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Sammanfattning 

Försvarsmakten ska öka både sin förmåga och antalet krigsförband. I krigsförbanden ingår en 

stor del reservofficerare. En reservofficer tjänstgör inte i Försvarsmakten på heltid utan 

tjänstgöringen är en bisyssla parallellt med annat arbete eller studier. 

Problemet är att det inte finns tillräckligt med reservofficerare för att fylla krigsförbandens 

behov. Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar individen vid 

beslutet att bli reservofficer. Vi vill dessutom skapa en djupare förståelse för individens 

drivkraft att eftersträva dubbla karriärer, en civil och en militär.  

Genom en kvalitativ studie, omfattande semistrukturerade intervjuer, utforskar vi vad som har 

påverkat individer att vilja bli reservofficerare i Försvarsmakten. Det empiriska resultatet har 

tagits fram genom Grounded theory. Analysen har genomförts ur ett individ- och 

organisationsperspektiv utifrån drivkrafter, resurser och profession.  

Vi har i våra slutsatser kommit fram till att det är fyra faktorer som är viktigast vid valet att 

söka sig till en militär reservofficerskarriär. 

Dessa fyra är:  

• En positiv erfarenhet av värnpliktsutbildning. 

• Närhet till reservofficerare som förebilder under värnpliktsutbildning. 

• En positiv uppfattning om reservofficersprofessionen i samhället. 

• Möjligheten till en kombinerad karriär där den civila är i fokus. 

Nyckelord: Reservofficer, profession, drivkrafter, motivation, karriär, Försvarsmakten, 

beslutsfattande 

Abstract 

Swedish Armed Forces is increasing both its defence capability and the number of war time 

units. A large amount of personnel in the war time units are reserve officers. A reserve officer 

does not serve in the Armed Forces full time, the service is a side job in parallel with other 

work or studies. The problem is that there are not enough reserve officers to fill the needs of 

the war time units  

The main purpose with this study is to examine which factors affect the individual in their 

decision-making process on whether to become a reserve officer or not. We also want to 

create a deeper understanding of the individuals drive force to strive for double careers, a 

civilian and a military. Through a qualitative study, with semi-structured interviews, we 

explore what has influenced individuals to want to become reserve officers in the Swedish 

Armed Forces. The empirical result has been produced with the method Grounded theory. 

The analysis has been conducted from an individual and organizational perspective based on 

motivating forces, resources, and profession. 

We have come to four conclusions, which are the key factors for a military reserve officer 

career and thus also dual careers, the civilian and the military. 

These four are 

• A positive experience of conscription training. 

• Proximity to reserve officers as role models during conscription training. 

• A positive perception of the reserve officer profession in society. 

• Possibility for a combined career where the civilian career is the primary. 

 

Keywords: Reserve officer, profession, driving force, motivation, career, Swedish Armed 

Forces, decision making 
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Vi vill inledningsvis tacka professor Mike Danilovic för handledning och stöd både vid 

formell utbildning samt skrivandet av uppsatsen. Vi har blivit introducerade till den 

akademiska världen, och tagit våra första stapplade steg med denna uppsats. Resan har varit 

både lärorik och utmanade, hade vi haft mer hår på våra huvuden, så hade vi slitit i det en hel 

del.  

Vi vill även tacka de respondenter som deltagit i vår studie, utan er hade det inte blivit en 

uppsats. Vi önskar er all framgång och lycka i er fortsatta utveckling som reservofficerare och 

i er civila karriär. Ni har gett oss en bra inblick i hur det är att vilja bli och vara reservofficer, 

något som vi inte hade en tanke på tidigare.   

Vidare vill vi rikta ett stort tack till Lunds Akademiska Officerssällskap för deras 

tillmötesgående, positiva inställning och lån av lokaler. 

Vi vill tacka våra studiekollegor som ”opponerat” på vår uppsats under framtagandet och 

hjälpt oss komma djupare i uppsatsen fortare.  

Dessutom vill vi ge ett stort tack till alla som i uppsatsens färdigställande tog sig tid att 

korrekturläsa och komma med förslag på slutgiltiga formuleringar. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer för deras stöd, utan vilket inget hade varit möjligt. 
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Pontus är lärare på Militärhögskolan i Halmstad, den skola som är ansvarig för utbildning av 
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Läsanvisning 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel med huvudsyfte att skapa en överskådlig och lättföljd 

struktur. Studiens induktiva ansats ger att den datanära analysen och empirin drev fram vilken 

referensram som studerades och senare användes för analys och diskussion. Uppsatsen har till 

stor del producerats i samma ordning som kapitlen är uppradade.  

