet. Involverade i 
detta är bland annat flygvapnets förvaltargrupp (FFG). Syftet med att göra dessa system i ett 
arbete är att se till att de olika delarna harmoniserar med varandra.  
Officerare och specialistofficerare kommer inte att yrkes- och karriärutvecklas på samma sätt, 
men det sker i samma system. Arbetet är omfattande och har pågått sedan hösten 2017. 
Delredovisningar av beslutsunderlag har genomförts för PROD FLYG i maj 2018. Arbetet 
kommer att fortsätta in i 2019 (Försvarsmakten 2017c). 
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1.2.3 Direktiv för lokal befordran i Flygvapnet 
I maj 2017 gav HKV PROD FLYG ut direktiv för lokal befordran till de tjänstegrader som 
förbandschefen har rätt att befordra. Dessa grader är fanjunkare, förvaltare, löjtnant och kapten. 
Direktiven reglerar grundläggande krav för befordran, tillfälliga kvalifikationskrav för befordran 
mot fanjunkare och förvaltare, riktlinjer hur valideringsprocessen ska genomföras och hur 
utnämning till högre grad ska gå till.  
Syftet med detta beslut var att tydliggöra Flygvapenchefens syn på befordran och ge ut riktlinjer 
för villkor och former för befordran inom Flygvapnet. Detta är dock en interimslösning fram till 
att slutliga direktiv för lokal validering blir fastställda. Dessa kommer att vara mera detaljerade 
och tydliga i sin utformning. Arbete för att ta fram detta beslut har pågått på Luftstridsskolan 
under 2017 och våren 2018. Flygvapenförvaltaren, flottiljförvaltargruppen (FFG) och andra 
befattningshavare från Luftstridsskolan har varit delaktiga i detta arbete som kommer att 
fastställas under hösten 2018 (Försvarsmakten 2017a).  
 
1.2.4 Utvecklat tjänstegradssystem 
När kategorin specialistofficerare infördes 2008, ändrades även tjänstegradssystemet. Detta har 
gällt sedan dess, men från 2013 påbörjades ett arbete att utveckla detta system. Syftet med detta 
är att befrämja utvecklingen av gruppbefäl och specialistofficerare.  
 
De nya specialistofficersgraderna kommer att vara: 
• Regementsförvaltare, flottiljförvaltare 
• Förvaltare 
• Fanjunkare 
• Översergeant 
• Sergeant 

 
Försvarsmaktens personaldirektör beslutade 2018-04-19 att det framtagna tjänstegradssystemet 
ska införas i Försvarsmakten men att införandedatum ska beslutas när regler och bestämmelser är 
reviderade, samt nya gradbeteckningar finns tillgängliga på förråden ute i landet (Försvarsmakten 
2018a). 
 
1.3 Den militära professionen 
 
Den militära professionen har i Sverige utvecklats från 1600-talets högre stånds rekrytering av 
krigare och härförare till dagens akademiska officerare och praktiska specialistofficerare. 
Utvecklingen har bland annat påverkats av en samhällsutveckling och den offentliga sektorns 
påverkan av konceptet new public management, NPM (Nationalencyklopedin, hämtad 2018-03-
08). NPM syftade till att omorganisera den offentliga sektorn för att sätta stopp för den 
byråkratiska överbelastning som karakteriserade denna samtidigt som effektivitet och 
produktivitet skulle ökas. Kritiken mot NPM är och var att det ledde till en ökad administration 
för de yrkesgrupper som skall vara nära sin produktion och verksamhet, bl.a. poliser, läkare och 
officerare. 
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2011 genomförde Försvarsmakten ett internt arbete för att definiera den militära professionen. 
Arbetet ledde till tre centrala begrepp: expertis, ansvar och värdegrund/jurisdiktion. Professioner 
definieras oftast av sin kärnkompetens, grundad i teoretiska studier och utvecklad av praktisk 
träning. Den militära professionens innersta väsen, det som skiljer den från andra professioner, är 
emellertid ansvaret och jurisdiktionen avseende den väpnade striden.  

”Betydelsen av ansvaret som ges till Försvarsmakten är unikt genom mandatet 
att tillämpa våld. Ansvaret grundar sig på att personalen i våra krigsförband 
är beredda att själva riskera livet för att fullgöra uppgiften” (Försvarsmakten 
2016b, s.17). 

Vår militära profession innehåller två officerskategorier. De verkar i en organisation och 
profession som förutom dess uppenbara exklusivitet även omfattas av en hierarkisk struktur som 
inte går att finna inom den civila företags- eller myndighetsvärlden. I denna hierarkiska miljö 
kompetensutvecklas en officer systematiskt genom till exempel nivåhöjande utbildning.  
Utvecklingen av professionen har även lett till ett ökat behov av administration från officerarnas 
sida och därigenom orsakat en distansering från förbandet. Konsekvensen blev att ett större 
ledningsansvar indirekt har lagts på specialistofficeren, något som inte var tanken men en trolig 
konsekvens av NPM. 
 
Vi upplever efter att ha arbetat med den här studien, att den militära professionen är mer komplex 
än vad definition ovan medger. Vår iakttagelse är att professionen har två sidor: den formellt 
definierade som kommer uppifrån och den informella som etableras nerifrån. De olika sidorna är 
på intet sätt motsägelsefulla, de erbjuder däremot olika vyer. Den informella sidan präglas av 
stolthet och passion för sitt yrke, begrepp med en mer emotionell innebörd. Dessa nämns inte i 
Försvarsmaktens inriktande dokument ”Vår militära profession” (Försvarsmakten 2016b).  
 
 
1.4 Problemställning 
 
Som inledningen visar har specialistofficerare tillförts Försvarsmakten sedan 2009. 
Trebefälssystemet fastställdes i december 2016, men ett införande på papperet innebär inte 
nödvändigtvis att systemet fungerar fullt ut i praktiken. Hur förhåller det sig idag i Flygvapnet? 
Dessvärre saknas nutida forskning som specifikt går in på hur specialistofficerare i Flygvapnet 
upplever sin profession. Två bredare studier genomfördes under 2009-2010, om den första kullen 
specialistofficerare i Försvarsmakten, där ett antal specialistofficerare från flygvapnet ingick. ”De 
första specialistofficerarna i Försvarsmakten” av Gustavsson, Hyllengren och Carlstedt (2010) 
och ”Specialistofficerskåren - en yrkeskår i vardande” av Fil. dr. Erik Hedlund, båda studierna 
skedde i Försvarshögskolans regi.  
 
Detta område om specialistofficerare i Flygvapnet är således outforskat och de närmsta 
angränsande studierna som nämndes ovan, är åtta år gamla. De komplexa utvecklingsarbeten som 
nu pågår i Flygvapnet skulle sannolikt tjäna på att ha aktuell information att tillgå. Det gäller 
också var och en som vill ha ökad insikt i hur det förhåller sig i organisationen idag. Vi har därför 
formulerat vår problemställning som ska ligga till grund för vårt arbete enligt följande:  
 
Hur upplever specialistofficerare i Flygvapnet sin profession? 
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1.5 Syfte 
 
Vi har noterat att det finns många uppfattningar om specialistofficersprofessionen. Organisation, 
kultur, utbildning och utvecklingsmöjligheter är bara några av de områden som förekommer i 
dessa sammanhang. Som vanligt är det många utomstående som tycker, men hur upplever 
specialistofficerare själva sin profession? Detta har lett oss till att formulera det följande syftet 
med studien: 
 
Vårt syfte med denna studie är att utforska hur specialistofficerare i Flygvapnet ser på sin 
profession idag.  
 
Vår yttersta vision med denna studie har ända sedan vi började varit att göra vårt arbete till nytta 
för de personer och grupper som arbetar med utveckling av trebefälssystemet och i synnerhet 
specialistofficersprofessionen, men även ge den enskilde möjlighet att reflektera över hur 
specialistofficerare i Flygvapnet upplever sin situation. 
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2 Metod 
 
 
2.1 Vetenskapsteoretiska resonemang 
 
Nedan följer ett resonemang som beskriver hur vi har resonerat oss fram till det förhållningssätt 
och den metod vi har valt att använda i denna studie. För att göra detta behöver vi först belysa de 
olika alternativ som står till buds och vikta dessa mot varandra i ett vetenskapsteoretiskt 
resonemang och slutligen beskriva vårt eget ställningstagande i denna studie. För de som är 
insatta i vetenskaplig metod är det bara att gå vidare till ”2.5 Vårt vetenskapsteoretiska 
ställningstagande”.  
 
Syftet med forskning är att inhämta information och omvandla den till kunskap om hur världen 
är. För att studera detta kan man förhålla sig till vad som är sant på olika sätt. Vetenskapsteori 
gränsar till filosofin och avhandlar hur man bör bedriva vetenskap. Sten Andersson menar att 
sedan de moderna samhällsvetenskaperna började bildas runt det förra sekelskiftet, har två 
vetenskapliga paradigm eller perspektiv debatterat hur denna forskning bör bedrivas, nämligen 
positivism och hermeneutik (Andersson 2014). Hur dessa två beskrivs och används skiljer sig i 
många fall men vi kommer här att beskriva grunddragen i dessa betraktelsesätt. Vi kommer 
därefter att gå in på forskningsmässiga ansatser och övergripande beskriva deduktion och 
induktion. Vi beskriver vidare de två huvudriktningarna i vetenskaplig metod, nämligen 
kvantitativ och kvalitativ metod. Dessa innebär den strategi forskare har för att systematiskt 
tillgodogöra sig kunskap i den fråga som studeras. Vi avslutar vårt vetenskapsteoretiska 
resonemang med att beskriva vårt ställningstagande i denna studie och redogör slutligen för den 
undersökningsdesign vi har valt att arbeta med. 
 

2.2 Vetenskapliga paradigm 
 
2.2.1 Positivism 
Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen och förordar att naturvetenskapliga metoder ska 
användas vid forskning om samhälleliga och sociala fenomen. Enligt detta synsätt, är det av 
största vikt att forskning genomförs på ett objektivt sätt och beskrivs med exakthet. Statistik och 
siffror är fördenskull nära förknippade med positivismen. Liksom i naturvetenskaperna anser 
positivister att generella lagar existerar i sociala system. Det är därför forskningens uppgift att 
upptäcka och förklara dessa lagbundenheter. Det positivistiska perspektivet förutsätter att allting 
kan studeras empiriskt med hjälp av sinnesdata (det som går att se, höra och känna). Detta kan 
göras genom att generera hypoteser och sedan pröva dessa genom det empiriska material som 
ingår i studien (se deduktiv ansats nedan). En annan viktig aspekt är att den påverkan som 
forskare har på det som studeras ska på alla sätt minimeras. Detta gör distansen mellan forskare 
och forskningsobjekt betydelsefull. Replikerbarheten är också en viktig faktor i den positivistiska 
åskådningen. Det ska vara möjligt att genomföra en liknande studie och komma fram till samma 
slutsatser. Vid studier av mänskliga fenomen menar positivismen att dessa endast kan förstås 
genom att studera enskilda individer och sedan vid behov aggregera dessa observationer för att 
förklara en grupps beteenden. Svagheten i att använda detta synsätt i samhällsvetenskapliga 
studier anses vara att det är svårt att pröva fenomen som till exempel människors upplevelser, 
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beteende och känslor, då detta näppeligen kan beskrivas på ett helt objektivt sätt, varken från 
respondenten eller forskaren (Jacobsen 2017). 
 
2.2.2 Hermeneutik  
Under 1800-talet växte olika tankar fram som motsatte sig den naturvetenskapliga traditionens 
tillvägagångssätt i forskning om sociala och samhällsvetenskapliga fenomen. Anti-positivismen 
som den då kallades, var i själva verket spretig i sin karaktär och innehöll många olika 
tankeriktningar och ämnesområden. Dessa inlemmades i hermeneutiken som så blev ett slags 
motpol till positivismen. 
Hermeneutik härstammar från teologin och dess ursprungliga betydelse är ”tolkning av bibliska 
texter” (Anderson 2014, s.19) men på senare tid har betydelsen vidgats till att innefatta en allmän 
tolkningslära (Anderson 2014). 
Tolkningsperspektivet i sig delas upp i olika inriktningar men det som dessa har gemensamt är 
synen på människor och deras institutioner, det vill säga den sociala verkligheten och det som 
samhällsvetenskapen studerar. Förespråkarna för detta perspektiv menar att dessa frågor inte kan 
studeras på samma sätt som naturvetenskapens studieobjekt, då fokuset för samhällsvetenskapliga 
studier ligger på att förstå det mänskliga beteendet och det naturvetenskapliga förhållningssättet 
syftar till att förklara (Bryman 2011). 
 
 
2.3 Forskningsmässiga ansatser 
 
2.3.1 Deduktiv ansats 
Den deduktiva ansatsen har som syfte att verifiera en hypotes och springer ur den 
naturvetenskapliga/positivistiska traditionen. I en deduktiv studie inhämtar forskaren befintlig 
kunskap och studerar teorier om ämnet. Därefter härleder denne en eller flera hypoteser eller 
antaganden om verkligheten ur denna kunskap. Först därefter påbörjas inhämtning av empiriska 
data. Dessa analyseras och på grundval av resultatet kan hypotesen antingen bekräftas som sann - 
verifieras eller visas vara felaktig - falsifieras. Det sista steget är faktiskt induktivt, i och med att 
forskaren diskuterar resultatet av studien i förhållande till den teori eller kunskap som låg till 
grund för hypoteserna och möjligen omformulerar teorin. Denna ansats beskrivs på ett linjärt sätt 
men verkligheten är sällan så enkel att ett mer iterativt arbetssätt är mer realistiskt (Bryman 
2011).  
 
Detta är det klassiska sättet att arbeta enligt naturvetenskaplig tradition och det mest omfattande i 
forskarvärlden idag. Nackdelen med denna metod är att de data som faller utanför ramen för 
hypotesen och det område forskaren valt förkastas och tas inte med i studien. Därför är det stor 
risk att nyskapande fenomen eller sådant som inte passar in i den rådande teorin aldrig 
uppmärksammas. Detta är därför ett utmärkt sätt att pröva och utveckla befintliga teorier men en 
annan ansats krävs för att generera nya perspektiv och teorier. 
 
Deduktiv ansats används ofta i kvalitativa studier men kan även användas som del i en induktiv 
studie efter att en analys av empiriska data är gjord. 
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2.3.2 Induktiv ansats 
En induktiv process kan kortfattat beskrivas som att på grundval av observationer dra 
generaliserbara slutsatser och på så sätt skapa en teori (Bryman 2011). 
En induktiv ansats är däremot intimt förknippad med ett hermeneutiskt synsätt vilket gör att 
denna definition bör utvecklas ytterligare. I en induktiv ansats utgår man från observationer av 
verkligheten eller empiriska data. Genom att analysera dessa kan man upptäcka mönster och 
skapa sig en bild eller ett perspektiv av hur verkligheten förhåller sig. Det närmsta man i en 
induktiv ansats (och ett strikt hermeneutiskt perspektiv) kan kalla för en teori.  
 
Induktion kan även innehålla ett drag av deduktion. För att kunna se om slutsatserna eller 
perspektivet stämmer överens med verkligheten kan dessa prövas genom att samla in nya data 
och bearbeta dessa i en iterativ process. En induktiv metod som innehåller detta arbetssätt är 
Grounded Theory (Bryman 2011). 
 
Kritiker mot induktiva ansatser, bland annat Popper, menar att denna kunskap som skapas inte 
har någon annan grund än den empiri den utgår ifrån. Den urvalsgrupp som studeras är för det 
mesta mindre (än vid användandet av en deduktiv ansats som oftast sker med en kvantitativ 
metod) och det går därför inte att generalisera utifrån en sådan studie. Popper och andra menar 
även att den objektivitet som krävs är omöjlig. Alla forskare har personliga värderingar och 
paradigm och helt förutsättningslösa studier är därför en utopi, då man behöver en viss 
förförståelse för att veta vad man ska mäta. Utifrån denna kritik har induktiva arbetssätt 
utvecklats och Glaser & Strauss ”Grounded theory”, är en sådan väg att komma till rätta med 
förutsättningslöshetsproblematiken (Wallén 1996). (Se i 2.4.3 en beskrivning av Grounded 
theory.) 
 
Induktiv ansats har en stark koppling till kvalitativa metoder. 
 
 

2.4 Forskningsmetodik 
 
2.4.1 Kvantitativa metoder 
Dag Ingvar Jacobsen (2017) menar att syftet med kvantitativa metoder är att samla in information 
och standardisera den, så att många enheter kan analyseras. Kvantitativa studier är baserade på en 
deduktiv ansats och vilar således på teorier och hypoteser. De har som utgångspunkt att 
verkligheten kan mätas. Statistik är i detta fall ett viktigt instrument. Många positivister kräver 
objektivitet, och kvantitativa studier ger forskaren denna möjlighet att vara distanserad i 
förhållande till populationen. 
 
Kvantitativa studier är till innehållet mer ytliga och kan ha en större bredd än kvalitativa studier. 
De förutsätter också större populationer för att skapa trovärdighet. Det finns många sätt att arbeta 
med en kvantitativ metod. Enkätstudier och telefonintervjuer är vanligt förekommande. 
Experiment är en annan kvantitativ metod som kan identifiera kausala förhållanden mellan orsak 
och verkan. Sekundärdata kan även användas från tidigare undersökningar eller redan existerande 
statistik. Detta får då samma problem som kvalitativa undersökningars användning av 
sekundärdata, nämligen källornas tillförlitlighet och giltighet (Bryman 2011; Jacobsen 2017). 
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De rena kvantitativa och kvalitativa metoderna är som varandras motpoler. Den helt kvalitativa 
metoden sker genom ett öppet samtal kring ett tema och den helt kvantitativa sker genom en 
enkät med fasta svarsalternativ. Forskaren standardiserar här informationen och tvingar in den i 
fördefinierade kategorier (Jacobsen 2017). 
 