 

 

   

1. Inledning

2. Metod

3. Empiri

4. Referensram

5. Analys och 
diskussion

6. Slutsatser

I inledningen ges en kort inledning till uppsatsen, följt av 

problemformulering, syfte och en djupare bakgrund till 

studien. Här beskrivs också historiken som berör uppsatsen. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av forskning som har 

beröringspunkter med vår uppsats.  

I metodkapitlet lyfter vi fram vårt tillvägagångssätt, vårt 

ställningstagande i metodfrågor samt hur vi har kommit 

fram till vår metod. Vi tar även upp etiska betänkanden, 

samt presenterar vår undersökningsdesign.  

 

I kapitlet empiri beskriver vi framtagandet av empiri genom 

den empiriska studien. Vi gör också en kortfattad 

beskrivning av resultatet av den datanära analysen.  

 

Detta kapitel beskriver de referenser som utgör ramen och 

ger ett perspektiv på vår insamlade empiri, den utgår från 

individ- och organisationsperspektivet. 

 

Kapitlet innehåller vår analys av insamlade data. Vi jämför 

och tolkar utifrån militära skrifter, tidigare forskning och 

teorier som presenterats i referensram. Citat från 

respondenter skrivs med blå färg. 

 

Till slut presenterar vi våra slutsatser utifrån analys och 

diskussion samt lämnar rekommendationer. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning inom området. 



 

 

Begreppsförklaringar 

Stående militära förband 

Stående militära förband består i huvudsak av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare 

och soldater. Dessa förband har en hög materiell tillgänglighet och hög beredskap för att tidigt 

lösa dimensionerande uppgifter. Dessa förband skall användas till att snabbt kunna lösa 

uppkomna uppgifter både nationellt och internationellt. Med förbanden insatta skall man 

skapa beslutsmöjligheter samt underlätta mobilisering för andra förband.  

Mobiliserade militära förband 

Mobiliserade förband är avsedda för att lösa uppgifter vid höjd beredskap. De skall i 

huvudsak bemannas av totalförsvarspliktig personal och reservofficerare. Deras materiella 

tillgänglighet kan variera, förutsatt att beredskapskrav uppfylls. Förbanden har en 

mobiliseringstid på två till sju dygn. Anställd personal skall bemanna vissa befattningar om 

det krävs av kompetensskäl eller för att förbereda mobilisering. 

Reservofficer 

En reservofficer är en officer som har sin huvudsakliga yrkesutövning i det civila samhället 

med ett civilt yrke. Individen tjänstgör i huvudsak i krigsorganisationen i sitt krigsförband när 

förbandet övar eller tränar. Vederbörande kan också tjänstgöra i grundorganisationen med att 

till exempel utbilda värnpliktiga. Detta får dock endast göras under en begränsad tid av tre (3) 

år under en åtta (8) årsperiod. Det finns två kategorier av reservofficerare, tidvis tjänstgörande 

officerare och tidvis tjänstgörande specialistofficerare. 

Sverof 

Sverof är ett fackförbund med bifirma Förbundet Sveriges Reservofficerare. Förbundet har 

sitt säte i Stockholm. Förbundet har till uppgift att till gagn för försvaret verka för 

reservofficersinstitutionens ändamålsenliga utveckling och medlemmarnas fortsatta militära 

utbildning och verka för sammanhållning officerare emellan. 
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1 INLEDNING 
I kapitlet redogör vi för föresatsen vid valet av forskningsområde genom att presentera 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Därefter presenterar vi en lite djupare 

bakgrund till det valda ämnet. Kapitlet avslutas med en historik om reservofficersprofessionen 

och en genomgång av tidigare forskning ur vilken vi hämtat inspiration till vår forskning.  

Militär personalförsörjning i den svenska Försvarsmakten är beroende värnpliktsutbildningen. 

Omfattningen av värnpliktsutbildningen beror på vilken tjänst och/eller vilken befälsskattning 

individen har. De kortaste utbildningarna är sex månader och de längsta är femton månader. 

Anställd militär personal är gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS), officerare och 

specialistofficerare, dessa kan delas upp i heltidsanställda och deltidsanställda. 

Deltidsanställda tjänstgör främst under övningar eller militära operationer och återgår sedan 

till sin civila verksamhet. 