Kvantitativa studier har dock svårt att få fram vad människor menar när de talar om icke mätbara 
fenomen som till exempel tro. Kritiker mot kvantitativa studier menar att en kvantitativ ansats 
behandlar företeelser som hör till människor och sociala institutioner på samma sätt som 
naturvetenskapliga objekt. Detta är inte förenligt då människor tolkar sin omvärld medan 
naturvetenskapliga objekt bara existerar. Bryman menar att de sätt att mäta 
samhällsvetenskapliga fenomen som utvecklas är mera förmodade än verkliga. Denna mätprocess 
ger snarare en artificiell känsla av precision och korrekthet. De personer som svarar på frågor i 
studier med dessa mätmetoder kommer att, om än omedvetet, göra tolkningar av sin omgivning. 
Det finns inte heller någon garanti för att respondenternas svar överensstämmer med deras eget 
handlande. Det finns här en risk att forskning som baseras på mätinstrument och mätprocedurer 
skapar en statistisk bild av verkligheten som är fjärmad från människorna som bygger upp denna 
verklighet (Bryman 2011). 
 
En annan utmaning med kvantitativa studier är att det krävs en stor mängd människor för att få 
den mängd data som undersökningen behöver. Om det är en enkät som är datainsamlingsmetoden 
är det troligt att enbart en mindre del av de tillfrågade svarar. Varför det är en så liten del ger 
upphov till andra frågor. Varför deltog de inte? Orsakerna är individuella och subjektiva. 
Tolkningen av enkätfrågorna är också subjektiv oavsett hur välformulerade de är. Har 
informanterna någon egen agenda? Vilket humör är informanterna på när de svarar? Sålunda 
baseras den objektiva studien på subjektiva svar. Frågan är hur objektivt blir det egentligen i 
slutändan (Bryman 2011, 2018)? 
 
2.4.2 Kvalitativ ansats och metod 
Kvalitativa studier är lämpliga för fenomen som är subjektiva, mångtydiga eller inte kan mätas 
eller beskrivas med statistik, till exempel känslor. Dessa företeelser kan däremot beskrivas i ord. 
Det som hör till människan och dennes miljö, individers erfarenheter, att finna karaktäristiska 
drag eller göra tolkningar av ett fenomen när underlaget är bristfälligt, är exempel på andra 
användningsområden för detta arbetssätt (Wallén 1996). Det är dock felaktigt att skilja på 
kvantitativa och kvalitativa studier genom att säga att den ena använder siffror och den andra 
använder ord då ”Både ord och siffror kan vara meningsbärande” (Jacobsen 2017, s.85). 
 
En kvalitativ studie baseras på en induktiv ansats. Det empiriska materialet utgör grunden för 
generering av modeller och perspektiv. Studierna syftar till att förstå och tolka det fenomen som 
studeras snarare än att förklara (som en kvantitativ metod syftar till). Detta har gjort att vi har valt 
att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Kopplat till vår problemformulering och vårt 
mål att förstå hur specialistofficeren upplever sin profession. 
 
Denna typ av studier används när målet är att gå på djupet av en problemställning och då nyanser, 
variation och mångfald eftersträvas. Studien fokuseras därför på ett begränsat antal enheter. 
Mängden är beroende av problemställningen och vilken metod som ska användas. Generellt sätt 
är antalet respondenter avsevärt färre än i en kvantitativ studie. Således är det inte trovärdigt att 
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försöka generalisera utöver den situation eller kontext som studerades eller göra anspråk på att 
veta vad den stora massan upplever på grundval av vad som kommer fram i studierna av en liten 
grupp individer. Resultaten bör istället konceptualiseras till en modell eller ett perspektiv. 
 
Det finns ett flertal riktningar inom kvalitativ forskning, så det är svårt att göra en konkret 
definition av vad kvalitativ ansats är. Precis som kvantitativa forskare väljer olika 
forskningsdesign, finns det också många metoder att bedriva kvalitativ forskning på. Öppna 
intervjuer, deltagande observation, språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativa 
data, insamling och kvalitativ analys av texter och dokument, samt fokusgrupper är de vanligaste 
(Bryman 2011). 
 
Det är huvudsakligen men inte enbart hermeneutiska forskare som arbetar med kvalitativa 
metoder. Ett exempel på detta är att en kvalitativ ansats kan vara lämplig för att forska fram en 
hypotes som man sedan går vidare med i en deduktiv process. 
 
Huvudtesen i kritik mot kvalitativa studier är subjektiviteten. Forskaren har i denna ansats en 
viktig roll, för viktig, menar motståndarna. Då det inte finns en tydlig koppling till befintlig teori, 
är det svårt att avgöra varför ett område har valts ut. Brister i transparens; hur urval har skett, hur 
analysarbetet har genomförts och hur forskaren har kommit fram till sina slutsatser, bidrar till 
tvivel och risk för subjektivitet. Kvalitativa forskare har ofta ett nära förhållande till 
undersökningspersonerna genom de metoder som används och detta riskerar att färga av sig på 
både personernas svar och forskarens tolkning av empirin. Det är också svårt att granska om 
forskaren har varit partisk, agerat utifrån förutfattade meningar eller vinklat studien på något sätt, 
medvetet eller omedvetet, då det handlar om tolkningar av data (Bryman 2011). Det är också 
problematiskt att replikera en kvalitativ studie. Vi kommer att behandla detta utförligare i nästa 
stycke. 
 
2.4.3 Beskrivning av klassisk Grounded theory 
Alla människor har olika förförståelse, värderingar och paradigm. Det är därför möjligt att 
personer som står vid sidan av en grupp (till exempel forskare, tyckare, chefer eller bara 
betraktare) inte uppmärksammar viktiga företeelser eller problem som gruppen har, på grund av 
förutfattade meningar. 
 
Grounded theory (skapad av Glaser och Strauss) går ut på att insamling och bearbetning av data 
ska ske förutsättningslöst. Det vill säga utan att vara bundet till någon existerande teori. 
Forskaren tar reda på vad personerna i målgruppen anser är viktigt eller har för problem, inte vad 
forskaren själv är intresserad av. Det ger förutsättningar för att ta fram en verklighetsnära bild 
som inte begränsas av förutfattade meningar eller agenda från utomstående. På detta sätt kan 
problem och företeelser komma upp i dagen som skulle ha filtrerats bort i en teoridriven deduktiv 
process. 
 
Insamlingen av data sker utifrån en generell och öppen fråga. Data kan inhämtas på många olika 
sätt men det vanligaste inhämtningssättet är genom intervjuer. Den induktiva analysen inleds med 
en öppen kodning av data så snabbt som möjligt efter inhämtningen och genom att analysera 
datat kan sammanhang och mönster upptäckas. Dessa insikter ger troligen upphov till nya frågor. 
Ett nytt urval kan då göras och vid nästa inhämtning tas dessa omhand genom att komplettera 
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eller ersätta de tidigare öppna frågorna. Observationer eller intervjuer kategoriseras och empirin 
ska därmed föregå skapandet av modeller eller jämförelser med teorier (Jacobsen 2015, s.90).  
 
Nästa steg är att göra de preliminära slutsatserna mer allmängiltiga och beskrivande. Utifrån 
dessa preliminära slutsatser kan man inhämta ytterligare data för att bekräfta eller vederlägga det 
perspektiv eller den teori som genereras. Grounded theory bygger således på en induktiv ansats 
med deduktiva inslag. Syftet med Grounded theory är dels att man vill bryta ny mark genom att 
skapa en ny teori eller perspektiv (och alltså inte pröva en redan existerande hypotes) och dels att 
undersökningen ska vara fri från tidigare teoribildningar genom att den har sin grund i empirin. 
 
 

2.5 Vårt vetenskapsteoretiska ställningstagande och val av metod 
 
Synen på vad som är sann vetenskap och hur den genereras är som vi har beskrivit ovan i många 
fall starkt diversifierad. Förespråkarna för en ansats framlägger sina egna styrkor och vederlägger 
de andra, på ett sätt som liknar de gamla grekernas debatterade och kamp om sina idéer.  
 
Vilken ansats och metod är då lämpligast för just denna studie?  
Utgångspunkten i vår vetenskapsteoretiska positionering har varit den problemställning som vi 
har formulerat, nämligen: ”Hur upplever specialistofficerare i Flygvapnet sin profession?” Det är 
människorna i organisationen som vi har valt att studera och det har därför varit naturligt att inta 
ett hermeneutiskt förhållningssätt, då vi syftar till att beskriva mänskliga upplevelser och att 
förstå snarare än att förklara. Vårt mål har varit att det ska vara specialistofficerares egen bild och 
egna upplevelser som lyfts fram och då är ett induktivt angreppssätt lämpligt. Vår strävan har 
varit att i så liten grad som möjligt påverka respondenternas utsago. Vi har därför valt att låta 
empirin styra studien. De data vi önskade samla in behövde ge oss möjlighet att gräva djupare. 
För att på bästa sätt och utifrån våra förutsättningar besvara nämnda problemställning och syfte 
valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie inspirerad av Grounded theory. Fördelen med 
denna metod är att den även ger möjligheter att finna nya insikter och generera nya perspektiv, 
vilket inte hade kunnat ske i till exempel en kvantitativ enkätstudie. 
 
2.5.1 Vald metod: kvalitativ intervjustudie inspirerad av Grounded theory 
Vi har funnit mycket inspiration i att man arbetar så förutsättningslöst som möjligt i klassisk 
Grounded theory. Däremot var vår avsikt att hålla oss till den av oss formulerade 
problemställningen och utifrån den öppna forskningsfrågor som rör 
specialistofficersprofessionen. Detta mera styrda förhållningssätt gjorde att vi inte valde att 
genomföra studien helt enligt klassisk Grounded Theory, utan lät den vara en kvalitativ studie 
inspirerad av Grounded theory. 
 
Det finns flera fördelar med att använda denna metod. Det är till exempel möjligt att få fram 
många olika perspektiv på specialistofficersprofessionen genom att intervjua personer med 
skiftande bakgrund och kontext. Fenomen som inte lyfts upp i något forum eller talas om 
”officiellt” har möjlighet att komma fram här, det är också möjligt att gå in djupare i fenomen 
som visar sig vara betydelsefulla, för att i slutskedet konceptualisera de slutsatser som dras ur det 
empiriska materialet. Vår egen förförståelse av att ha arbetat inom Försvarsmakten i många år 
påverkar också i mindre grad respondenternas svar. 
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2.6 Beskrivning av vald metod 

 
Beskrivning av metod 
 
Framställningen av metoden delges här på ett linjärt sätt men arbetsgången är en dynamisk 
process där erfarenheter och kunskap som skaffas under arbetets gång används för att föra studien 
framåt. 
Vår yttersta vision med denna studie har ända sedan vi började varit att göra vårt arbete till nytta 
för de personer och grupper som arbetar med utveckling av trebefälssystemet och i synnerhet 
specialistofficersprofessionen, men även ge den enskilde möjlighet att reflektera över hur 
specialistofficerare i Flygvapnet upplever sin situation. 
 
2.6.1 Problemställning, syfte och val av metod 
I inledningsskedet av arbetet skapade vi en problemställning som skulle leda oss och vara 
grunden för vår studie. Problemställningen formulerades som en central fråga som studien skulle 
ge svar på. Denna lyder som följer: ”Hur upplever specialistofficerare i Flygvapnet sin 
profession?” Utifrån denna fråga formulerade vi syftet. Studien skulle vara av utforskande 
karaktär och leda till vår vision att stödja dem som arbetar med utveckling av trebefälssystemet 
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och andra vilka är intresserade av vad specialistofficerare själva anser är viktigt. ”Vårt syfte med 
denna studie är att utforska hur specialistofficerare i Flygvapnet ser på sin profession idag.” 
Problemställning och syfte ledde oss i det vetenskapsteoretiska resonemanget som vi beskrev i 
punkt 2.5.  
 
2.6.2 Teoretiskt urval 
Empiriska data 
Primärdata för denna studie har varit transkriptioner från intervjuer med aktiva 
specialistofficerare i Flygvapnet. Sekundärdata inhämtas från dokument, rapporter och studier 
från Försvarsmakten för att klarlägga och underbygga resonemang och slutsatser i arbetet. 
 
Vi inledde arbetet med att ta fram ett representativt urval genom att analysera de olika 
bakgrunder och kontexter specialistofficerare har och verkar i, för att kunna göra ett så 
representativt urval som möjligt.  
 
Respondenterna har valts ut för att representera så många olika aspekter av Flygvapnets 
specialistofficerare som möjligt. Att dessa har olika bakgrund och verkar i skilda kontexter bidrar 
till att de har olika perspektiv och sannolikt också olika synsätt på sin profession. 
Förhoppningsvis gör detta att det är möjligt att urskilja mönster och även skillnader mellan deras 
upplevelser. I urvalsprocessen har vi även tagit i beaktande att de inte ska vara cheferna som 
väljer ut personer som de anser passande, vilka kan föra fram ”en lämplig bild” till intervjun, utan 
vi har försökt hitta personer som är representativa för sin kategori och kan framföra sina egna 
åsikter. 
 
De kriterier vi valt ut för spridning av urvalet är: 
• Nivå; från taktisk till stridsteknisk  
• Grad; från flottiljförvaltare till förstesergeant 
• Organisationsenhet; stab på högkvarteret, flottiljstab, bataljonstab, kompani och pluton 
• Förbandstillhörighet 
• Tjänstegren; samband, logistik, flygtekniker, underrättelsetjänst, säkerhetsförband samt 

flygförare, stridsledning och luftbevakning. 
• Geografisk spridning med respondenter från samtliga flottiljer 
• Utbildade specialistofficerare från grunden och omgalonerade officerare från NBO- systemet. 
• Kön 
 
Enligt Dag Ingvar Jacobsen uppstår mönster snabbt efter ett fåtal intervjuer och det är därför inte 
nödvändigt att göra så omfattande intervjustudier med många personer för att få ett 
tillfredställande resultat som vid en deduktiv studie. Glaser och Strauss kallade enligt Jacobsen 
detta fenomen för teoretisk mättnad (Jacobsen 2017). Det vill säga att man inhämtar data tills 
ytterligare intervjuer inte längre tillför studien något nytt. Ursprungstanken var att intervjua 7-9 
personer. Mättnaden började skönjas efter sex intervjuer men eftersom vi hade planerat två 
ytterligare genomförde vi dessa och kunde konstatera att vi uppnått en teoretisk mättnad. 
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2.6.3 Inhämtning av data 
 
Intervjuer 
Grounded theory är dynamisk till naturen. Intervjuaren arbetar med öppna frågor och låter 
respondenten berätta med egna ord utan att styra in denne i någon riktning. Vi genomförde 
intervjuerna på ett liknande sätt med skillnaden att ett antal forskningsfrågor förbereddes för vår 
egen skull ifall respondenterna inte skulle berätta så mycket. Även dessa frågor gjordes så öppna 
som möjligt. När vissa mönster i svaren dök upp under kodningen av intervjuerna och gav 
upphov till ytterligare frågor som behövde besvaras, formulerades dessa som öppna 
frågeställningar och införlivades i de intervjuer som följde. Detta mönster upprepades under hela 
insamlingsprocessen och gav upphov till ett iterativt arbetssätt. 
 
Förberedelser 
Planering av tid och plats gjordes för varje respondent för att skapa gynnsamma förutsättningar 
för intervjuerna. Lokaler valdes för att bidra till avskildhet och undvika störningsmoment såväl 
som att erbjuda en avslappnad miljö. I den mån det var möjligt fick respondenten själv välja plats 
att genomföra intervjun. För att nå respondenter i avlägsna delar av landet genomfördes ett antal 
intervjuer via telefon. Ljudupptagning med telefon och dator förbereddes inför för varje intervju. 
Minst två enheter var igång för att säkerställa redundans. Telefonintervjuerna genomfördes som 
trepartssamtal eller via högtalare 
 
Genomförande av intervju  
Innan intervjuerna började presenterade vi oss själva och berättade endast översiktligt om vårt 
arbete för att inte påverka respondenten i onödan. Vi frågade om respondenterna samtyckte till att 
vi gjorde ljudupptagning av intervjun och förklarade att vi skulle transkribera intervjuerna och 
sedan radera ljudfilerna. Vi förklarade att vissa delar av intervjuerna skulle kunna komma att 
citeras men att respondenterna skulle hållas anonyma i rapporten. När som helst skulle 
respondenten kunna be oss att stoppa inspelningen eller att inte ta med delar av materialet. Om 
respondenten inte hade samtyckt till inspelning av samtalet skulle den som inte ledde intervjun ha 
fört detaljerade anteckningar under samtalet. 
 
En av oss ledde intervjun medan den andra reflekterade och förde anteckningar. Denne 
kompletterade med ytterligare frågor när detta var lämpligt.   
 
Varje intervju delades in i två delar. En så förutsättningslös del som möjligt och en del med 
förberedda öppna frågor som rörde olika delar av specialistofficersprofessionen.  Den första delen 
av intervjun inleddes med en öppen fråga. ”Hur ser du på din profession som specialistofficer i 
Flygvapnet?” Då vi märkte att respondenterna låste på ordet profession och definierade begreppet 
olika, ändrade vi frågan till: ”Hur ser du på ditt jobb som specialistofficer i Flygvapnet?” Detta 
bidrog till mera omfattande svar. Respondenterna gavs (i sann Grounded theoryanda) tid att 
berätta fritt utifrån hjärtat tills de inte hade mer att tillägga. Om det behövdes bad vi respondenten 
beskriva ett visst fenomen som tagits upp av respondenten mera ingående. Därefter ställde den 
som ledde intervjun några förberedda öppna frågor om professionen, alternativt bad respondenten 
att ytterligare beskriva något denne nämnt under intervjun. I takt med att kodningen av 
intervjuerna gjordes och den initiala analysen pågick infördes fler öppna frågor i intervjuerna för 
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att ytterligare belysa fenomen som dykt upp i de tidigare intervjuerna. Här ser vi ett mått av 
deduktion i metoden. 
 