Heltidsanställd Deltidsanställd 

Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, 

soldater och sjömän (GSS/K) 

Tidvistjänstgörande gruppbefäl, soldater och 

sjömän (GSS/T) 

Kontinuerligt tjänstgörande officerare 

(OFF/K) 

Tidvis tjänstgörande officerare  

(OFF/T) 

Kontinuerligt tjänstgörande 

specialistofficerare (SO/K) 

Tidvis tjänstgörande specialistofficerare  

(SO/T) 
Figur 1.1 Beskrivning av personalkategorier i Försvarsmakten 

En övergripande benämning på kontinuerligt tjänstgörande officerare och kontinuerligt 

tjänstgörande specialistofficerare är yrkesofficerare. På samma sätt benämns tidvis 

tjänstgörande officerare och tidvis tjänstgörande specialistofficerare som reservofficerare. 

Gemensam benämning på yrkesofficerare och reservofficerare är officerare. I denna uppsats 

kommer vi att fokusera endast på tidvis tjänstgörande officerare (OFF/T). 

1.1 Problemformulering 

Försvarsmakten är inne i en period av tillväxt och det medför ett ökat behov av officerare. 

Rekrytering av reservofficerare är prioriterat från Försvarsmakten och då främst tidvis 

tjänstgörande officerare som skall fylla förband och kompetensområden där det finns brister 

(Försvarsmakten, 2021b). Basen för rekrytering är värnpliktiga samt anställda soldater som 

tjänstgör på plutonsnivå och leds eller utbildas av främst yrkesofficerare. Kunskapen om 

reservofficersutbildning kan vara bristfällig på plutonsnivå. Yrkesofficerare som jobbar på 

plutonsnivå är ofta mer kunniga om hur yrkesofficersutbildningen ser ut och hur rekrytering 

till denna går till. Bristen på kunskap och information om reservofficersutbildningen gör det 

svårare att sälja in budskap om reservofficersutbildning och vilka karriärmöjligheter som är 

tillgängliga.  

Försvarsmakten har tillsammans med Sverof, som är en rikstäckande intresseorganisation för 

reservofficerare i Armén, Flygvapnet och Amfibiekåren, ett sammarbetesavtal genom vilket 

man skall vidareutveckla reservofficerare genom konferenser. Tillsammans har man 

identifierat det finns ett kunskapsbehov om reservofficerssystemet. Konferenserna skall öka 

kunskapen om reservofficerare både inom Försvarsmaktens HR-organisationer och 

förbanden. Planen var att påbörja arbetet under halvårsskiftet 2021 men Försvarsmakten 

avvaktade. Orsakerna uppgavs vara den pågående utökningen av värnpliktsutbildningen, 

tidsbrist på regementena samt uppstart av nya regementen.  
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En osäkerhetsfaktor är att Försvarsmakten fortfarande arbetar med hur den 

framtida organisationen ska se ut, således vet förbanden inte exakt vilka 

kompetenser de kommer att behöva, eller exakt hur många reservofficerare de 

kommer att behöva. // … 

Förbanden har fullt upp med annat och ingen kommer att lyssna. Några av dem 

kommer dessutom hinna lämna sina befattningar innan det är dags att börja 

rekrytera reservofficerare på allvar. 

(Claesson Jennische, 2021, s. 7) 

Syftet med reservofficersutbildning är att kunna krigsplacera den examinerade reservofficeren 

i något av de krigsförband där individen är bäst lämpad eller behov finns. Det försämrade 

omvärldsläget som vi nu upplever medför att även andra delar av samhället har ett behov att 

säkerställa krigsplaceringar av samhällsnyttiga funktioner, till exempel polis, sjukvård och 

räddningstjänst. Detta kan leda till att konflikter mellan krigsplaceringar i Försvarsmaktens 

förband och i andra myndigheters civila befattningar uppstår. Dessa konflikter är dåliga för 

alla och kan leda till en negativ uppfattning om myndigheten. Försvarsmakten och 

fackförbunden sänder budskap om att kombinera yrken som polis eller läkare med 

reservofficersyrket. Detta stämde mer väl under 2000-talets början, då reservofficerare 

behövdes för internationell tjänst. Nu är behovet av krigsplacerade reservofficerare i 

krigsförbanden stort samtidigt som det finns ett behov av krigsplacerade poliser, läkare och 

andra samhällsviktiga funktioner. Här finns ett tydligt behov av en dialog mellan myndigheter 

för att krigsplacera kompetenser på den plats där de behövs.  

Som reservofficer får du det bästa av två världar då du har två yrken – ett civilt 

och ett militärt. Till vardags arbetar du kanske som polis, läkare, civilekonom 

eller jurist. Under perioder - som kan variera från några få dagar till flera 

månader - tjänstgör du i Försvarsmakten. Perfekt för dig som både vill tränas i 

ledarskap och göra en viktig insats för samhället. 