Transkribering 
Så snabbt som möjligt efter genomförda intervjuer genomfördes transkribering av intervjuerna. 
Detta gjordes för att också kunna komma igång med kodningen. 
 
2.6.4 Kodning och analys 
Kodning i Grounded Theory innebär att man bryter ner information/data i små delmängder, 
analyserar, konceptualiserar och organiserar detta. Jämfört med kvantitativa studier sker en 
kontinuerlig värdering och jämförelse av data då nya data tillkommer. Detta sätt att koda är 
därför en iterativ process som inte slutar förrän all inhämtning är klar och samtlig data är 
analyserad. 
 
Företeelser eller stycken av data som berör studien kallas en kod (I denna studie motsvarar varje 
kod en mening eller ett sammanhängande stycke från transkriberingen av intervjuerna. Koderna 
är alltså av respondenterna delgivna reflektioner, upplevelser och åsikter). Om dessa data eller 
koder visar på motsvarande innebörd kan de vara indikatorer på en påtaglig och urskiljbar 
företeelse, ett begrepp. I kodningsprocessen grupperas därför dessa data tillsammans och bildar 
ett flertal begrepp (Bryman 2018). (En del forskare kallar också detta för underkategorier men vi 
väljer att låta det gå under benämningen begrepp.) 
 
När dessa begrepp analyseras och bearbetas så att de kan betraktas som verkliga företeelser, 
kallas de kategorier. En kategori kan byggas upp av två eller flera begrepp och är en mera 
konceptualiserad bild av de sammantagna begreppen. Beroende på hur analysen utvecklas kan en 
eller ett par kärnkategorier som de andra kategorierna är beroende av träda fram. (I denna studie 
framkom inte någon kärnkategori från analysen utan datat ledde oss istället till fyra teman.) 
 
Anteckningar 
Utmärkande för Grounded theory är att både i inhämtningen av information och analysarbetet 
föra anteckningar över reflektioner som görs om relationer, samband, möjliga slutsatser, 
företeelser som behöver studeras mera ingående och så vidare. Detta gör att det är mindre risk att 
viktiga insikter förloras i processen. 
 
Kontinuerlig jämförelse 
En annan viktig del i arbetssättet i Grounded theory är att göra kontinuerliga jämförelser. Detta 
innebär att närheten till empirin/datat behålls under hela studien. Vi jämförde kontinuerligt datat 
med begrepp och kategorier, samt kontrollerade om det överensstämde med de relationer och 
samband som upptäcktes och den bild som de visade. Detta blev särskilt betydelsefullt senare i 
den retrospektiva kodningen, där vi på detta sätt att hade erhållit en större insikt i företeelserna 
och kunde dela upp och ta bort vissa kategorier. 
 
Öppen kodning 
Så snart de två första intervjuerna var transkriberade påbörjades den öppna kodningen. Varje kod 
fick en märkning för att i framtiden kunna spåras till sin respondent. Den utskrivna texten delades 
upp i stycken/koder efter innehåll och mening. När detta var gjort grupperade vi de 
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koder/företeelser som var likartade med varandra. Efter en stund kunde ett mönster urskiljas och 
på detta sätt kom vi fram till ett femtontal kategorier. Utifrån dessa kategorier reflekterade vi över 
det teoretiska urvalet och valde att formulera nya öppna frågor som kunde utveckla det mönster 
vi fått fram. Efter sex intervjuer kunde vi se en tendens att inga nya kategorier tillkom och vi 
upplevde således en teoretisk mättnad. 
 
Kodningen fortsatte med att sortera det nya datat i befintliga kategorier tills allt data hade fått 
plats i en kategori. 
 
Teoretisk mättnad 
Innebär att inhämtningen av data inte genererar någon ny information och när man i kodningen 
av data inte längre skapar några nya kategorier. Det är då bara slöseri med tid och resurser att 
fortsätta inhämta och koda data (Bryman 2018). 
 
Retrospektiv kodning 
I detta steg av kodningen gick vi tillbaka till en kategori i taget och tog på nytt fram alla koder 
och sorterade dem på nytt. Denna gång än mer detaljerat. På detta sätt kanaliserade vi datat och 
tog fram, samt beskrev ett antal begrepp till varje kategori. Vissa kategorier upptäckte vi att vi 
behövde dela på och andra togs bort helt, då de data de inrymde passade bättre i andra kategorier. 
Den kontinuerliga jämförelsen och de anteckningar vi fört under inhämtning och öppen kodning 
gjorde här att vi kom längre i analysarbetet än vi gjorde initialt, då vi hade genererat förståelse på 
vägen fram. (Denna kategorivisa sammanställning finns i kapitel ”3. Perspektiv på professionens 
dynamik” under rubrikerna ”Empiri”.)  
 
Konceptualisering 
Vi gick igenom alla kategorier och begrepp, jämförde med de anteckningar vi gjort samt de 
reflektioner vi skrivit ned därefter förenklade och tvättade vi bort personliga delar till en mer 
generell bild av det som empirin beskriver. Detta återfinns i underrubrikerna ”Analys” till 
respektive kategori i kapitel 3.”Perspektiv på professionens dynamik” 
 
För att kunna ta analysen vidare från de än så länge lösryckta kategorierna och begreppen, samt 
smalna av vår studie till de enskilda frågor som efter den slutliga analysen framträdde som de 
viktigaste för respondentgruppen som helhet, valde vi att gå tillbaka till enskilda begrepp och 
kategorier för att behålla närheten till empirin. På detta sätt kunde vi hålla oss fast vid 
respondenternas utsago och minska vårt eget inflytande på de framväxande slutsatserna. Dessa 
fjorton frågor påvisade samband med varandra och gjorde att det var lämpligt att gruppera dem i 
fyra teman.  
 
Litteraturstudier och jämförelse med tidigare forskning 
Utifrån de fyra teman som beskrev de viktigaste spörsmålen i specialistofficersprofessionen, 
gjorde vi en analys och jämförelse mot etablerade teorier och forskning. Vi jämförde även 
resultatet av vår studie med två andra studier som genomfördes med den första kullen 
specialistofficerare som kom ut i Försvarsmakten sommaren 2009. Vi såg liknande mönster men 
även vissa skillnader som visade på en utveckling under åren. Detta resonemang presenteras i 
kapitel ”4. Analys”. 
 



 25 

2.6.5 Slutsatser och diskussion 
Slutligen gjordes en återkoppling av de viktigaste slutsatserna till studiens problemställning och 
syfte. Detta återges i kapitel ”5. Slutsatser”.  
 
 
2.7 Rekommendationer och förslag på ytterligare forskning  
Studien utmynnar i en diskussion om hur Flygvapnet kan ha nytta av detta arbete, samt ett antal 
rekommendationer till personer som är involverade i utvecklingsarbete eller har ett personligt 
intresse av att utveckla sitt förhållningssätt till professionen i Flygvapnet. Detta presenteras i 
kapitel ”6. Rekommendationer”. I detta kapitel ges även ett antal förslag till ytterligare forskning. 
 
 
2.8 Forskningsetik 
Att skydda respondenterna, deras integritet och datan från intervjuerna är vår etiska utmaning. 
Utmaningen grundar sig i att respondenterna, som för det första är få till antalet, till stor del är 
utvalda via våra kontakter inom Flygvapnet. Med anledning av det är respondenternas medverkan 
till del känd i deras egna organisation. Balansen handlar då om att säkerställa att respondenternas 
integritet skyddas samtidigt som vi vill få fram nyanserna i empirin genom till exempel citat. I 
vår process för att säkerställa anonymitet har vi använt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer här nedan. Vad innebär de olika kraven och hur har det påverkat oss? 
 
Informationskravet 
Innan vi påbörjar intervjun har vi specificerat vad studien syftar till och vilken roll respondenten 
har samt att deltagandet självklart är frivilligt. Vi har också klargjort hur vi kommer att nyttja 
datan samt att ljudinspelningen kommer att förstöras när transkriberingen är genomförd. Vi har 
också förklarat att respondenten själv väljer om intervjun skall spelas in eller ej, samt om allt eller 
delar skall transkriberas.  
 
Samtyckeskravet  
Efter att ha fått information om studiens omfattning är det upp till respondenten att lämna 
samtycke till medverkan och i vilken omfattning denne önskar delta.  
 
Konfidentialitetskravet  
Information om respondenterna och därefter inhämtad data har i största mån hanterats så att 
obehöriga inte har kunnat ta del av den.  
 
Nyttjandekravet 
Inhämtad data kommer endast att användas till den här uppsatsen. Om vi önskar använda datan 
till något annat kommer berörd respondent att tillfrågas.  
 
Slutligen har vi skriftligen, mail-ledes, efterfrågat medgivande från samtliga respondenter 
avseende nyttjanden av deras citat. Vi har sedan, efter respondenternas, önskemål ändrat eller 
raderat citat.  
 
 



 26 

3 Perspektiv på professionens dynamik 
 
3.1 Introduktion till empirikapitlet 
I detta kapitel kommer vi att gå på djupet i empirin och diskutera resultatet av intervjuerna. Vi 
kommer att presentera varje kategori och de begrepp som de vilar på genom att först beskriva 
andemeningen i varje begrepp och i så stor utsträckning som möjligt ge en bild av 
respondenternas egna tankar genom att delge några exempel på deras egna ord. Vi kommer 
därefter att bygga upp vårt resonemang och analysera varje kategori för sig. 
 

 
Bild Översikt kategorier 
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3.2 Varför blev du specialistofficer? 
3.2.1 Empiri 
De orsaker som gjort att respondenterna har valt att bli specialistofficer, (antingen genom att gå 
grundutbildning till specialistofficer eller att omgalonera sig) har varit följande: 
 
  

Bild kategorin ”Varför blev du specialistofficer?” 
 
Identifierar sig med specialistens roll 
Respondenterna har känt sig bekväma med specialistofficerens roll och föredragit att arbeta som 
en specialist.  

”Jag har jobbat med sådana specifika saker att jag har varit specialist från 
början också.”  

”Jag kan vara tvåa eller trea på kompaniet, jättegärna, och myschla på i 
bakgrunden och servera lösningar... Det gör jag med stolthet och glädje. Vissa 
kanske skulle tycka att det vara en för liten uppgift, att man inte fick vara med 
men jag levererar gärna in så att någon kan. I så fall tycker jag att det är rätt i 
specialistskrået.” 

Intresse för specialistområdet 
Alla respondenterna har uttryckt ett intresse och engagemang för sitt specialistområde. 

”Om jag får välja så tycker jag att tekniken är det roliga, så då tycker jag att 
specialistofficer är rätt val.”  

”För min del hundtjänsten, för min kollega vapentjänsten. Så det är djävligt 
roligt att det har blivit den tillämpningen, så att man inte, jag känner mig inte 
som en allmän instruktör.”  

”Det var ganska tydligt när jag sökte med att det var så det här skulle vara och 
jag kände med en gång att jag inte har någon avsikt att avveckla mig från 
flygverksamheten för att typ sätta mig på någon stab eller högkvarteret i 
framtiden. Jag vill ju liksom hellre vara igång med flygtjänst som det ser ut nu, 
för det är det jag tycker är kul.” 

Specialistofficersskrået erbjuder befattningar och uppgifter som är intressanta. 
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En av respondenterna ville arbeta med specialistområdet. Att det blev specialistofficer och inte 
officer var inte viktigt där och då. Respondenten berättade att så här i efterhand blev det rätt ändå, 
för specialiseringen gör att respondenten får arbeta mer med sitt intresseområde än denne hade 
gjort som officer. Omgalonerad respondent gjorde ett aktivt val att omgalonera sig för att få 
bättre befattning och arbetsuppgifter som passade. 

”Jag bytte ju till specialist, jag är inte specialist från början... jag bytte enbart 
för att det var befattningen jag ville åt.” 

Djup yrkesskicklighet 
Respondenterna beskriver tillfredställelse över att ha en djupgående kunskap och färdighet i sitt 
specialistområde. Mer om detta kommer under begreppen ”Motivation” och ”Bekräftelse”. 

”Jag ville kunna något till 100%.” 

Stöd från chefer 
En chef som uppmuntrar de av sina underlydande som har fallenhet för att bli specialistofficer 
bidrar till att personalen vidareutbildar sig och stannar kvar. 

”För egen del att man har haft chefer som stöttat en i att bli specialist.” 

Tar ansvar för att driva utvecklingen framåt 
Respondenten kände att det var av stort värde att vara en del av- och driva utvecklingen framåt. 

”Det fanns någonting där men det fanns ingen som gjorde någonting.” 

Utbildningens längd 
En del respondenter har berättat att de föredrog den kortare skolgången för att komma ut och 
arbeta med sitt specialistområde fortare. 

”Jag tyckte att längden på skola passade mig” 

”Är det ett års..., två terminer mindre på skola så att säga innan man går ut 
och är yrkesverksam. Så när jag fick välja på det, då tyckte jag ju att detta lät 
mycket bättre.” 

3.2.2 Analys - Varför blev du specialistofficer? 
Två tydliga anledningar att bli specialistofficer kunde härledas ur empirin.   
 
• Dels är det personlighet, intressen och fallenhet som gör att man trivs med denna typ av 

arbetsuppgifter och ansvar.  
• Den andra anledningen är ett personligt intresse för expertisområdet eller inriktningen. Då 

Flygvapnet är en organisation med stor variation av verksamheter kan dessa expertisområden 
variera kraftigt. 
 

Dessa anledningar styr valet både för personer som är grundutbildade specialistofficerare och 
NBO-officerare som har valt att omgalonera sig. Den senare kategorin NBO-officerare har i 
grunden en liknande utbildning som specialistofficerarna idag och många av dessa har arbetat 
med uppgifter som nu tillhör specialistofficerskategorin. Omgaloneringsfrågan har dock visat sig 
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inrymma många farhågor bland dessa NBO-officerare, vilket vi kommer att beröra under 
kategorin ”Syn på omgalonering”. 
 
Även utbildningens längd och progressionen inom specialistofficersskrået tilltalar. Till skillnad 
från officerarnas treåriga grundutbildning kommer specialistofficerarna ut i arbetslivet snabbare 
och utvecklas successivt i sitt arbete.  
 
 
3.3 Roller 
3.3.1 Empiri 
 

Bild kategorin ”Roller” 
 
 
Specialistofficeren; chefens stöd.  

”Jag tycker min profession som specialistofficer i Flygvapnet är viktig nu med 
tanke på det nya systemet. Det kommer in ibland ganska så oerfarna officerare 
som skall förväntas vara chefer. Då krävs det att det finns specialistofficerare 
som är duktiga och som liksom kan hjälpa chefen in i sin roll, men även ta ett 
större ansvar på plutonen.” 

Specialistofficerens roll är att stå för det organisatoriska minnet som chef, ställföreträdande chef 
och/eller medarbetare. Med korrekta behörigheter och därtill relevanta certifikat utgör 
specialistofficeren den verksamma kärnan i verksamheten. Djup yrkesskicklighet är viktigt för att 
kunna stötta chefen. 
 
Specialiseringsområde  
En etablerad specialistofficer har många år i organisationen, står för kontinuitet och 
organisatoriskt minne. Specialistofficeren skall vara specialiserad på sitt område. De skall stå för 
den fackmässiga kunskapen och ha en långsiktig utveckling i sitt område. Det är lämpligt att byta 
befattningar inom samma område eller till något som ytterligare utvecklar specialistkompetensen 
under karriärens gång. 
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Nya roller/uppgifter   
Den nyaste rollen i trebefälssystemet är inte specialistofficeren utan officeraren. För att vara 
trogen systemet bör organisationen låta specialistofficerarna vara specialistofficerare och 
officerarna officerare. NBO-officerare behöver uppmuntras till att välja vilken kategori de vill 
fortsätta arbeta i för att skynda på utvecklingen. 

”Men går man på en säkpluton på flottilj X så ser man en ganska tydlig 
skillnad där förstesergeant, fanjunkare, det är dom som driver utbildningen. 
Dom är ute på skjutfält, dom gör dom stridstekniska övningarna, allt som är 
drill, träning, det gör dom. Medan officeren har blivit mer bunden till att sköta 
personal, planering, och sedan när övning genomförs av större avancerad 
karaktär då går officeren ut. Så där har det blivit en skillnad.” 

Gamla strukturer lever kvar i organisationen. Respondenterna delger uppfattningar om att det på 
nästa ledningsnivå arbetas för att möjliggöra en nischad utveckling för både specialistofficerare 
och officer. Till exempel genom att tilldela passande sidouppgifter och möjligheter till 
fördjupning eller breddning. 
 
Roller                          
Vad gör officerare och vad gör specialistofficerare? 

”… det kanske har blivit alltså för officerarna att de inte ska vara så 
specialiserade och det har blivit tydligare för specialisterna att vi faktiskt ska 
liksom stå för ordentlig fackmässig kunskap, att ju mer tiden går desto 
tydligare har det blivit att folk blir mer och mer okej med det kanske” 

Officeren är den som tänker större, har ett vidare perspektiv och bestämmer ”vad och när”, samt 
har det övergripande ansvaret för personal och långsiktiga uppgifter.  Denna rollfördelning gör 
det möjligt för specialistofficerarna att fokusera på ”huret”, -den detaljerade ledningen och 
genomförandet av verksamheten.  

”…förväntas kunna mycket om min specifika grej” 

Specialistofficeren löser detaljerna runtomkring verksamheten, det som är grunden till chefens 
beslut och har själv möjlighet att kunna fokusera på detaljerna. Det är således fördelaktigt att i de 
flesta fall ha en officer som chef och en specialistofficer som dennes högra hand och stöttepelare. 
De olika rollerna skall finnas för att vara trogen systemet och underlätta arbetet för båda 
kategorier.  
 