(SACO, 2021) 

Reservofficerare har rätt till ledighet från sin civila arbetsgivare men rätten är inte reglerad i 

lag. Avsaknaden av lagligt stöd till ledighet i kombination med en bristande förståelse om 

syftet med tjänstgöringen kan innebära att reservofficeren inte får ledigt i samband med 

tjänstgöring vilket i sin tur begränsar utvecklingsmöjligheterna för reservofficerarens i dennes 

militära befattning. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att finna vilka faktorer som påverkar individen vid beslutet att bli 

reservofficer. Vi vill skapa förståelse för individens val av att ha dubbla karriärer, en civil och 

en militär.  

1.3 Bakgrund 

Kommande stycken redogör för bakgrundsfakta om problemformuleringen tidigare i kapitlet. 

Det är dessa fakta som motiverat oss att studera reservofficerare och deras drivkrafter.   
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1.3.1 Försvarsmaktens storlek 

Försvarsmakten består av totalt 54 900 män och kvinnor. Tabellen nedan visar antalet 

officerare i Försvarsmakten 31 december 2021 (Försvarsmakten, 2021a). 

Kategori Totalt Män Kvinnor 

Yrkesofficerare 9 400 8 550 850 

Reservofficerare 6 800 6 500 300 

TOTALT  16 200 15 050 1 150 
Figur 1.2 Antal anställda officerare i Försvarsmakten 211231 

Förutom officerare består Försvarsmakten också av 9 500 hel- eller deltidsanställda soldater, 

9 100 civilanställda samt 20 100 med hemvärnsavtal. Utöver dessa finns krigsplacerade 

värnpliktiga som kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt (Försvarsmakten, 

2021a).  

2017 lämnade Försvarsmakten en studie till regeringen angående omvärldsläget under nästa 

försvarsinriktningsperiod 2021–2025, Slutredovisning av Försvarsmaktens perspektivstudie 

2016–2018 (Försvarsmakten, 2017a). I studien beskriver Försvarsmakten omvärlden, så som 

den såg ut 2017, tänkta utvecklingar, hur Försvarsmakten behöver organiseras samt en tänkt 

organisation kommande år. Här föreslås att Försvarsmaktsstruktur 2035 (FMS 35) utgör 

målbild för utvecklingen av en långsiktig, trovärdig och grundläggande försvarsförmåga. I 

organisationsförslaget är personalvolymerna mer än dubbelt så stora som under 2016–2017. 

Det ställer högre krav på personalförsörjningssystemet inom Försvarsmakten 

(Försvarsmakten, 2017a).  

PERSONALKATEGORI FMS 35 FM Org 16 

Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) 13 200 6 700 

Tidvistjänstgörande och värnpliktiga gruppbefäl, soldater och sjömän 

(GSS/T och GSS/P) 

46 600 10 400 

Kontinuerligt tjänstgörande officerare (OFF/K) 4 500 3 600 

Kontinuerligt tjänstgörande specialistofficerare (SO/K) 6 800 3 500 

Tidvis tjänstgörande och värnpliktiga officerare  

(OFF/T och OFF/P) 

4 500 1 200 

Tidvis tjänstgörande och värnpliktiga specialistofficerare  

(SO/T och SO/P) 

9 500 1 500 

Civila arbetstagare (CVAT) 7 500 5 300 

Hemvärnsmän och avtalspersonal (Hv och Av) 26 000 21 700 

SUMMA 118 600 53 900 

Figur 1.3 Personalstyrkan ur nuvarande organisation, jämförd med en tänkt försvarsmaktsstruktur 2035 

I tabellen syns att kategorin tidvis tjänstgörande och värnpliktiga officerare skall öka från 

dagens 1 200 till 4 500. Det är en ökning på 375 %, till del kommer det här att täckas in av 

nya värnpliktiga kategorier, när man återigen inför värnpliktiga officerare i krigsförbanden, 

men det innebär också en ökning av tidvis tjänstgörande officerare.   
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1.3.2 Reservofficer 

Som reservofficer i Försvarsmakten har man ett militärt yrke och ett civilt yrke. I sitt militära 

yrke tjänstgör man under en begränsad tid, vid valda tillfällen för att träna i rollen som officer. 

Reservofficerare skall bemanna stående och mobiliserande förband utifrån individens 

kompetens eller förbandets tillgänglighetskrav. Alla officerare i Försvarsmakten har till 

uppgift att: 

fatta beslut om storskalig legitim våldsutövning och att leda krigsförband i 

stridssituationer. Militära chefer ska med bristfällig information och under 

extrema förhållanden fatta beslut och ta ansvar för verksamhet med 

säkerhetspolitiska och humanitära konsekvenser. Krigsförband ska ledas så att 

de når sina uppsatta mål. 

(Försvarsmakten, 2017b, s. 37) 

Reservofficeren kan förutom att förkovra sig i egen krigsbefattning även tjänstgöra som 

instruktör i grundorganisationen där i huvudsak värnpliktiga utbildas. Tjänstgöringstiden i 

grundorganisationen är begränsad till max tre års tjänstgöring under en åtta års period.   

En reservofficer skall förses med en tjänstgöringsplan i god tid innan tänkt tjänstgöring. 

Utöver det skall varje förband och reservofficer ha en dialog om en plan för kommande 

befattningar, tjänstgöringar och befordran. Tjänstgöringsplanen är viktig för reservofficeren 

då denne behöver föra en dialog med sin civila arbetsgivare. En reservofficer har rätt till 

ledighet från sin civila arbetsgivare men rätten är inte reglerad i lag så som den är för tidvis 

tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T). Deras rätt till ledighet regleras i lagen 

om vissa försvarsmaktsanställningar 1 kap. 28§ och ger en uttrycklig rätt till ledighet från 

civila arbetsgivare (SFS 2012:332). Den anvisningen i lagen finns inte för reservofficerare, i 

stället finner man skyddet och rättigheten att vara ledig från sin civila anställning i 9 kap. 1§ 

Lagen om totalförsvarsplikt (SFS 1994:1809), Där framgår att man inte får bli avskedad på 

grund av att man ”fullgör sina skyldigheter enligt denna lag” (Reservofficerarna, 2022).  

1.3.3 Reservofficersutbildning 

Antagningskraven för reservofficersutbildningen är att man är svensk medborgare, genomfört 

eller genomför grundutbildning med värnplikt om minst sex månader, har genomgått militär 

gruppbefälsutbildning med godkänt resultat och att man har en högskoleförberedande 

gymnasieexamen (Försvarsmakten, 2022). Ansökan till reservofficersutbildningen är öppen 

för värnpliktiga, anställda soldater och civila. Ansökningsperioden är från december till 

februari. Alla söker mot ett förband och de som anses bäst lämpade att tillhöra just det 

förbandet väljs ut. Därefter nomineras ordinarie samt reserver till det antal platser förbandet 

tilldelat på utbildningen. De sökande blir under april månad delgivna om de fått en ordinarie 

plats, reservplats eller inte blivit antagna.  

Militärhögskolan Halmstad ansvarar för reservofficersutbildningen, även om den till stor del 

genomförs vid funktionsskolor eller förband. Varje år tas mellan 20–45 elever ut, men det är 

långt ifrån alla platser som fylls (Försvarsmakten, 2021c).  
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Examensår Utbildningsplatser Sökande Antagna Påbörjade 

utbildning 

Examinerade 

2022 45 180 60 33  

2021 45 150 33 25 21 

2020 45 107 36 14 13 

2019 45  - 21 12 10 

2018 45 28 21 19 14 
Figur 1.4 Antagna, påbörjade och examinerade reservofficerare mellan åren 2018–2022 

Tabellen visar att inte alla utbildningsplatser nyttjats sedan 2018 och att det endast är 58 

reservofficerare som examinerats av 180 tillgängliga utbildningsplatser. Samtidigt kan man se 

hur andelen sökande har ökat årligen. 2022 var det 180 sökande till 45 platser med 60 antagna 

och 33 påbörjade utbildningen. Antalet utbildningsplatser styrs av hur många 

utbildningsplatser Försvarsmakten ”beställer” av militärhögskolan Halmstad, som är 

programansvariga. Att antalet i nuläget är 45 utbildningsplatser beror till största del av 

tillgängligheten av fysiska utbildningsplatser på skolan utifrån skolans övriga åtaganden.  

Reservofficersutbildningen (ROU) är 52 veckor lång. Utbildningen är uppdelad i tre terminer 

eller kurser som benämns ROK1, ROK2 och ROK3. ROK1 är en gemensam del omfattande 

tio veckor som genomförs av samtliga. Kursen är förlagd till Militärhögskolan Halmstad och 

sker under sommaren.  ROK2 genomförs under de kommande 19 veckorna och genomförs 

vid Försvarsmaktens funktionsskolor, till exempel Markstridsskolan, Sjöstridsskolan eller 

Luftstridsskolan. Viss del av den funktionsinriktade utbildningen genomförs tillsammans med 

övriga officersutbildningar inom Försvarsmakten, specialistofficersutbildningen och 

officersprogrammet. ROK3 innebär praktik vid ett förband och omfattar 23 veckor. Praktiken 

genomförs om möjligt på kadettens hemförband. Under praktiken kan 

reservofficersaspiranten delta i förbandets övningsserie och öva på truppföring samt verka 

som instruktör vid utbildningar. Som avslutning på ROK3 genomförs en gemensam examen i 

Halmstad. 