På ett flygunderhållskompani innehade tidigare all teknisk personal certifierad kompetens. Nu har 
det skett en tydlig uppdelning mellan chefer (officerare) och tekniker (specialistofficerare). 
Uppdelningen innebär bland annat att officerarna inte längre får samma certifierade kompetens 
och behörighet. 

”Det har gått med gammal hävd att alla har varit tekniker i grund och botten 
på kompaniet. Till och med kompanichef, allihop är liksom gamla flygtekniker. 
Sedan har vi en ny som har kommit in som inte är tekniker… som chef.  Det är 
en väldigt bra individ att ha och göra med, så det är absolut inga konstigheter 
Det är bara tänkvärt!” 
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Det är därför viktigt att vara ödmjuk i rollen som chef (officer) och ha förståelse för hur fattade 
beslut påverkar underställda och den uppgift som skall lösas.  

”Sedan kan det vara farligt jag tänker med OP. Just att man kommer hit och 
kanske inte har jobbat så mycket med flygmaskinen och sen skall ha lite skinn 
på näsan och förståelse. Det är bara att man har bra OP-elever som är 
ödmjuka. Man måste veta vad det är man ska ta beslut om också. Hur det 
drabbar dom nere på golvet. Det är ingen omöjlighet, det är bara så att man är 
medveten om det.” 

 
3.3.2 Analys - Roller 
Det är lättare sagt att än gjort, att vara trogen till de olika kategorierna i trebefälssystemet. Det 
vill säga att låta respektive kategori fylla sin roll. Det är därför viktigt att bryta med gamla 
normer och arbetssätt och på så sätt inte ta med sig det gamla systemet in i det nya systemet. Det 
ligger också nära tillhands på grund av arvet från det gamla systemet, att förutsätta att en chef 
alltid skall vara en officer. Detta får inte bli en norm, för trebefälssystemet medger även att 
specialistofficerare innehar chefspositioner. Det är därför angeläget att bedöma varje befattning 
för sig. Detta kan emellertid inte göras hur som helst, utan riktlinjerna för bemanning behöver 
fastställas och styras upp på flygvapennivå (Ett sådant pågår för närvarande. Se kapitel 1.2). 
Sedan bör chefen på förbandet ha möjlighet att bemanna organisationen på lämpligaste sätt med 
tillgänglig personal. I den militära professionen står att läsa:  

 ”Specialistofficeren utövar chefskap på lägre förbandsnivå, främst för förband 
som kräver djup yrkeskunskap” (Försvarsmakten 2016b, s.30). 

Vissa personalrader kan och bör vara oberoende av kategori och denna flexibilitet är troligen 
nödvändig för att motsvara de behov som finns i organisationen. På flertalet rader är det 
angeläget att specifik kompetens tillhandahålls och då är det snarare individ- och/eller 
erfarenheten som styr bemanningen, snarare än vilken kategori det rör sig om. 
 
Det är viktigt att personalen i de båda rollerna får agera såsom de är tänkta, officerare behöver 
låta specialistofficerarna vara just specialistofficerare. På samma sätt måste specialistofficerarna 
låta officerarna få göra det som de är utbildade för. Det här är en stor utmaning om man inte har 
kunskap om varandras roller och funktion.  
 
Det är sannolikt att äldre NBO-officerare som inte har gjort ett aktivt val att verka som officerare 
eller omgalonera sig till specialistofficerare, är de som har svårast att förstå det nya systemet och 
därigenom hitta sin roll.  Detta skulle kunna vara en förklaring till att implementeringen går 
långsamt, särskilt över kompaninivå i Flygvapnet.  

”Alla vet vad som bör göras, men man tar inte klivet fullt ut” 

Som arbetsledande chef med både officers- och specialistofficerskompetens bland sin personal är 
det viktigt att analysera uppgifterna och om möjligt nyttja officerare och specialistofficerare på 
olika sätt även om de arbetar som till exempel operatörer i samma pluton. Det gör det möjligt att 
skapa grund för framtida arbetsuppgifter som specialistofficerare och chefer. Exempelvis i 
lärarrollen kan en officer och specialistofficer erbjuda olika perspektiv och erfarenheter.  
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Flygvapnet är till sin natur kulturellt sett en platt organisation där fokus ligger på uppgiftens 
lösande, inte på grad eller kategori. Organisationsförändringen har inte heller hunnit med i 
utvecklingen och därför besitter många specialistofficerare personalrader som är ämnade för 
officerare.  
 
 

3.4 Syn på specialistofficerare 
3.4.1 Empiri 
 

Bild kategorin ”Syn på specialistofficerare” 
 
Bilden beskriver spektrat av hur specialistofficerare i dag i Flygvapnet anser att deras kollegor 
och organisationen till del ser på dem. 
 
Ökande förståelse för trebefälssystemets roller - Uppskattning av och respekt för  
specialistofficerare  
Uppfattningen bland de flesta av respondenterna är att nyutbildade officerare är skolade i 
trebefälssystemet och går in i sin yrkesroll och sitt bemötande av sina specialistofficerskollegor i 
de roller som är trogna till systemet. 

”…när vi börjar få in nya,…, när dom kommer som fänrikar och så, man 
märker ju ett litet annat tänk på dom, jämfört med andra som har varit med 
länge liksom, då märker man ju ett mer nytt och modernt tänk i många fall” 

Okunskap om specialistofficersprofessionen lever kvar - specialistofficeren ses som soldat + 
Trots att specialistofficerare har kommit ur på förbanden sedan 2009 finns fortfarande oklarheter 
och bristande kunskaper i hur det trebefälssystemet är tänkt att fungera. Detta skiljer sig mellan 
inriktningar och förband. 

”och vissa chefer av äldre modell har ju inte kommit in i det här nya riktigt än 
utan anser kanske att vi är lite mer soldater plus i en OR-kategori” 
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Kompetensfokuserat synsätt och bemötande  

”Jag blir bemött som vem som helst. På ett sätt, i synnerhet så tycker jag inte 
att, man gör ingen skillnad utan det är ju faktiskt uppgiften som är slutmålet för 
alla och sedan vem som löser uppgiften och vad den personen har för grad, det 
är ju strunt samma” 

Flera av respondenterna upplever att ingen bryr sig om personen är specialistofficer eller officer, 
det som värderas är kompetens. Synen på de som innehar specialistofficersgraden förvaltare är 
dock att de är individer som har arbetat och utbildat sig under lång tid inom sitt specialistområde. 
Man ser också att individerna har djupgående kunskaper och färdigheter samt även en taktisk 
förståelse över försvarsgrensgränserna. Graden förvaltare för därför naturligt med sig respekt till 
den som innehar den. 
 
3.4.2 Analys - ”Syn på specialistofficerare 
Det finns ett arv och en kultur från tidigare befälssystemsreformer som ligger kvar bland äldre 
officerare. Det är troligtvis därför som specialistofficerare ses som soldater +. Att 
trebefälssystemet tydligt kommuniceras och efterlevs på Försvarsmaktens skolor är tydligt och 
det är flera av respondenterna som nämner det. Detta är positivt och leder till ett tankesätt som är 
troget till det nya systemet, samt att båda officerskategorierna skolas in i de olika rollerna från 
början. Det är sannolikt detta som kommer att åstadkomma en verklig implementering i hela 
organisationen.  
 
Olika delar av Flygvapnet har olika slags enhetskultur, troligtvis är det olika svårt för en 
förstesergeant att etablera sig beroende på hur hierarkisk denna kultur är. I organisationer med 
tydligare hierarki är det svårare och tar längre tid att etablera sig som nyexaminerad. Traditionen 
är ofta att man får arbeta sig upp från botten och visa sig duglig innan man får större ansvar eller 
svårare uppgifter. Att dessa nytillskott bemöts som soldater + kan därför ha med förbandets 
kultur att göra och det är möjligt att detta gäller för både nyutexaminerade fänrikar och 
förstesergeanter. 
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3.5 Organisation 
3.5.1 Empiri 

Bild kategorin ”Organisation” 
 
Utveckling av organisationen sker 
Tjänster öppnas upp på högkvarteret och trebefälssystemet utvecklas. Olika strukturbeslut är 
fattade och utredningar pågår för närvarande. Ett exempel på detta är den så kallade F6-
utredningen och Flygvapnets karriär- och utvecklingssystem som pågår i Högkvarteret och på 
Luftstridsskolan. Fler styrningar kommer att ges inom det närmsta året. 
 
Organisationen är idag inte anpassad till trebefälssystemet 
Ett antal respondenter berör skillnaden mellan hur organisationen är idag samt fördelningen av 
specialistofficerare och officerare. Ute på förbanden är specialistofficersraderna i majoritet men 
på staber och i högkvarteret finns det i dagsläget bara ett fåtal specialistofficersrader. Det råder 
också oklarheter bland specialistofficerare vilka möjligheter som finns att tjänstgöra på högre 
nivå som specialistofficer. Naturliga karriärvägar saknas även för officerare inom vissa 
funktioner.  

”Jag tycker verkligen det kan vara litet snedvridet. På förband är majoriteten 
specialister och på typ HKV, så är det ingen specialist men det kanske ska vara 
rätt många specialistbefattningar där också om man tittar på vad folk gör för 
något.” 

”Det var det som är frågan, hur ser det ut längre upp? Nu är jag på min nivå, 
förbandsnivå, man tänker som specialist hur det ser ut om man vill högre upp. 
Att det måste öppnas upp specialistbefattningar där så klart.” 

”Det är ju inte samma utbud. Det krävs ju att någon trillar av pinn liksom eller 
slutar för att det ska öppna sig.” 

En översyn av organisationen behöver göras. Alla personalrader i organisationen bör analyseras 
för att se vilken kategori som kan och bör bemanna dem och detta behöver sedan genomföras. 

”Det finns en mängd grejer jag tycker man skulle kunna göra litet annorlunda. 
För det första, se över befattningar och rader... Vissa rader spelar det ingen 
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roll om det är en officer eller en specialistofficer utan det funkar med båda men 
chefsbefattningar ska så klart vara en officer...” 

Personalbrist råder på många arbetsplatser 
Bristen på personal ute på förbanden gör att personalraderna inte alltid bemannas av personer 
med rätt formell kompetens. Idag saknas till exempel officerare som kan vara chefer i vissa 
funktioner ute på förbanden. Detta gör att specialistofficerare måste gå in och göra deras 
arbetsuppgifter och har inte tid att fördjupa sig som tanken är.  

”Hade jag haft en officer (i min funktion) så hade jag ju inte behövt tänka 
framåt, utan jag hade kunnat lösa de små grejerna runtomkring som ändå är 
stommen för dennes beslut. Nu har vi ju även styrningarna det sitter vi ju med 
samtidigt.” 

3.5.2 Analys - Organisation 
Flygvapnets organisation är idag inte uppbyggd kring trebefälssystemet. Hur denna organisation 
utvecklades och varför den ser ut som den gör, kommer inte denna uppsats att gå in på, men det 
räcker att konstatera att utgångsläget i organisationen idag inte motsvarar det system som råder. 
Varken i fråga om personalrader, befattningar, personalmässigt i respektive kategori och vad 
organisationen ska uträtta.  
 
Det har visat sig att det finns ett behov att klarlägga hur trebefälssystemet ska fungera och 
utveckla organisationen ytterligare. Centrala styrningar efterfrågas som gäller för Försvarsmakten 
som helhet men också hur Flygvapnet ska förhålla sig till detta system. Det som är mycket 
positivt är att behovet har uppmärksammats på högsta försvarsmaktsnivå. Arbete sker idag i 
Flygvapnet i olika arbetsgrupper på olika nivåer. Beslut och styrningar kommer att ges inom det 
närmsta året.  
 
Denna studie visar att det finns ett stort behov av att informera organisationen om vad som sker 
och vad som gäller. Olika förband gör olika tolkningar av direktiv, då dessa inte är tillräckligt 
tydliga. De arbeten som nu pågår är inte heller kända på bred front. När dessa beslut blir 
fastställda måste informationen spridas hela vägen ut i organisationens minsta beståndsdelar för 
att få en verkan av den.  
 
Organisationen behöver revideras så att den talar samma språk som bemanningssystemet. 
Officerare och specialistofficerare behöver fördelas så att de två yrkeskategorierna kan 
komplettera varandra på alla nivåer i Flygvapnet. Endast på detta sätt kommer vi att kunna lösa 
våra uppgifter på ett effektivt sätt och säkerställa att det finns möjlighet till progression och 
utveckling för personalen.  
 
Organisationen är inte på alla håll uppbyggd med en officer som chef och en specialistofficer som 
ingår i ledningen. Tanken är inte heller att bara officerare ska vara chefer. Specialistofficerare 
med lämplig erfarenhet och kompetens kan likväl vara chef. Hur detta ska fungera ute på 
förbanden måste framgå i de centrala styrningar som tas fram. Ett ökat fokus och uppföljning av 
kompetens och lämplighet är avgörande för att bemanningen av raderna ska bli optimal.  
 
På grundval av de uppgifter som vi har i Flygvapnet, så har de olika förbanden och 
arbetsplatserna skiftande kulturella och organisatoriska strukturer. En del förband består av 
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operatörer och platta organisationer där graden inte spelar lika stor roll, utan befattningen är det 
som styr (t.ex. luftbevakningsledare och rotechef). En del förband har fler människor som skall 
lösa uppgifterna och behöver vara mer hierarkiska.  
 
När organisationen är strukturerad efter uppgift och är systemet trogen måste den bemannas av 
personer med rätt kompetens, såväl ifråga om kategori som grad. Idag kan vi notera att detta är 
fallet på många platser i organisationen. 
 
En faktor som orsakar detta är den stora brist på personal som just nu råder i delar av Flygvapnet. 
Vissa inriktningar och förband är särskilt hårt drabbade och fungerar därför inte som tänkt. Här 
försöker man lappa och laga så gott det går och då har man inte alltid möjlighet att få in rätt 
kompetens på varje rad. Officerare sitter på specialistofficersbefattningar och vise versa, bara för 
att fylla upp organisationen så att verksamheten går runt. Särskilt viktigt är det då att skapa 
möjligheter för att få den befintliga personalen att trivas och stanna kvar. 
 
Viljan och ambitionen är god och många arbetar mycket hårt för att få verksamheten att gå runt. 
Många i organisationen är så specialiserade (detta gäller både officerare och specialistofficerare) 
att man i en sektion inte vet vad den andra gör. Tiden och resurserna är så begränsade att 
personalen inte hinner med att göra någon överspridning med dålig redundans och förlust av 
möjliga synergieffekter.  
 
Som det är nu kan inte alla specialistofficerare fördjupa sig som det är tänkt. 
Detta är även en arbetsmiljöfråga. (Det har framkommit exempel på att personalen ibland inte har 
tid att vara hemma vid sjukdom eller vård av anhöriga, upplever långsiktig stress, mm.) 
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3.6 Syn på omgalonering 
3.6.1 Empiri 
 

Bild kategorin ”Syn på omgalonering”  
 
Behovet av att dela upp kategorin ”Syn på omgalonering” i de två olika perspektiven: NBO-
officer och grundutbildad specialistofficer visade sig tidigt i vår analys.  
 
NBO-officerares perspektiv: 
 
Personlig övertygelse 
Ingen av respondenterna upplever för egen del eller har hört talas om att omgalonering har skett 
mot någons vilja. Nämnda anledningar till omgalonering har varit personlig övertygelse eller att 
en specifik befattning är en specialistofficersbefattning. Övertygelsen är också viktig för att inte 
systemet skall urvattnas och personalen inte ska tappa tron på systemet.  

”Det skall vara egen övertygelse, jag skall tro på det och då skall jag 
omgalonera mig” 

Befattningen lockade  
Som nämnt ovan är en specifik befattning och tydligare uppgifter en annan faktor som lockat till 
omgalonering.  
 
Förändrat förhållningssätt och agerande 
En respondent upplever att det inte bara handlar om ett kategori- eller gradbyte utan att det krävs 
en ändring i inställning till professionen. 

”Försökt att förändra mitt sätt i systemet att verkligen vara en specialist och 
inte generalist. Både gradmässigt men även tankemässigt” 
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Osäkerhet  
Flera respondenter nämner de otydliga förutsättningarna kring specialistofficersprofessionen och 
rädslan för att stänga dörren till det som man har haft tidigare. Det finns olika syn på 
omgalonering bland NBO-officerare. Ett par av dessa uppfattningar som råder är, att en del ser 
sig som ”officer i själen” och vill inte ändra inriktning, andra skulle kunna omgalonera sig men 
väljer att inte göra det, då det råder oklarheter om bland annat karriärmöjligheter. 
 
Grundutbildade specialistofficerares perspektiv: 
 
Bristande förståelse  
Det råder en bristande förståelse för att NBO-officerens grundutbildning är snarlik 
specialistofficersutbildningen.  
 
Rädsla för urvattning                 
Studien har visat på att det finns en tydlig oro bland grundutbildade specialistofficerare att icke 
genomarbetad och tydligt validerad omgalonering av NBO-officerare urvattnar systemet.  I och 
med att omgalonerad personal har placerats på högre specialistofficersrader minskar de fåtal 
befattningar som idag finns för specialistofficerare. Det måste finnas personalrader och 
befattningar på olika nivåer i hela Flygvapnet för att ge möjlighet till avancemang.  
 
Vid omgalonering av NBO-officerare måste kunskap och erfarenhet värderas 
För att motarbeta oron för urvattning efterfrågas tydliga centrala direktiv med syfte att motverka 
risken för olika tolkningar av förbanden. Vissa förband för idag en mycket tydlig linje med 
validering innan befordran till högre grad medan andra förband använder tid och tjänst som 
urvalskriterium. 
 