Målsättningen med utbildningen är att reservofficersaspiranterna efter examen skall kunna 

krigsplaceras i befattning som ställföreträdande plutonchef, plutonchef, operatör eller 

delsystemledare med inriktning enligt respektive utbildningsplan. Utöver krigsbefattningen 

skall reservofficeren även kunna verka som instruktör vid eget förband eller 

utbildningsplattform. 

Under utbildningen innehar aspiranten graden kadett. När reservofficeren, förutsatt ett 

godkänt utbildningsresultat, tar examen blir denne befordrad till fänrik. För befordran till 

löjtnant krävs att reservofficeren dels bedöms vara lämplig för befordran, dels har tjänstgjort i 

en sådan omfattning att bedömning av de kunskaper och färdigheter som förväntas av den 

högre tjänstegraden kunnat genomföras. Utöver detta krävs också en akademisk examen om 

minst 180 hp, eller 180 avklarade högskolepoäng om det program som individen studerar 

omfattar mer än 180 hp. För att befordras till kapten som är nästa grad, krävs att löjtnanten 

innehar en akademisk examen på grundnivå, eller minst 180 högskolepoäng om programmet 

omfattar fler än 180 högskolepoäng, samt anses som lämplig. För befordran till kapten, som 

är nästa tjänstegrad, krävs att man bedöms lämplig och har tjänstgjort i tillräcklig omfattning. 

Befattningar för alla dessa tjänstegrader kan vara ställföreträdande plutonchef, plutonchef, 

ställföreträdande kompanichef, kompanichef eller stabsmedlem. Befordran till major får ske 

när kaptenen genomgått tillämplig befordringsutbildning med godkänt resultat 

(Försvarsmakten, 2019b). En sådan befordringsutbildning är Taktisk stabskurs (TSK) vid 

Försvarshögskolan (FHS). Kursen omfattar strategi, militärteknik och säkerhetspolitik, är 
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inriktad mot reservofficerskaptener och skall ge en generell stabskompetens för tjänstgöring i 

befattningar i högre förbandsnivå.  

Förmånerna för kadetter på reservofficersutbildningen är de samma som för de som genomför 

grundutbildning (värnplikt) som omfattar mer än 60 dagar. Kadetterna erhåller maxbeloppet 

för dagersättning vilket år 2022 är 140 kr. Övriga förmåner är fri mat, fria resor, fritt boende 

vid studieorten och fri sjukvård. En reservofficer med godkänd examen, som har tjänstgjort 

sammanlagt 12 månader har rätt till en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring (SFS 2007:1268).  Premien ger reservofficeren ett 

incitament att tjänstgöra en längre tid efter examen. Inriktningen för en examinerad 

reservofficer är ett års sammanhängande tjänstgöring efter examen i syfte att fördjupa sina 

militära kunskaper och förmågor, innan vederbörande återgår till civil verksamhet. 

Försvarsmaktens ingångslön för yrkesofficerare år 2022 är 27 000kr. Många arméförband 

strävar efter att reservofficerarnas lönenivå skall jämställas med yrkesofficerares i 

motsvarande befattning. Vilket kan innebära en stor löneskillnad för en utbildad akademiker 

vid tjänstgöring som reservofficer.  

1.4 Historik om reservofficerare 

Reservofficersinstitutionen tillkom i Sverige den 4 december 1891 i samband med att 

indelningsverket skulle ersättas av en värnpliktsarmé. De värnpliktiga skulle utbildas i 

fredstid av yrkesofficerare. Man insåg tidigt att ett komplement till yrkesbefälet i de numerärt 

stora krigsförbanden var nödvändigt. De mindre krävande befattningarna täcktes upp med 

värnpliktiga befäl och de kvalificerade krigsbefattningarna skulle bemannas av 

reservofficerare.  

Redan från början stod det klart att rekryteringen till reservofficerare skulle bygga på 

frivillighet. Den akademiska ungdomen var rekryteringsbasen då man ansåg att en 

skolbakgrund var nödvändig för de kvalificerade uppgifter man hade att lösa. 

Inledningen blev dock inte vad man hoppats på. Första årets kull som utexaminerades 1892 

bestod bara av 5 man vilket kan jämföras med det bedömda behovet av 56. Redan 1901 

ansågs behovet vara 150 reservofficerare.  

Flera faktorer påverkade den tröga uppstarten. Den långa tjänstgöringstiden jämfört med 

övriga värnpliktiga och den minst sagt blygsamma ekonomiska ersättningen avskräckte nog 

många. Som aspirant erhöll man 650 kr under den 18 månader långa utbildningstiden. Som 

jämförelse kan nämnas att en kusk i Stockholm år 1890 tjänade ca 840 kr om året i grundlön. 

Den långvariga fred som Sverige hade åtnjutit gjorde också att intresset och engagemanget 

var lågt hos allmänheten. Utöver detta så fanns det en uppfattning hos yrkesofficerare att 

dessa ”amatörkrigare” inte skulle bli till stor nytta om kriget kom. 

Mellan 1898 och 1912 genomfördes en rad förändringar för att förbättra förutsättningarna för 

reservofficerare och aspiranter, Man höjde bland annat dagersättningen, minskade längden på 

repetitionsövningar och ändrade på reglerna kring tjänstgöringskravet. 

Även om genomförda reformer hade en viss positiv påverkan är det lätt att se att det lugna 

utrikespolitiska läget i världen hade en mycket större påverkan. Under både 1: a världskriget 

(1914–1918 och 2: a världskriget (1939–1945) kan man se en markant ökning i antalet 

examinerade reservofficerare. 

Under beredskapsåren (1939–1945) utgjordes stora delar av befälet i Armén av 

reservofficerare. I vissa förbandsledningar bemannades mellan 40–50% av befattningarna av 

reservofficerare och på lägre nivåer (pluton och kompani) ibland uppåt 60% (Hagman, 1985). 
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Fördelningen berodde till stor del på de nedskärningar i försvaret som 1925 års försvarsbeslut 

innebar. 

Beredskapen utgjorde något av ett avgörande eldprov for reservofficerskåren. Insatserna gav 

övertygande bevis på hur viktig den var. Samtidigt som man fick en tillförlitlig och allsidig 

kontroll av systemets funktionsduglighet, fick man också en klar uppfattning om dess 

hållfasthet på längre sikt. 

Reservofficerskåren fick 1945 ett erkännande och ett slutbetyg av den dåvarande arméchefen, 

generallöjtnant Douglas:  

Under de gångna krisåren har var reservofficerskåren nått ett maximum av 

duglighet, som i stor utsträckning ställt den i samma nivå som statofficeren 

 (Douglas, 1945 se Hagman, 1985, s. 130)  

Reservofficerskåren storlek har följt Försvarsmaktens avveckling och utveckling i relation till 

det säkerhetspolitiska läget i världen. När Försvarsmakten inriktades mot ett insatsförsvar och 

i huvudsak internationella insatser minskade behovet av reservofficerare mellan 2012 och 

2017 genomfördes ingen reservofficersutbildning som utbildade reservofficerare men det 

utbildades reservspecialistofficerare mellan åren 2012 och 2020 

Efter Rysslands annektering av Krim 2014 förändrades världsläget och Försvarsmaktens 

fokus på ett insatsförsvar med anställda soldater blev obsolet. Reservofficersförbundet 

påtalade för Försvarsmakten att reservofficeren skulle komma att bli ett axiom för en växande 

försvarsmakt. Resultatet av detta och viss lobbyverksamhet blev ett regleringsbrev. 

Reservofficersutbildningen startade 2017 igen.  

Utbildningen påminde om den ROK, reservofficerskurs, som genomförts mellan åren 1999 

och 2011. Till dags datum finns det ca 6500 reservofficerare. Problemet är att det endast är ett 

begränsat antal av dessa som innehar den kompetens som efterfrågas, det vill säga plutonchef. 

De flesta är äldre, mer erfarna och har sin tjänstgöring på stabsnivå.  

Reservofficeren skall vara en naturlig del i totalförsvaret där deras dubbla yrkeskompetens är 

en nyckel till framgång. Försvarsmakten och personalvolymerna växer och det framtida 

behovet av reservofficerare beräknas till cirka 7000 individer på alla nivåer men med störst 

andel på plutons- och kompani-nivå (Klawitter, 2022). 

1.5 Tidigare forskning 

Forskningsområdet reservofficerare är relativt outforskat sedan tidigare. Vi har hittat några 

som tidigare forskat i ämnen som berör syftet med och problemformuleringen i denna 

uppsats. För att bredda våra observationer har vi använt dessa studier. 

1.5.1 Nyttjande av Reservofficerare 

Reservofficeren – från att fylla vakanser till att nyttja kompetenser (2009) 

Av: Erna Danielsson och Berit Carlstedt 

Danielsson och Carlstedt genomförde en undersökning gällande svenska reservofficerare där 

de undersökt av vilken anledning Försvarsmakten väljer att ta in och använda reservofficerare 

i sin organisation. Huvudanledningen till att systemet med reservofficerare finns är främst att i 

händelse av höjd beredskap skall Försvarsmakten kunna växa kraftigt mot hur organisationen 

ser ut i fredstid. Reservofficerarna skall alltså bidra till myndighetens flexibilitet. 