Många NBO-officerare är egentligen specialister 
Att omgalonering från NBO-officer till specialistofficer är nödvändigt är de flesta av 
respondenterna överens om. De grundutbildade specialistofficerarna har inte funnits i 
organisationen länge nog för att kunna besätta till exempel förvaltarrader och andra ledande 
befattningar i FV. 

”Och här måste de nyutexaminerade specialistofficerarna förstå att 
benchmarkar man dåtidens NBO-utbildning med nuvarande 
specialistofficersutbildning så är jämförelsegraden någonstans runt 85–90% av 
exakt lika innehåll” (Författarnas kommentar: Detta gäller endast NBO-
officerarnas grundutbildning.)  

 
3.6.2 Analys - Omgalonering 
Det finns en tydligt identifierad oro att förbandens olika tillämpning av omgalonering leder till att 
systemet urvattnas och begränsar grundutbildade specialistofficerare till avancemang i grad.  Här 
är nog nyckelordet internkommunikation och ett aktivt chefskap.  
 
Det pågår ett flertal arbeten och projekt på högkvarters- och stridskraftsnivå för att likrikta 
direktiv inom Försvarsmakten och Flygvapnet med syfte att kvalitetssäkra processer vid 
omgalonering. De grundutbildade specialistofficerarna är medvetna om att NBO-officerare 
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behöver försörja organisationen under en övergångsperiod. Det som ifrågasätts är på sättet det 
görs. Utmaningen är att försäkra sig om att informationen sprids i organisationen, inte bara till 
ledande befattningar utan till alla, på bredd.  
 
Valideringen som process är viktig för att få ett beslutsunderlag på individuell basis, detta för att 
kunna värdera faktisk kompetens. För att få NBO-officerare att göra ett aktivt val behöver 
Försvarsmakten och Flygvapnet tydliggöra förutsättningarna. Vilka är handlingsalternativen och 
vilka dörrar öppnas, respektive stängs? Såsom tidigare skrivet, många NBO-officerare är i 
grunden utbildade specialistofficerare, men det är till syvende och sist de aktiva valen under 
karriären som definierar vilken kompetens individen innehar. 
 
 
3.7 Karriärvägar 
3.7.1 Empiri 
 

Bild kategorin ”Karriärvägar” 
 
Stegring i ansvar och komplexitet 
Flertalet respondenter berättar om befattningar med högre komplexitet och ansvar som de med 
ytterligare utveckling och utbildning kan få.  

”I spåret luftbevakningen är nästa kompetenshöjande steg jag kan göra 
luftbevakningsledare och det har jag ambition att bli... Om jag ska få vidga 
mina vyer och kunna göra andra saker, då vill jag nästan vara 
luftbevakningsledare för det ger mer, ja mer grund att stå på. Till exempel om 
det öppnas befattningar i flygstaben, är jag luftbevakningsledare, då är det 
lättare att komma in på den typen av befattning.” 
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Börja som soldat och fortsätta som specialist i sin nisch 
En respondent som arbetade som gruppchef i ett antal år blev uppmuntrad från sin chef att bli 
specialistofficer. Flera av dennes soldatkollegor har gått samma väg. 

”Jag har bara varit på säk. Jag var gruppchef från 20XX till 20YY, så läste jag 
20ZZ och så kom jag tillbaka.” (som specialistofficer) 

”Snart är ju alla vi som började i den gruppen specialister och när man gått 
den vägen så tror jag också att... ...man har med sig dom här åsikterna eller 
dom här synpunkterna och det blir litet bättre slagkraft när man sedan kommer 
upp till specialist och kan driva det på ett annat sätt.” 

Fortsätta fördjupa sig i sitt område 
För respondenterna var det naturligt och självklart att fortsätta fördjupa sig i sitt specialistområde 
i många år och skaffa sig djupare yrkesskicklighet. 

”Jag har drivit (mitt specialistområde) på kompaniet i ett och ett halvt år 
ungefär. Så det jag ser framför mig nu det är att gå över till (den avdelning 
som sysslar enbart med specialistområdet) och vara ännu mer inriktad mot den 
tjänsten om förbandet tillåter. Så det är mina mål, min ambition.” 

”Jag vill ju lära mig någonting ordentligt.” 

Byta inriktning 
Ett par av respondenterna nämnde möjligheten att i framtiden byta inriktning till en annan 
yrkeskategori i Försvarsmakten.  

”Ja kanske karriärväxling i någon av de olika facken så att säga i 
Försvarsmakten. Det är inte samband som är skrivet i pannan i alla fall för 
hela livet.” 

Läsa vidare till officer 
Två respondenter talade om att det vore bra om möjligheter skulle finnas för specialistofficerare 
att i framtiden växla över till officer genom att läsa vidare. 

”Just det här att valmöjligheten att svänga över till OP om man vill göra det 
eller om man vill bli chef. För det visar sig tror jag att många som läser OP 
inte är ämnade att läsa OP men de tycker det är kul där och då. Utan jag tror 
mycket att man hela tiden ska jobba för rätt person på rätt plats.” 

”Jag vill inte stänga dörren till OP. Cheferna tycker att jag klarar av att rå om 
personal. Personligen tycker jag att det är roligare att syssla med teknik än 
personal. Men om man vänder på det, nu kan jag det här, så kanske jag byter 
för personlig utveckling och jobbar med personal. Det skulle kunna funka om 
man vill byta till OP, om nu cheferna tycker att det skulle kunna vara ett 
alternativ så borde det ju gå.” 

Oklarheter om vad högre specialistofficerare gör 
Flera respondenter berättar att de inte vet vad en specialistofficer förväntas syssla med efter tiden 
på pluton och kompani. Många upplever att vägen framåt är oklar. 
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”Jag tycker att det är litet oklart, det har inte framgått för mig exakt vad en 
förvaltare pysslar med på dagarna. Man kan ju se deras plats i organisationen 
absolut, men vad dom faktiskt gör det är litet oklart.” 

”Ja, så det känns ju som om det är nåt magiskt som händer där mellan 
fanjunkare och förvaltare. För dom förvaltare jag känner till, dom sitter ju på 
stab och gör samma saker utåt sett i alla fall som motsvarande officerare gör. 
Så att någon stans där kanske man tappar lite av just det här som man är 
specifikt specialiserad på, kanske. Fast å andra sidan, är ju det kanske inte så 
konstigt, för skulle det sitta en förvaltare på pluton... ...behöver man vara 
förvaltare för att lösa den uppgiften? det löser vi ju bra med dom två nedre 
stegen, så på ett sätt är det rimligt att de kanske gör mer stabsgrejer, men att 
det ska finnas någon slags stadig grund inom det stridstekniska för att dom ska 
ha med sig det i sitt vidare arbete.” 

 
3.7.2 Analys - Karriärvägar 
Specialistofficerare i motsats till en officer har möjlighet att stanna kvar på samma befattning 
under lång tid och verkligen fördjupa sin yrkesskicklighet. 
 
Det viktiga anses dock att hålla sig inom samma ämnesområde, inte att inneha samma befattning 
under lång tid.  
 
Konkreta karriärvägar har mera med lämpliga befattningar (stigande ansvar, och svårighetsgrad) 
att göra än med grad. Dock måste befattningens fastställda grad viktas mot till exempel den 
erfarenhet, mognad, kunskap, behörighet och färdighet som krävs för att lösa uppgifterna. 
 
Det bör därför i varje organisation finnas möjlighet för samtliga kategorier att successivt byta till 
befattningar med större ansvar och komplexitet. Exempelvis kan en specialistofficer som är 
helikopterförare bli befälhavare. En truppare kan börja på en pluton, ta över ansvaret på plutonen, 
bli kompaniets specialist, gå vidare till förbandsgemensamma funktioner inom området och 
vidare till annat förband eller högre stab. Inom STRIL-facket kan en målföljningsledare bli 
luftbevakningsledare med personalansvar, där beslut och agerande ytterst kan ha diplomatiska 
konsekvenser på nationsnivå. 
 
På pluton och kompani är karriärvägen ofta lätt att urskilja men för erfarna specialistofficerare en 
bit in i sin karriär, är utvecklingsmöjligheterna mer begränsade, då det i dagsläget bara finns ett 
fåtal specialistofficersrader på högre staber. Det är därför viktigt att en organisatorisk förändring 
sker som öppnar upp och möjliggör karriärvägar för samtliga kategorier i trebefälssystemet. 
 
Det bör även finnas möjligheter att snedda mellan försvarsgrenar inom samma specialistområde. 
 
Det är optimalt att rekrytera specialistofficerare ur befintliga soldatkullar för då har individen 
redan kunskaper och erfarenheter i sitt blivande specialistområde. De som rekryteras är prövade 
och dugliga individer som anses lämpade för arbetet och har både intresse av arbetsområdet och 
av att fortsätta att utvecklas. 
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Specialistofficerssystemet innebär att människor med mycket olika kompetens ryms inom samma 
grad, befattning och lönebox. Det är därför av största vikt att varje medarbetare bedöms och 
värderas specifikt. 
 
 

3.8 Befordran till högre grad  
3.8.1 Empiri 
 
 

Bild kategorin ”Befordran till högre grad” 
 
Behov av direktiv för befordran till högre grad (specialistofficer) 
De flesta av respondenterna upplever en otydlighet och önskar att man ensar bilden och 
direktiven avseende utnämning till högre grad, inte bara i Flygvapnet utan Försvarsmakten. I dag 
tillämpas olika varianter på olika förband, inom spektrat av årskullsrelaterad eller individuell 
validering. Detta tillvägagångssätt leder till att vissa utnämningar ifrågasätts. 
 
Nya direktiv i Flygvapnet 
I Flygvapnet finns det redan nu, av Flygvapenchefen underskrivna, direktiv och ytterligare 
förtydliganden är under arbete.  
 
Validering av grundutbildade specialistofficerare 
Individuell bedömning och validering lyfts fram både inför möjlig skolgång och befordran, men 
även som grund för lönesättning. Det uppfattas som positivt att regelbunden uppföljning av 
individen sker. Det är en förutsättning för att en individuell bedömning ska vara möjlig. 
 
Gamla strukturer 
Enligt några respondenter lever delar av Flygvapnet kvar i konceptet att man även i 
specialistofficersskrået automatiskt blir befordrad efter ett givet antal år.  



 43 

”Ja, men nu har du jobbat fyra år och vi tycker att du kan mycket, varsågod 
här blir du fanjunkare.” 

Olika intresse för att stiga i grad 
Några av respondenterna har i dagsläget inget intresse eller behov av att göra karriär i form av 
högre grad. De har därför inte sökt information om hur rutinerna ser ut på respektive förband. 
 
Viktigt att synliggöra kompetens och erfarenhet för att motivera specialisterna. 
Individuell validering för att komma ifråga för befordran till högre grad genomförs på flera av 
förbanden. Detta har uppfattats som en mycket positiv väg att gå och bidrar till att sätta en 
kvalitetsstämpel på befattningar och grader inom organisationen. Vid utnämning till en högre 
grad finns det positiva förväntningar från organisationens och personalens sida. Särskilt 
förvaltare och uppåt bemöts med respekt. 

”Så på det sättet känns det ändå bra att mitt förband har gått in i det här att: 
”Nä ju ska vi validera skiten ur det här facket och se till att det blir bra 
kvalitet!” För då känns det som att när man väl ändå blir fanjunkare efter de 
här valideringarna, då är det verkligen så” 

3.8.2 Analys - Befordran till högre grad 
Tydliga direktiv och därigenom en likriktning mellan Försvarsmaktens och Flygvapnets förband 
avseende när, var och hur man befordrar specialistofficerare till nästa grad såsom det är beskrivet 
under kategorin ”omgalonering” gäller även under denna kategori. Även här måste gamla 
strukturer brytas och bemötas i avseende på att tid inte alltid är lika med faktisk och relevant 
kompetens. Nästa uppdatering av Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) 
kommer enligt uppgift bland annat att tydliggöra detta. En del förband har vid utnämning följt 
FM PersI medan andra förband har valt en egen ”hårdare” linje tidsmässigt, därav finns det en 
obalans mellan förbanden (Försvarsmakten 2017b). 
 
 
3.9 Utbildning 
3.9.1 Empiri 
 
 

Bild kategorin ”Utbildning” 
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Kurser för specialistofficerare på högre stab 
Kurser och utbildningsprogram mot högre stabsbefattningar bör nischas mer med tanke på 
bakgrund och tidigare erfarenhet.  
 
Specialiserade kurser i grundutbildningen 
En av respondenterna nämner en önskan om att specialistofficersutbildningen som idag upplevs 
som generell skall bli mera specialiserad mot vad man faktiskt skall göra när man kommer till sitt 
hemmaförband.  

”Flera olika kursindelningar så att säga på skolnivå när man blir 
specialistofficer. Jag gick ju, som nämnt, samband luft. När jag kom hit så 
kunde jag ingenting egentligen om det jag skulle jobba med. Vilket inte är 
riktigt trovärdigt i mina ögon, utan man kanske måste skära ner det på fler 
nivåer så att det finns flera kurser. Exempelvis är kanske samband luft rörligt 
och samband luft fast. Stril och rörligt det är ganska stor skillnad och det är 
samband det. Man skall ändå bli specialist, det tycker jag namnet återspeglar 
ganska bra.” 

Vidgat synsätt på yrkes- och befattningskurser 
Synen på kompetensutveckling för specialistofficerare på högre staber bör vidgas. En av 
respondenterna föreslår ett utökat tankesätt avseende kompetensutveckling avseende taktik. Till 
exempel att nyttja Försvarshögskolans kursutbud.  
 
3.9.2 Analys - Utbildning 
Utbildning som borde vara en del i en karriärplanering glöms ofta bort och specialistofficeren 
arbetar på utan faktisk kompetensutveckling. Som nämndes i empirin är det positivt att tänka 
utanför boxen och fundera på vilka eventuella kurser som är relevanta för respektive befattning 
och individ.  
 
Utvecklingen av specialistofficersutbildningen SOU pågår kontinuerligt och Försvarsmaktens 
vilja är att ytterligare minska antalet på de olika profilerna. En av respondenterna efterfrågar 
istället en tydligare specialisering för att de nya specialistofficerarna ska bli mer användbara när 
de kommer ut till sitt förband. En för allmängiltig grundutbildning blir ofta tyvärr för generell 
och ger inte grunden till den specialistkompetens som är eller borde vara syftet med utbildningen.  
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3.10  Lön 
3.10.1 Empiri 
 
 

Bild kategorin ”Lön” 
 
Individuell lönesättning  
Flera av respondenterna upplever att Försvarsmakten inte tillämpar individuell lönesättning. De 
nämner också att faktorer som kompetensutveckling och framför allt ansvar, inte ligger till grund 
för detta. 
 
Lön är en viktig faktor för att kategorin specialistofficer skall bli mer attraktiv 
Idag byter specialistofficerare befattningar för att få till stånd en löneökning. I organisationens 
strävan att få specialistofficerare att stanna kvar spelar här en individuell lönesättning en viktig 
roll.  

”Att byta befattning är ju en metod för att få upp lönen. Lite så har det varit 
och då blir man ju inte så långvarig på vissa ställen.” 

För liten skillnad i lön mellan soldater och nyexaminerad specialistofficerare 
Skillnaderna i lön mellan soldater och specialistofficerare upplevs som för liten. I ett fall fick den 
nyutnämnda specialistofficeren med flera års soldatkompetens inom samma område 500 kr mer i 
lön (än denne hade som gruppbefäl), efter 1,5 års heltidsstudier och därtill ökat ansvar och mer 
komplexa arbetsuppgifter. Det måste finnas en relevant lönekoppling till kompetens och inte bara 
hänvisa till löneboxar och ingångslöner. 
 
Chefers möjlighet att påverka lönesättningen 
Ett aktivt chefskap visar på möjlighet att förändra och påverka lönesättningen. 

"Jag anser att min tidigare chef har jobbat hårt för att vi officerare, 
specialistofficerare i synnerhet ska komma upp till samma nivå eller nära nivå 
till våra civila kollegor som ligger betydligt högre än vad vi gör i lön då, så jag 
tycker att jag ändå har en lön som jag faktiskt är nöjd med.” 

  



 46 

Lön som motivator och bekräftelse 

”Och i många fall går man på människors goda vilja att göra ett bra arbete. 
Det är tråkigt när det blir något som missbrukas” 

Lön är en fråga som återkommer i olika former. Här i formen av motivator. Detta är ett ämne som 
upplevs som olika angeläget bland Flygvapnets alla tjänstegrenar.  

”Ja man får mer ansvar och så får man inte betalt för det och så får man 
kanske att en löneöversyn genomförs och så höjs man med någon tusenlapp 
och så kort därefter höjs andra som inte har det där ansvaret och då ligger 
man på samma igen. Varför, varför ska jag då lösa det? Det finns ju ingen 
anledning.” 

 
3.10.2  Analys - Lön 
Konceptet individuell lönesättning blir ifrågasatt när en utexaminerad specialistofficer endast 
tjänar 500 kr mer som nyexaminerad specialistofficer än som gruppchef (soldat). Detta efter 1,5 
års studier och med 5–6 års soldaterfarenhet inom samma område. Det utfallet rimmar dåligt med 
Försvarsmaktens intention och tanke enligt den militära professionen.  

”Inträde som specialistofficer sker antingen som utveckling av redan utbildade 
och anställda gruppbefäl, soldater och sjömän samt i vissa fall officerare, eller 
genom direktrekrytering som inleds med soldat- eller sjömansutbildning” 
(Försvarsmakten 2016b, s.31). 

HR-personalen behöver vara insatta i vad det innebär att anställa en tidigare soldat som 
specialistofficer. Lönesättningen måste också vara rimlig i förhållande till ansvar, uppgifter och 
utbildning och individualiseras. 
 
Lön är en motivator och ett tecken på bekräftelse. Om organisationen vill att specialistofficerare 
skall stanna på sin befattning för att bygga på sin specialistkompetens, borde den ökade 
yrkesskickligheten som tillgodogörs leda till en positiv löneutveckling, så att individen slipper 
byta till en annan befattning endast för en positiv löneutveckling. 
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3.11  Personalvård 
3.11.1  Empiri 
  
 

Bild kategorin ”Personalvård” 
 
Uppföljning av personal under utbildning 
Kadetterna erhåller få till inga besök från sitt hemmaförband under specialistofficersutbildningen 
och vet således inte vad som förväntas av dem vid hemkomst.  

”Jag har ju pratat med dom som är, som läser nu och de saknar fortfarande 
det. Att det kommer ingen och besöker dem.” 

”Personalen FM viktigaste resurs” bara ord 
Resignerade tankar har lyfts upp om uttalanden som chefer ibland ger, vilka inger entusiasm för 
stunden men som senare grusas genom att orden inte förverkligas. 

”Och personalen är ju det som alla brukar säga är vår viktigaste resurs och 
det är ju många som säger det och jag blev ju tillsagd att ”ja fan, ni är ju 
ovärderliga och ni går rätt väg och sånt men det är ord, det är vad det är. Och 
sen så när man har förstått att det bara är ord, då blir man ju bara lack när det 
sägs, liksom.” 

3.11.2  Analys - Personalvård 
Ett lågt till inget engagemang alls från förbandens sida i sina kadetter under 
specialistofficersutbildningen har nämnts. En orsak till detta kan vara den centrala antagningens 
införande och att förbandet i och med den tappade sin naturliga relation till kadetterna. Dessa 
tillhör skolan organisatoriskt och har inte alltid en anknytning till förbandet. Här har förbanden 
möjlighet att lägga grunden både till vad som gäller individuppföljning och möjlighet för 
kadetterna att lära känna sitt förband. Ett engagemang vore önskvärt, inte bara från den som har 
fått uppgiften utan från blivande kollegor som har förståelse för kadetternas och organisationens 
behov. Engagemang kan här skapa gemenskap, samhörighet, förbandsanda utöver att 
tillhandahålla information. Här läggs också grunden till en personlig utvecklingsplan. Hur ser 
förbandet och individen på framtiden och hur vill förbandet nyttja kadetten efter avslutade 
studier. 
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Att personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs har uttalats av chefer på olika nivåer och vid 
olika tillfällen. När personalen känner att begreppet inte tillämpas förlorar orden sin betydelse. 
Det är vanskligt som arbetsgivare att utnyttja personalens lojalitet och goda vilja.  

”Uttrycket att personalen är vår viktigaste resurs används ofta men när ord 
inte övergår i handling tappar ledningen i trovärdighet och detta resulterar i 
mindre engagemang från personalen.” 

 

3.12  Driva specialistofficersfrågor 
3.12.1  Empiri  
 
 

Bild kategorin ”Driva specialistofficersfrågor” 
 
Flottiljförvaltare viktig för att föra fram specialistofficersfrågor på förbandet 
En utvald specialistofficer, som enskilda specialistofficerare kan gå till, efterfrågas, för att få 
information och stöd. Flottiljförvaltare har lyfts fram som viktiga företrädare för att lyfta upp och 
driva utvecklingen av specialistofficerskategorin som helhet och se till att alla inriktningar följer 
med i utvecklingen. Olika förband upplevs hantera utvecklingsfrågor på skilda sätt. 
 
Specialistofficersfrågor bör drivas som alla andra personalfrågor  
Här skiljer sig synen mellan respondenterna. En av respondenterna tycker inte att 
specialistofficerarnas frågor ska drivas av en flottiljförvaltare utan att alla skrån bör behandlas på 
samma sätt och att deras frågor bör drivas av personalavdelningen eller motsvarande. 

”Jag tycker att man ska fortsätta med det att alla är medarbetare och sedan 
spelar det väl ingen roll om det är en löjtnant eller kapten eller major som 
driver specialisternas utbildning för det bör ju vara personalavdelningen eller 
vilka det nu är.” 

”Vi är alla medarbetare i Försvarsmakten. Våra utbildningsmål, och vår 
löneutveckling och så vidare, borde ju vara lika viktig som någon annans, eller 
tas hand om lika väl som för någon annan, så jag förstår inte riktigt det här. 
Utan det känns litet som man där och då försökt att kopiera det amerikanska 
tänket där man ska ha någon som är förespråkare men där har man inte 
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samma synsätt heller på sina, vad heter det, NCO:er. Utan där skiljer det sig 
betydligt mer” 

3.12.2  Analys - Driva specialistofficersfrågor 
Information om specialistofficersfrågor måste kommuniceras ut på bred front i förbanden. Detta 
behöver kommuniceras både till specialistofficerarna själva, så att de känner att de har stöd och 
möjligheter att utveckla sitt skrå, men även till övriga personalkategorier för att ge dessa insikt i 
hur trebefälssystemet ska fungera. Flygvapnet kommer att vara i en utvecklingsperiod ytterligare 
ett antal år men i slutändan ska det inte behöva vara något särskiljande eller ökat stöd till någon 
kategori. Alla kategorier bör vara etablerade i systemet och då drivs personalfrågorna på samma 
sätt oavsett skråtillhörighet. 
 
 
3.13  Personligt engagemang 
3.13.1  Empiri 
 
 

Bild kategorin ”Personligt engagemang” 
 
Kamratskap skapar engagemang 
En respondent berättar om den sociala gemenskap som gjort att så många kollegor stannat kvar 
och även läst vidare till specialistofficerare.  

”Vi är från den plutonen, när vi startade upp den 20XX, jag tror det är åtta 
stycken ifrån den som började där och som har varit kvar tills nu, varav fyra 
stycken är på skola nu. Så det är åtta stycken från den gamla plutonen som har 
valt att söka till specialister. Och vi är ett gäng som, i min gamla grupp, som 
fortfarande umgås mycket vid sidan av och brukar käka litet middagar och 
sånt.” 

Engagemang borgar för kvalitet 
Engagerade, drivna chefer har skapat delaktighet och motivation genom att ge tydliga 
målsättningar över vad förbandet ska kunna och ägna sig åt. Detta har bidragit till enighet och 
ökad förmåga vid förbandet och att flertalet medarbetare har stannat kvar eftersom de har upplevt 
att de ägnar sin tid och energi åt meningsfulla uppgifter. 
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”Jag har ju saknat lite tydliga målsättningar ifrån förbandets sida och det är ju 
nåt som vi lyfte upp, att, så jag tror det också kommer fasas in mer och mer 
liksom och jag tror det kan hjälpa till på många plan att man får en tydlig 
målsättning och att man känner att vår pluton behövs. Alla andra plutoner 
behövs också för tar man bort målsättningen gör man bara det man tycker är 
kul.” 

”Så det har ju varit tack vare vissa chefer, som har varit väldigt drivna och 
velat att plutonerna ska bli väldigt bra, som jag tror i många fall har gjort att 
många stannar. För att det har ändå känts att, i många fall har det varit bra 
och värdefull sysselsättning som vi har lagt vår tid på... ...Jag tror, har man 
bara att: Det här ska ni göra, det här ska ni kunna den första januari nästa år, 
och ni får förutsättningar för att klara det, då tror jag att alla kommer att dra 
mot det. För att det är ju roligt att lyckas.” 

I intervjuerna framkommer tydligt det engagemang som flertalet respondenter känner för att lösa 
sina arbetsuppgifter.  

”Jag ska vara sjukskriven nästa vecka, vem ska jag lämna över uppgiften till? 
Det här är ju mitt hjärtebarn nu. Hur ska dom lyckas fixa det här?” 

 
3.13.2  Analys - Personligt engagemang 
Engagerade människor gör det lilla extra för att få saker och ting att fungera. Det borgar för 
kvalitet och personlig utveckling. 
 
Enighet, kamratskap och en känsla av tillhörighet är nödvändigt för att människorna i en grupp 
ska fungera och må bra tillsammans i både de lätta och svåra förhållanden som ett arbete i 
Försvarsmakten innebär. Det bidrar till att behålla personal och att få dem engagerade i 
uppgiftens lösande.  
 
En chef behöver själv vara engagerad, agera i sin chefsroll och om det behövs prioritera vilka 
uppgifter som ska lösas och ta ansvar för det.  
 
Uppdragstaktik är något man talar om i militärteori och insatser men den behövs även i den 
dagliga verksamheten på hemmaförbandet. Chefen bör ge relevanta och tydliga mål med 
verksamheten, samt tillhandahålla förutsättningar och resurser för att lösa uppgiften inom en 
tidsram. Personalen känner då att de behövs, deras tid och kompetens används väl när de utför 
meningsfulla uppgifter som leder mot målet och det gör hela förbandet bättre. Underställda 
chefer behöver få förtroende att leda arbetet inom tilldelad ram. Detta främjar utveckling, 
engagemang, enighet och kreativitet. Förbandet kan då samtidigt utveckla en högre operativ 
effekt. 
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3.14  Motivation 
3.14.1  Empiri 
 
 

Bild kategorin ”Motivation” 
 
 
Tro på systemet och Försvarsmakten 

”Jag tror till 100% på systemet, jag har saknat det här systemet sedan jag klev 
innanför grindarna.” 

”Jag i alla fall tror att Försvarsmakten behövs och gör skillnad och det är ju 
en form av motivation då, att jag vill bidra till Sveriges försvar innerst inne.” 

Avancera i grad 
Flera av respondenterna gav uttryck för en önskan att deras arbete och ökade yrkesskicklighet i 
framtiden skulle visa sig i att stiga i grad. Se citat under kategorin ”Bekräftelse”. 
 
Lön efter ansvar och prestation 
Flera respondenter har nämnt lönen som en motivator för att lära sig mer och göra ett bra jobb, 
även att stanna kvar i sin organisation och yrket. 

”Viktigast för mig och för många är vad som står i lönekuvertet och vad man 
får göra.” 

”Man vill ju faktiskt lösa sina uppgifter och kanske stiga i värde på något vis 
att man lär sig mer själv och därmed blir man ju en person som 
förhoppningsvis får stiga både i lön och grad i någon mån.” 

Leverans och att bädda för andra 
Flertalet respondenter beskrev med entusiasm hur de motiverades genom att kunna lösa sina 
uppgifter att leverera efterfrågat resultat. Några uttryckte även hur de uppskattar att bädda för 
andra, för att arbetet ska gå så smärtfritt som möjligt.  

”Det är därför jag gillar att jag är på den positionen jag är, att jag får sitta 
och grotta ner mig lite mer tekniskt och lösa vissa saker. Jag gillar att bädda 
för andra så att det skall bli så smärtfritt som möjligt för teknikern, det skall 
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finnas reservdelar när han ska göra grejerna, då ska vi ha sett till att ha 
beställt det och där ser jag tjusningen i den långsiktiga planeringen och att få 
se när den går i lås.” 

”Drivkraften att hela tiden ha en hög tillgänglighet på flygmaskinerna som 
divisionen, som piloterna kan nyttja.” 

Personlig utveckling 
Flera respondenter uttryckte att de motiverades av att få utvecklas både i sin profession men 
också som person.  

”Det är ju positivt att man kan göra det på sin arbetsplats, att man kan ha 
förebilder där som man ser upp emot och förändrar sitt sätt att vara till någon 
man är mer nöjd med. Och i ens profession då är det ju kul, desto mer ansvar 
man får och desto mer utmaningar du ställs inför... man jobbar ju tillsammans 
med väldigt många personer också. Där får man ta massvis med intryck som 
utmanar ens tankar och tankesätt och idéer så att man kan utveckla sitt sätt att 
tänka och bli smartare.” 

Det är roligt 
Alla respondenter beskrev sitt expertisområde med positiva ordalag och visade ett personligt 
intresse för det. Intresset varierade från att de beskrev arbetet som intressant till en passion för 
området. 

”Alltså, det är ju jävligt roligt och det är därför man är kvar.” 

3.14.2  Analys - Motivation 
Intresse för området är hos dessa respondenter den största motivatorn för att stanna kvar i yrket 
och att utvecklas ytterligare. Detta intresse är nödvändigt för att genomgå de ansträngningar som 
krävs för att bli en duglig specialistofficer.  
 
Gemenskap och kamratskap är också en viktig faktor för att trivas och stanna kvar samt även att 
rekrytera fler medarbetare. 
 
Denna studie har påvisat att lönen är viktigare för de specialistofficerare som är i början av sin 
yrkeskarriär och som arbetar i funktioner som historiskt sett haft en låg lönebild. Personal med en 
högre lön nämner andra saker som motivator och bekräftelse, till exempel tillfredställelse att se 
arbetet ge resultat och personlig utveckling. För dem som hade en förhållandevis lägre lön var 
möjligheten att betala räkningarna ett större bekymmer och därmed lönen en viktigare faktor. Det 
går här att dra paralleller till Abraham Maslows behovstrappa där han menar att fysiologiska 
behov måste tillfredsställas innan man kan sträva efter självhävdelse eller självförverkligande. I 
detta fall kan man inte påstå att respondenterna hungrade eller saknade tak över huvudet men 
lönen är en förutsättning för att kunna skapa sig en ”dräglig” tillvaro (Maslow 1943). 
 
Personer som kommit långt i sin egen utveckling finner motivation i att arbeta för att 
organisationen ska lösa sina uppgifter och gå framåt. På detta sätt kan man skönja både en 
individuell mognadsprocess i de faktorer som motiverar och ett mönster i de behov som behöver 
tillfredsställas i en persons yrkesliv. Denna kategori har många kopplingar till kategorin 
”Bekräftelse”. 
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3.15  Bekräftelse 
3.15.1  Empiri 
 
 

Bild kategorin ”Bekräftelse” 
 
Uppnå resultat ger bekräftelse 
Flera av respondenterna uppgav att de får en inre bekräftelse genom att se att deras arbete ger 
synligt resultat.  

”Bekräftelse för oss är att kunden, vad ska man kalla det, får det de har 
efterfrågat och att vi kan leverera de delsystem och system som kunden önskat 
och beställt.” 

”Man märker att man kan leverera ett säkert jobb utan restriktioner. Det tycker 
jag är en härlig känsla när planeringen går i lås, rätt antal flygplan som 
divisionen har beställt kommer ut... Det är en skön känsla att kunna leverera 
ett trovärdigt eller korrekt svar som någon annan kanske inte har koll på. -Vad 
bra att jag kunde det här, för då har vi kortat ner stillaståendet för 
flygplanen.” 

Grad 
De flesta respondenterna beskriver att på deras arbetsplats är inte graden viktig, det är kompetens 
och behörigheter som är viktiga, men flera anser att kompetensen görs synlig genom en högre 
grad och de flesta respondenter vill avancera. 

”Jag vill att det ska synas att jag kan mycket, det är liksom en bekräftelse för 
mig själv också... Jag brukar dra det här exemplet: om du träffar på två 
specialister, en är fanjunkare och en är förstesergeant och du har en fråga 
inom området som dom är bra på, vem frågar du? Dom flesta frågar ju 
fanjunkaren... Jag tycker att det är eftersträvansvärt att bli den som vet mycket 
och som man vill fråga och att det syns.” 
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Lön 
Ett par respondenter tar upp lönefrågan som bekräftelse och motivation. De som gör detta 
befinner sig i början av sin karriär och en del arbetar i organisationer som historiskt sett har haft 
en lägre lönebild. (Se även 3.14.2 Analys – Motivation) 

”Får jag välja att tjäna svinmycket som förstesergeant eller väldigt litet som 
fanjunkare, ja alltså, man ska ju leva också.” 

Feedback 
Flera respondenter har nämnt muntlig feedback som den vanligast förekommande yttre 
bekräftelsen. Trots att Försvarsmakten är bra på ledarskap, att utbilda och ge feedback, är vi 
dåliga på att ge bekräftelse till varandra. 

”Det är väl oftast att att någon säger det. Att det där var bra. Så det är inte 
konstigare än det. Sedan kan man alltid fråga om man kanske skulle få det fler 
gånger eller färre gånger. Men oftast brukar det rimma med när jag själv 
känner mig nöjd med någonting så brukar jag oftast få bekräftelse också.” 

”Nu under vintern när vi har varit ute på flygbas och kämpat och slitit där och 
då visade flottiljchefen sin uppskattning genom att tilldela oss coins.” 

3.15.2  Analys - Bekräftelse 
I denna studie visade respondenterna på två olika slags bekräftelse. Egen inre bekräftelse och 
yttre bekräftelse. Den inre bekräftelsen var mera framträdande i respondenternas beskrivningar än 
bekräftelse som kommer från andra. Den infann sig hos merparten när de själva upplevde att de 
levererade bra resultat på jobbet. De såg hur deras handlingar påverkade organisationen och 
medarbetarna positivt. Exempel på detta är när en långsiktig planering går i lås, när 
tillgängligheten på flygplan är hög, när system fungerar på de sätt kunden efterfrågar eller när en 
svår fråga kan besvaras. Den tillfredställelse respondenterna upplevde var påtaglig och är nära 
kopplad med självkänsla. Att på ett sansat sätt inse att man gör ett bra jobb bidrar till en mer 
bestående tillfredställelse då den går djupare och är mindre beroende av yttre påverkan. Detta 
bygger upp en positiv självbild och skapar förutsättningar för att utvecklas och ta för sig ännu 
mera. Denna känsla av inre bekräftelse och motivation nämndes fler gånger och var samstämmig 
med fler respondenter än någon nämnd yttre bekräftelse. Därav drar vi slutsatsen att denna sorts 
bekräftelse är ännu viktigare för respondenterna än en yttre bekräftelse, som i sig är beroende av 
hur andra agerar. Den gör att specialistofficeren i sina egna ögon bekräftas som just en 
specialist/expert på området. 
 
Yttre bekräftelse kommer på olika sätt från att någon yttrar sig positivt till att kompetensen 
synliggörs genom behörighet att göra ett visst jobb, en avancerad befattning eller en högre grad. 
De flesta respondenterna var positiva till att i framtiden erhålla en högre grad och ser det som en 
bekräftelse på att en person förväntas ha en hög yrkesskicklighet. Yttre bekräftelse kommer också 
genom lön. Ett mönster i denna studie är skönjbart som visar att lönefrågan anses viktigare bland 
respondenter som inte har arbetat så länge och i fack och funktioner som traditionellt ligger lägre 
i lönesättningen. Det är helt naturligt att den som har en förhållandevis lägre lön känner ett större 
behov av det, som en av respondenterna sade: ”Man måste betala räkningarna också.” Se 
kategorin 3.10 Lön. 
 



 55 

3.16  Själ och hjärta 
3.16.1  Empiri 
 
 

 Bild kategorin ”Själ och hjärta” 
 
Stolthet 
Tre av respondenterna uttryckte en stolthet över att vara specialistofficer. De menade att de kände 
sig trygga i sin roll som specialistofficerare och kunde luta sig tillbaka på den djupa kunskap och 
färdighet de besitter. Det är också där stoltheten växer fram. 

”De som är närmast soldaterna som gör det dagliga jobbet i en 
utbildningssituation pedagogiskt. Där ser man en stolthet... Det är jag som är 
den duktige, utbildande, kunnige, rådgivande som leder övningen.” 

”Den interna stoltheten bland specialister tror jag ändå liksom börjat tryggas 
upp på ett bättre sätt och det är också så här.” 

Ett par respondenter upplevde att specialistofficersskrået har blivit mera tryggt i sig självt, växer 
fram och utvecklas underifrån men också att det varierar beroende på vilken funktion de arbetar 
inom. 
 
Kompetensfokuserat synsätt 
Något som de allra flesta nämnde var att i Flygvapnet är det kompetensen som värderas högst 
inte vilken grad eller kategori personen tillhör.  

”I Flygvapnet är alla, det är verkligen en detalj som jag har tänkt på, ingen 
bryr sig om graderna. Vissa är specialister oavsett grad. Så jag tror nästan att 
befattningen och tjänsten kommer först.” 

”Jag har ju hamnat på en sådan plats där egentligen inte grader och fack har 
någon större betydelse för här gör alla egentligen samma sak och har sin 
beskärda del.” 

”Det som är viktigast hos oss, kompetens, vad får du göra?” 
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3.16.2  Analys - Själ och hjärta 
Egen trygghet i sin yrkesroll är en förutsättning för att bidra till en gemensam yrkesstolthet. 
Hela specialistofficersskrået upplevs vara i en utvecklingsfas och successivt bli mer och mer 
tryggt i sig självt.  
 
Det kommer av att fler och fler personer som förutsättningslöst är specialistofficerare och 
officerare, skolade i det nya systemet, kommer in i organisation med en tydlig rollfördelning. 
Detta bidrar troligen till en mer etablerad yrkesstolthet. Kulturen växer fram underifrån, på 
plutoner och kompanier. Det är en del i det generationsskifte som krävs för att helt och hållet 
implementera trebefälssystemet. 
 
Centrala styrningar och information på bred front hur Försvarsmakten och Flygvapnet ska 
använda trebefälssystemet skapar förståelse och handlingsmöjligheter hos särskilt NBO-
officerare och andra kategorier som är skolade i andra system. 
 
Det kompetensfokuserade synsättet är en viktig del av Flygvapnets identitet. Den hör ihop med 
att de komplexa och mångfacetterade uppgifter som ska lösas kräver personal som har en gedigen 
erfarenhet, formell kompetens och behörighet att utföra dessa arbetsuppgifter. Det är en del av 
säkerställandet av kvalitet och säkerhet. Vi noterade att detta synsättet särskilt yttrar sig i 
arbetslag och situationer där medarbetarna löser komplexa uppgifter som kräver lång utbildning 
och olika slags behörigheter. Exempel på detta är ett flygunderhållskompani, en stridslednings- 
och luftbevakningscentral (StriC), eller en flygdivision. I dessa organisationer är de flesta 
operatörer och agerar utifrån den befattning de för tillfället har. Uppgifterna kräver ett annat slags 
samarbete och en plattare organisation än en traditionell hierarkisk uppbyggnad. Det blir då 
naturligt att kompetensen och befattningen får en större betydelse än graden.  
 
Flygvapnet är uppbyggt av både platta och hierarkiska organisationer och dessa behövs lika 
mycket för att lösa den breda spännvidd av uppgifter som är vårt ansvar. Flygvapnets personal 
behöver ha denna förståelse och kunna anpassa sitt förhållningssätt och agerande i båda dessa 
miljöer och organisationstyper. Se även kategorin ”3.4 Syn på specialistofficerare”. 
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4 Analys 
 
4.1 Inledning 
 
I kapitel ”3. Perspektiv på professionens dynamik”, beskrev vi respondenternas samlade 
reflektioner, upplevelser och åsikter som delgavs under intervjuerna. Enskilda data som 
behandlade samma ämne sorterades i begrepp, och sedan utifrån observerade samband och 
relationer mellan begreppen, inrymdes dessa under mera övergripande kategorier. Vi 
presenterade därefter en analys av varje kategori för sig. På detta sätt var det möjligt att 
visualisera en detaljerad karta över ”hur specialistofficerare i Flygvapnet upplever sin 
profession”  
 
I detta kapitel avsåg vi att föra resonemanget vidare och smalna av vår studie till de enskilda 
frågor som efter den slutliga analysen framträdde som de viktigaste för respondentgruppen som 
helhet.  
Vi valde att gå tillbaka till enskilda begrepp och kategorier för att hålla oss fast vid 
respondenternas utsago och på så sätt minimera vårt eget inflytande på de framväxande 
slutsatserna.  Dessa tiotalet frågor påvisade samband med varandra och gjorde att det var 
lämpligt att gruppera dem i fyra teman. 
 
Engagemang & stolthet En organisation i balans Informationsspridning Individuell värdering och 

uppföljning 
Motivation & bekräftelse  
(inre & yttre) 

Organisationen är idag inte 
anpassad till trebefälssystemet 

Behov av centrala direktiv Lönesättning 
Leverans och bädda för andra Karriärvägar Okunskap om pågående arbeten 

och centrala styrningar 
Uppföljning av personal under 
utbildning 

Stolthet Behov av centrala styrningar och 
direktiv 

Oklarheter om vad högre 
specialistofficerare gör 

Validering för befordran till 
högre grad och omgalonering 

 För små skillnader mellan 
nyexaminerade specialist-
officerare och soldater 

Okunskap om 
speciaistofficersprofessionen  

Tabell Gruppering av respondenternas viktigaste frågor i fyra teman 
 
Vi valde benämningen på våra teman utifrån perspektivet att detta är en studie med fokus på 
människor och deras upplevelser. Orden i rubriken på varje tema sammanfattar den andemening 
som respondenterna delgav. 
  

Engagemang och stolthet, för att det är två ord som beskriver den underliggande känsla vi 
har upplevt under större delen av de intervjuer vi har genomfört.  

  
En organisation i balans, för att vi vill åskådliggöra vilka förändringar som är nödvändiga 
för att organisationen skall fungera effektivt.  

  
Informationsspridning efterfrågas från flera håll för att få en ensad syn på verksamhet och 
utveckling. 

  
Individuell värdering och uppföljning lyfter frågan om att inte kategorisera människor, utan 
att se till individen och dennes kompetens. 
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Vi kommer här att diskutera dessa frågor och deras koppling till existerande teorier och tidigare 
studier. Detta kommer att leda till ett antal slutsatser och rekommendationer som presenteras i 
kapitel 5 respektive kapitel 6.   
 
4.2 Engagemang och stolthet 
 
Motivation 
Vad är det som skapar engagemang och vad är det som gör att en del engagemang till och med 
blir passion?  
 
För att kunna reflektera över det måste vi först måste vi gå in på vad motivation är. 
Nationalencyklopedin definierar motivation på följande sätt: 

”motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som 
väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin 
ne.se 2018-05-24). 

Källan till motivation varierar således och så även den drivkraft som olika motiv ger. 
 
Psykologiprofessorerna och motivationsteoretikerna Edward L. Deci and Richard M. Ryan, har i 
sin Self Determination Theory (SDT), kommit fram till att oavsett vilken kultur eller vilken 
tidsålder människor lever i, finns det ett antal universella psykiska kärnbehov som är nödvändiga 
för att människan ska fungera på ett optimalt sätt. De jämför dessa med de livsnödvändiga 
fysiska behoven som syre, rent vatten, näring och ett grundläggande skydd mot fysisk skada. På 
samma sätt måste de grundläggande psykiska behoven tillfredsställas för att en människa ska må 
bra och utvecklas. De är också oberoende av människors värderingar eller individuella mål med 
tillvaron. Dessa tre grundläggande psykiska behov är: ”autonomi, kompetens och samhörighet. 
Vi kommer här att sammanfatta de olika behoven och se exempel på hur de har varit synliga i 
vår studie (Ryan & Deci 2017). 
 
Autonomi innebär enligt SDT en känsla av att själv kunna styra sitt eget handlande och påverka 
sina erfarenheter utifrån egna intressen och värderingar. Detta skapar ett helhjärtat engagemang 
medan motsatsen (till exempel yttre styrningar och hård kontroll) skapar en känsla av konflikt 
och motsägelse när individen måste handla mot sin vilja. Vi har fått lyssna till exempel på 
upplevelser av autonomi där till exempel unga specialistofficerare får organisationens förtroende 
att utföra krävande uppgifter. Här finner också uppdragstaktiken en bevekelsegrund då den 
uppmuntrar till en hög grad av autonomi i uppgiftens lösande och därför resulterar i en högre 
motivation hos personal och underlydande chefer. 
 
Kompetens betyder i denna teori att människor har ett grundläggande behov av att känna att de 
bemästrar något och att deras handlingar ger resultat inom sin egen kontext och miljö. 
Specialistofficerare har en unik möjlighet att fördjupa sin yrkesskicklighet, och om detta är ett 
område som ligger en varmt om hjärtat, bidrar det högst väsentligt till motivationen. Detta har 
visat sig i vår studie, då de flesta respondenter uttryckt en tillfredställelse över att vara eller i 
framtiden bli en auktoritet i sitt område. 
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Samhörighet innebär här en känsla av tillhörighet, att känna att någon bryr sig om en, och att 
vara en betydelsefull del i en större helhet än det egna jaget. Det kan innebära någon form av 
organisation eller sammanslutning. Detta behov har bland annat varit påtagligt i våra 
respondenters beskrivning av samhörighet med andra specialistofficerare och i den stora 
påverkan gemenskap och socialt stöd har visat ha, för att få människor att trivas och stanna kvar 
i Försvarsmakten. Detta framkommer även i studien ”De första specialistofficerarna i 
Försvarsmakten” (Gustavsson, Hyllengren & Carlstedt 2010). 
 
Inre och yttre motivation och bekräftelse 
I vår studie har motivation och bekräftelse starka band. Motivation får individen att utföra sina 
uppgifter och bekräftelsen är kvittot på uträttat arbete. Bekräftelsen att till exempel känna att ens 
ansträngningar har gett resultat blir också i sig själv en motivation. 
 
Motivation kan delas upp i inre motivation och yttre motivation. Ryan och Deci menar att den 
inre motivationen kommer från individens eget intresse i frågan och är således autonom. Detta 
gör även att den huvudsakliga belöningen också kommer inifrån, en positiv känsla av att kunna 
påverka det som personen är intresserad av. Enligt ovanstående resonemang ger denna inre 
motivation ett större engagemang till uppgiften. I vår studie har vi exempelvis sett många prov 
på tillfredställelse av att leverera det som ”kunden” efterfrågat, att arbeta med sitt intresseområde 
samt att genomgå personlig utveckling (Ryan & Deci, 2017 och 2000). I en trygg miljö där 
individerna känner samhörighet, finns det en bättre grogrund för att utveckla inre motivation 
(Ryan & Deci 2000). 
 
Yttre motivation kommer som namnet anger från utomstående källor. Det kan röra sig om 
erkännande från andra, lön, grad men också hot om bestraffning. Ryan och Deci menar att yttre 
motivation kan vara mer eller mindre nära ens egna intressen eller värderingar och detta påverkar 
i sin tur i vilken grad personen känner engagemang och upplever autonomi.  
Både inre och yttre motivation behövs, det gäller bara att vara medveten om samspelet mellan 
dem. Forskning visar att om den yttre motivationen blir för stark, reducerar det människans 
autonomi med lägre motivation som följd. En yttre motivation som däremot förhöjer den inre 
motivationen är beröm (Ryan & Deci, 2017). Att konstruktiva och äkta ord kan ha en så stark 
påverkan på människors motivation och prestation är värt att tänka på. Hur ofta är det inte som vi 
glömmer bort att bekräfta ett positivt beteende eller berömma en god insats. Detta är en enkel 
handling som alla kan bidra med. 
 
Passion  
Robert J. Vallerand (2012), professor vid Université du Québec à Montréal, definierar passion 
som att tycka om eller rent av älska en aktivitet eller sak, att känna att den är viktig att det är värt 
att investera tid och energi i den. Till skillnad från inre motivation som Ryan och Deci beskriver, 
är en passion så meningsfull att man gör den till en del av sin identitet. Den passionerade 
tennisspelaren spelar inte bara tennis utan är en tennisspelare. En sund och kontrollerad passion 
för en aktivitet bidrar till att personer orkar engagera sig, tid efter annan, och på så vis tränar upp 
en färdighet i sitt utövande. Forskning visar på att en harmonisk passion för ett område 
medverkar till att stärka relationerna med andra som brinner för samma sak, samt bidrar såväl till 
fysisk som psykiskt välmående. Motivation spelar en stor roll i alla aktiviteter vi gör, medan 
passion gäller en eller ett fåtal aktiviteter. Både motivation och passion har viktig påverkan på 
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hur vi mår, men en sund passion kan göra livet mer meningsfullt. Forskningen är tydlig i denna 
fråga: ”Den högsta kvaliteten på motivationsprocesserna är inneboende i inre motivation… 
…och i harmonisk passion” (Vallerand 2012, s.49). 
 
Alla respondenterna visade en hög inre motivation för sitt arbete och en del gränsade till passion 
för sin sak, de arbetar inte bara som specialistofficerare utan de är specialistofficerare. (Kapitel 3, 
3.14 Motivation och 3.15 Bekräftelse). Vad beror det på?  
 
Officersprofessionen springer ur en historia där arbetet också hade drag av eller var ett kall. 
Tidigare generationer stannade oftast i samma yrke hela sin arbetsföra tid. Samhällets syn på 
officerare (alla kategorier) och den unika uppgiften att med vapenmakt värna om landets 
säkerhet bidrog också till den särställning som officersprofessionen har idag. I Försvarsmaktens 
styrande dokument ”Vår militära profession” förklaras de olika dimensionerna av den militära 
professionen. För att i yttersta fall kunna använda dödligt våld under legal och politisk kontroll 
samt ansvara för samhällets yttersta säkerhet och trygghet, fordras det att det finns ett genuint 
förtroende mellan befolkningen, Försvarsmakten och dess personal. Försvarsmakten och dess 
medarbetare bör vara bärare av samhällets värderingar och principer. Detta gäller både i och 
utanför tjänsten. Där framställs även att de högre förväntningar att agera på ett ansvarsfullt sätt 
för att i slutändan försvara Sveriges frihet och våra svenska intressen, om det behövs, rentav med 
livet som insats. Båda officerskategorierna har också den svåra uppgiften att beordra sina 
medarbetare och underlydande att göra detsamma. Att vara beredd att fullgöra detta kräver ett 
medvetet val. Detta synsätt är ingenting som man bara slutar med för att man går hem från 
jobbet. (Försvarsmakten, 2016b). Med detta resonemang går det därför att påstå att om en person 
ställer upp att bli officer och specialistofficer under dessa förutsättningar, gör denne professionen 
till en del av sin identitet och det för med sig en ökad motivation och engagemang att lösa sin 
uppgift.  
 
Framväxande yrkesstolthet och kultur 
Något som framkom i studien var en känsla av yrkesstolthet i vardande. Några av respondenterna 
nämnde detta, men samtliga utstrålade en stolthet över vad de åstadkom och en outtalad 
samhörighet mellan specialistofficerare skymtade i andra ordalag mellan raderna. På samma sätt 
som förändringen sker i fråga om inställning till uppgifter och roller genom att den uppväxande 
specialist- och officersgenerationen successivt fyller upp organisationen nerifrån och upp, växer 
skråkulturen och en intern yrkesstolthet fram. Detta är bara möjligt om betingelserna är goda, det 
vill säga att hela Försvarsmakten är trogen till trebefälssystemet. 
 
Flygvapnets tradition av kompetensfokuserat synsätt bygger upp kulturen och identiteten i stora 
delar av organisationen. Detta består inte av ett ointresse eller nonchalans för militär grad utan 
snarare ett fokus på kompetens, behörighet och befattning.  
 
Engagerat samarbete 
Försvarsmaktens inriktande dokument ”Vår militära profession” presenterar de principer som 
ska gälla och ligga till grund för den svenska militära professionen. Här uttrycks följande:  

”För att möta vår verksamhets olika utmaningar måste vi arbeta nära 
varandra. Därför är vi kompetenta och uppriktiga lagspelare som interagerar 
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med andra aktörer inom och utom Försvarsmakten för att uppgiften ska kunna 
lösas. Vi stödjer och hjälper varandra och andra och är alla delaktiga i ett 
samarbete som inspirerar till framgång. Vi löser våra uppgifter tillsammans, 
vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet” 
(Försvarsmakten 2016b s.22). 

I vår analys av respondenternas beskrivningar och syn på sin egen roll kan vi utläsa att de allra 
flesta inte bara uppfyller dessa principer utan gör mer därtill. Vi har tidigare återgett med vilket 
engagemang många av respondenterna har beskrivit sitt arbete, och den tillfredställelse de känner 
när deras ansträngningar bäddar för att organisationen ska fungera bättre. Oavsett om det gäller 
att utbilda sina underlydande eller kollegor och öka deras kompetens, få upp flygplan i luften, att 
förse beslutsfattare med ett så bra beslutsunderlag som möjligt eller att se en långsiktig planering 
ge utdelning i ett bättre resursutnyttjande. Många av dessa arbeten sker i det dolda och i flera fall 
får inte den som utför detta någon yttre form av uppskattning. Man skulle kunna påstå att de bara 
gör sitt jobb, men när detta sker med både engagemang och yrkesskicklighet, borgar det för att 
höja kvalitén på det uträttade arbetet. Detta vittnar om en hög motivation, ansvarstagande och 
förståelse för helheten bland specialistofficerare i Flygvapnet. 
 
 
4.3 En organisation i balans 

”karriär - successiv befordrings-gång in-om ett yrkes-område ofta med tanke 
på enskild persons avancemang men äv. allmänt om möjligheterna till 
befordran inom yrket” (SAOB 2018). 

Förut fanns det, och finns till viss del fortfarande, ett likhetstecken mellan karriärväg och högre 
grad. Förklaringen av karriär som begrepp handlar traditionellt sett om att snabbt stiga i en 
organisation. I och med införandet av ett trebefälssystem och nygamla specialistofficersgrader, 
finns det behov av en mer vidsynt inställning till karriär och utvecklingsmöjligheter. Att borga för 
kompetensutveckling och breddning inom nuvarande befattning skulle kunna vara en del av ett 
sådant synsätt.  
 
Hur ska organisationen bemannas? Människorna i organisationen måste känna att de verkar på 
rätt plats för sin kompetens. Personalrader, befattningar, kategorier och behörigheter måste 
harmonisera för att Flygvapnet ska kunna lösa sina uppgifter på ett så bra sätt som möjligt och 
öka den operativa effekten.  
 
Våra respondenter har ur olika aspekter lyft frågan angående att organisationen idag inte är i 
balans. Några av dessa orsaker är bristfälliga karriärvägar, otydliga direktiv och tillvägagångssätt 
vid omgalonering, samt befordran till högre grad. Att den faktiska organisationen inte stämmer 
överens med trebefälssystemet innebär också friktioner. Ett dilemma är att det inte finns 
tillräckligt många specialistofficersrader på alla nivåer. De otydliga karriärvägarna har inte bara 
lyfts i vår studie men även i två tidigare studier om specialistofficerare i Försvarsmakten 
(Gustavsson, Hyllengren & Carlstedt 2010; Hedlund 2010). 
 
Specialistofficerare på alla nivåer behöver ha en förståelse för hur kollegor på högre nivåer, 
befattningar och grader arbetar, för att ges en möjlighet att skapa en egen plan för framtiden i 
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yrket. Den tidigare forskningen visar på att en oklar framtid utan tydliga direktiv eller förebilder 
leder till att specialistofficerare överväger att lämna Försvarsmakten. 

”Det finns ingen karriärväg utstakad för SO. Man vet inte vilka kurser man ska 
gå. För mig är frågan hur jag ska kunna utvecklas i mitt yrke. Vi vet ju inte vad 
vi behöver göra för att komma någonstans. Vad krävs av mig? Man vet inget 
om framtiden. Man har haft långt tid på sig att tänka på hur detta ska se ut men 
har inte kommit fram till något. När jag pratar med kompanichefen vet han 
inget, för detta ligger inte på hans bord. Det ligger på HKV att reda ut de 
sakerna, det är därifrån det borde komma. Men de vet inte heller. Det är dålig 
personalpolitik” (Hedlund 2010, s.10). 

Frågan om att lämna Försvarsmakten på grund av otydliga förutsättningar togs inte upp i vår 
studie, men det är en faktor att ta i beaktande. En anledning skulle kunna vara att några av 
trebefälssystemets barnsjukdomar har satt sig så att frågan om de begränsade karriärvägarna inte 
utgör samma påverkan. En möjlighet är att problemet fortfarande existerar men inte var relevant 
för någon av våra respondenter.  
 
En av respondenterna nämner skillnaden i lön mellan soldat och specialistofficer som orimligt 
liten. Detta är en fråga som man inte har rättat till, även den identifierad av den första kullen 
specialistofficerare. Där upplevde respondenterna att de avtalsmässigt hade hamnat mellan 
soldaterna och officerarna (Gustavsson, Hyllengren & Carlstedt 2010). Den av Försvarsmakten 
uttalade fördelen av att rekrytera soldater till specialistofficerare behöver  understrykas genom att 
tillhandahålla en rimlig lön i förhållande till ökat ansvar och svårighetsgrad i arbetsuppgifterna. 
 
4.3 Informationsspridning 
 
Den ovisshet som omnämns av respondenterna i flera av kategorierna upplever vi till del handlar 
om organisatoriska faktorer som antingen inte är utredda eller genomförda. Studien har visat att 
efterfrågade direktiv och arbeten angående trebefälssystemet och specialistofficersprofessionen i 
en del fall funnits eller är under arbete (Se kapitel 1.2), men många av respondenterna längst ut i 
organisationen vet inte om det. Bristen på informationsspridning från högre nivåer ut på ”golvet” 
skapar onödiga problem med ovisshet och ryktesspridning. Det finns omständigheter som är 
kända och som hade kunnat hanteras om man på ett tydligt sätt hade kommunicerat detta i olika 
interna kanaler. Exempel på detta är frågor som ”vad innebär trebefälssystemet” och ”varför 
skall det införas?”  
 
Formell och informell kommunikation 
I och med att den formella kommunikationen troligen inte har satt ramarna, ges den informella 
kommunikationen större spelrum. I den informella kommunikationen ingår ryktesspridning och i 
denna studie har vi sett exempel på det i frågan om validering och omgalonering. Otydliga 
direktiv eller frånvaron av information riskerar att lämna frågan öppen för ryktesspridning och 
detta är svårt att kväva när det väl har uppstått. 

”Om man internt ger svar på fel frågor eller inga svar på rätt frågor får man 
lätt rykten till svar. Och dålig stämning. Ett fenomen som kan uppstå om 
intresset är högt och information bristfällig” (Strid 1999, s. 42). 
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Nu lämnar man, planerat eller ej, detta behov av kommunikation att genomföras nerifrån och 
upp. Det blir således de nyutbildade specialistofficerarna tillsammans med de nyutbildade 
officerarna som får kommunicera vad deras roll är - den goda delen av den informella 
kommunikationen.  

”God kommunikation under förändringsarbetet kan exempelvis minska 
motstånd bland medarbetarna, skapa engagemang och förståelse, minska oro 
och stress, samt överlag underlätta förändringsprocessen” (Johansson & 
Heide 2008 citerad i Norburg & Stenninger 2011). 

Samtidigt som vi efterfrågar en tydligare internkommunikation måste vi också förstå att 
mottagaren själv väljer om denne ska ta till sig informationen utifrån sin kunskap och sina 
upplevelser. Om en individ har bestämt sig för en åsikt i en fråga är det dock inte säkert att 
internkommunikation kommer leda till att individen förändrar sin ståndpunkt.  

”Man kan också uttrycka det så att det är lättare att förändra attityder eller 
kunskaper som inte är så fast förankrade i individen. Betydligt svårare är det 
att förändra grundläggande värderingar, attityder eller kunskaper” (Strid 
1999, s.39). 

De goda ambassadörerna 
Frågan om informationsspridning är på intet sätt förlorad men vi måste hjälpas åt. De bästa 
ambassadörerna i denna fråga är tveklöst våra nyutbildade kollegor, specialistofficerare likväl 
som officerare.  
 
 
4.4 Individuell värdering och uppföljning 
 
Att vilja bli sedd som individ och för sin kompetens är tydligt i samtalet med våra respondenter. 
Det framkommer att tilltron till Försvarsmaktens tillämpning av individuella och differentierade 
löner är låg. Lön är viktigt för individen, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även ur ett 
bekräftelseperspektiv. Det är ett redskap som ger chefen möjligheten att motivera eller bekräfta en 
arbetstagare. Detta kräver tid, noggrann uppföljning av personal och ekonomiska medel för att 
kunna göra en individuell lönesättning. Ju mer annan administration som läggs på chefen desto 
mindre tid kan läggas på uppföljning av egen personal. 

”Lön är ett verktyg som ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet. 
En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med 
arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande 
till verksamhetsmålen” (Försvarsmakten 2017b, s. 77). 

Maslow beskriver i sin behovspyramid människans behov i olika steg. Efter steget som handlar 
om kroppsliga behov kommer behov av trygghet och kärlek (Maslow 1943, s.15). Trygghet och 
gemenskap till sitt förband kan etableras redan under specialistofficersutbildningen, detta genom 
att förbanden besöker sina kadetter. Syftet bör vara att lära känna sin kadett men även 
kommunicera förbandets/chefens plan med sin nyexaminerade förstesergeant. Detta borde vara 
grunden till en utvecklingsplan med tydliga mål avseende befattning och kompetensutveckling. 
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Därefter anser Maslow att behovet av att uppskattas kommer. Vi vill känna oss kompetenta och 
uppskattas för det. Prestation och uppskattning är uppdelad i två delar, den första handlar om att 
uppnå styrka, prestation och självständighet. Den andra delen handlar om att få erkännande och 
uppskattning av andra människor för det man har uppnått (Maslow 1943, s.16).  Denna teori är 
applicerbar på våra respondenter och deras inställning till sin yrkeskompetens och önskan att få 
individuell bekräftelse för den samma. Med anledning av detta blir frågan om omgalonering och 
validering mot högre grad viktig ur ett kompetensperspektiv.  
 
 
4.5 Sammanfattning  
 
Vår ledstjärna genom hela studien har varit att utforska hur specialistofficerare i Flygvapnet 
upplever sin profession idag. Det är också den gemensamma nämnaren mellan våra teman.  
 
Engagemang och stolthet 
Detta tema innehåller de mera känslomässiga delarna i studien, det som har med engagemang och 
motivation att göra. De starkaste formerna av detta är inre motivation och rent av passion. De 
härstammar från ett personligt intresse och har i denna studie bland annat visat sig i ett stort 
intresse för arbetsområdet och en tillfredställelse att kunna leverera det som efterfrågas.  
Studien visar att en yrkesstolthet börjar växa fram. Den är inte initierad från högre nivå utan 
kommer från gräsrötterna i takt med att trebefälssystemet införs fullt ut. Detta tema representerar 
den drivkraft som våra respondenter visar. 
 
En organisation i balans 
Det här temat visar på vad som behövs för att få en fungerande organisation. I och med 
trebefälssystemets införande finns behov av att vidga vyerna avseende karriär och karriärvägar. 
Temat visar också på vikten av att den faktiska organisationen matchar trebefälssystemet.  
 
Informationsspridning 
Formell kommunikation ifråga om centrala direktiv, beslut och styrningar efterfrågas. Studien 
visar att information inte trängt ned i organisationen. När formell kommunikation fallerar tar den 
informella kommunikationen över och då finns en stor risk för egna tolkningar och 
ryktesspridning. 
 
Individuell värdering och uppföljning 
Detta tema representerar respondenternas behov av att bli bedömda och värderade utifrån sina 
egna prestationer och visar indirekt på hur viktigt det är att själv ha möjligheten att påverka sin 
situation och sin framtid. Detta tema har starka kopplingar till motivation, vilket i sin tur leder 
till engagemang och stolthet när individerna upplever att deras ihärdighet blir värdesatt. 
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5 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats är att utforska hur specialistofficerare i Flygvapnet ser på sin 
profession idag. Från början till slut har varje beståndsdel i arbetet gjorts för att besvara den 
problemformulering som vi tog fram i inledningsfasen av vårt arbete, nämligen: 
Hur upplever specialistofficerare i Flygvapnet sin profession?  
 
Utifrån den samlade empirin har följande delar framträtt som särskilt viktiga för respondenterna.  
 
Respondentgruppen som helhet upplever och betonar att de: 
 
Engagemang och stolthet 

• känner trygghet i sin roll som specialistofficer och en tillfredsställelse i att vara en expert 
och stöttepelare för den del av organisationen de verkar i.  

 
• har ett genuint intresse för sitt expertisområde vilket leder till inre motivation och en hög 

kvalitet på uträttade arbeten. 
 

Organisation i balans 
• efterlyser en organisation och ett system som är i balans. Människorna i organisationen 

måste känna att de verkar på rätt plats för sin kompetens. Personalrader, befattningar, 
kategorier och behörigheter måste harmonisera med trebefälssystemet för att Flygvapnet 
ska kunna lösa sina uppgifter på bästa sätt. Systemet fungerar inte om det inte finns en 
organisation som möjliggör det. 
 

• saknar tydliga utvecklingsvägar som ger möjligheter till fortsatt karriär inom respektive 
arbetsområde. 

 
Informationsspridning 

• efterfrågar centrala direktiv som tydliggör förutsättningarna för validering vid 
omgalonering och befordran till högre grad.  

 
• lider brist på information om till exempel pågående utvecklingsarbeten, översyner av 

direktiv och centrala styrningar.  
 
Individuell värdering och uppföljning 

• efterfrågar individuell uppföljning och bedömning gällande bland annat lön, befordran 
och placering på befattningar.  
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6 Rekommendationer 
 
På grundval av det resultat och de slutsatser som kommit från studien lämnar vi här följande 
rekommendationer till Flygvapnet. 
 
Engagemang och stolthet 

• Det är viktigt att omgalonering av NBO-officerare fortsätter att ske frivilligt och baseras 
på personlig övertygelse. 

 
Organisation i balans 
Precis som de utvecklingsarbeten som igångsatts pekar på, visar även denna studie på att 
Försvarsmaktens organisation måste vara i balans för att fungera optimalt och ha möjlighet att 
lösa sina uppgifter på kort och lång sikt. 

• Det är viktigt att personalen i de båda officerskategorierna får agera såsom de är tänka att 
göra och att de får förtroende att lösa sina uppgifter. 

• Möjliga karriärvägar måste finnas för alla kategorier och fack för att motivera personalen 
att stanna kvar och på så sätt åstadkomma en långsiktig försörjning av organisationen och 
vidmakthålla ett organisatoriskt minne. Specialistofficersbefattningar behöver skapas på 
högre staber, skolor och centrum. 

• I en utveckling av Flygvapnets organisation är det nödvändigt att uppgiften som ska lösas 
ligger till grund för valet av organisation och bemanning. I utformandet av befattningar 
och personalrader måste dessa harmoniera med trebefälssystemet. 

 
Informationsspridning 

• Flygvapnet måste formellt kommunicera ut hur trebefälssystemet är tänkt att fungera hela 
vägen ut till plutonsnivå. I dag är informationsbehovet särskilt stort i fråga om vad 
specialistofficerare gör senare i karriären.  

 
Individuell värdering och uppföljning 

• Individuell uppföljning och bedömning ska vara utgångspunkten vid personalplanering, 
omgalonering, lönesättning, inplacering på befattning och befordran till högre grad.  

• En relevant plan för individens fortsättning inom organisationen bör finnas.  
• Människor med mycket olika kompetens ryms inom samma grad, befattning och lönebox. 

Det är därför av största vikt att varje medarbetare bedöms och värderas specifikt.   
• Det måste finnas rimliga skillnader i lön mellan soldater och specialistofficerare.  
• Det är viktigt att chefer och medarbetare coachar lämpliga och prövade soldater att söka 

till specialistofficer.  
  



 67 

6.1 Förslag till ytterligare forskning 
 
Under arbetets gång uppstod fler frågor och forskningsområden som skulle kunna vara till gagn 
för Försvarsmakten att få utredda. Några av dessa tar vi upp här.  
 

• Vi har avgränsat oss till att utforska specialistofficerare i Flygvapnet i denna studie. Hur 
förhåller det sig i armén respektive marinen? Vilka åtgärder har gett framgång respektive 
påverkat implementeringen negativt? Finns det några framgångsfaktorer som kan spridas 
till den övriga Försvarsmakten? 

 
• Nu pågår mycket arbete på olika håll för att förbättra förutsättningarna för 

Försvarsmakten att gå in i det befintliga trebefälssystemet. Flera av de önskade besluten 
och styrningarna är tänkta att träda i kraft under 2018 och 2019. Om två till tre år skulle 
en liknande studie kunna genomföras för att se hur de olika beslut som fattas under 2018 
har fungerat och utreda hur de har fått genomslag i Flygvapnet.  

 
• Hur står det till med den första utexaminerade specialistofficerskullen nu? Vad hände med 

dem? Hur har de upplevt sin tid i Försvarsmakten? Hur många är kvar idag och vad beror 
det på? Vad kan Försvarsmakten göra för att behålla sina specialistofficerare idag? 

 
• Ledningen av Försvarsmakten är hierarkisk och sker top-down men detta arbete visar på 

att utvecklingen och implementeringen av trebefälssystemet huvudsakligen sker 
underifrån det vill säga bottom-up. Hur kan man få ledning och utveckling att fungera 
bättre i denna typ av organisation? 

 
• Hur såg Försvarsmaktens kommunikationsstrategi ut för att kommunicera 

trebefälssystemets införande? Hur bör Försvarsmakten gå tillväga vid en liknande 
situation? 

 
• Utforska på vilket sätt FM kan motivera sin personal att utföra mentalt och känslomässigt 

svåra uppgifter såväl som monotona rutinmässiga arbetsuppgifter. 
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