Reservofficeren skall även kunna förstärka utbildningsorganisationen och bedriva 

trupputbildning i fredstid. Systemet med reservofficerare skapar därför en anpassningsbar och 
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kostnadseffektiv krigsorganisation. Undersökning visar att reservofficeren används till att 

fylla vakanser i organisationen, att de behövs för sin unika kompetens som de innehar utanför 

Försvarsmakten, att de är behövda ur en ekonomisk synvinkel samt att de positivt bidrar till 

den civil-militära relationen. Författarna åskådliggör i sin undersökning även att 

reservofficerarna ofta är högutbildade med högre akademisk utbildning och har civila 

kompetenser som kan bidra med viktig kunskap i staber eller i annan militär 

verksamhetsplanering. 

1.5.2 Yrkesofficerares drivkrafter att stanna i yrket 

Yrkesofficerare drivkrafter - En studie i motivationsfaktorer hos svenska yrkesofficerare 

(2012) 

Av: Torbjörn Engelkes 
Torbjörn Engelkes genomförde en explorativ studie med en flerfaldig forskningsstrategi. 

Empirin byggde på intervjuer och enkäter med totalt 238 officerare varav 228 var 

yrkesverksamma då studiens genomförandes. Undersökningsfrågorna avhandlade drivkrafter 

som fick yrkesofficeren att vara kvar i yrket. Resultatet av undersökningen visade att de 

avgörande drivkrafterna för officersyrket bestod av ett flertal faktorer, vilka inordnade under 

Maslows behovsteori visade sig fylla alla steg i behovshierarkin. Vissa av faktorerna 

uppvisade dock skillnader, främst beroende av variabler som ålder och vapengrenstillhörighet, 

men även av variabler som motivationsnivå, utlandserfarenhet samt tidigare civil erfarenhet.  

1.5.3 Krigsplaceringskrockar mellan myndigheter 

Ledning och styrning i uppbyggandet av Sveriges Totalförsvar (2021) 

Av: Karl Andersson 

Andersson genomförde en studie för att undersöka möjligheter och begränsningar i 

ledningsmodellen, styrning genom samverkan, collaborative governance, mellan Polisen och 

Försvarsmakten i kontexten strategisk personalförsörjning inom Totalförsvaret. Avsikten var 

att uppnå ökad förståelse och kunskap kring myndighetssamverkan och att kunna peka på 

möjligheter till fortsatt utveckling. Studien grundar sig i att det finns idag poliser som är 

krigsplacerade inom Försvarsmakten och tendensen är ökande. Hur skall 

krigsplaceringsarbetet fortskridas och sker det någon samverkan mellan krigsplacerade 

myndigheter?  

1.5.4 Försvarsmakten/SVEROF 

Undersökning med reservofficerare (2021) 

Av: KANTAR Sifo Emily Deros, Malin Grundqvist, Johan Orbe 

Inom ramen för ett samarbetsavtal som Försvarsmakten tecknat med reservofficerarnas 

intresseorganisation Sverof (Sveriges reservofficerare), har Sverof fått nya uppgifter som 

bland annat syftar till att öka attraktionskraften av reservofficersprofessionen och att främja 

vidareutveckling av reservofficerare. Försvarsmakten och Sverof såg inför detta arbete ett 

behov av att undersöka vad reservofficerare själva har för önskemål och förväntningar, men 

även hur de upplever sin roll idag och vad de ser som viktigt för att stärka kommunikationen 

till reservofficerare och yrkets attraktionskraft. Kantar Sifo fick därför i uppgift att genomföra 

en enkätundersökning riktad till reservofficerare, både medlemmar i Sverof och icke-

medlemmar. Utifrån resultatet i enkätundersökningen genomförde Sverof under våren 2021 

ett arbete med att bland annat ett modernisera gränssnittet för kommunikation med sina 

medlemmar samt skapade kanaler för kommunikationen med nya reservofficerare.  
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2 METOD 
Kapitlet beskriver vilka metodval som gjorts samt undersökningens design. 

Designen på studien började med att ett syfte togs fram. Därefter genomfördes 

observationerna som bestod i att inhämta information genom Försvarsmaktens interna 

styrningar, historiebeskrivningar, samtal med HR avdelningar och genomläsning av tidigare 

forskning. Efter observationerna genomfördes datainhämtning genom intervjuer. Data som 

framkom analyserades därefter med hjälp av Grounded theory. Empirin analyserades därefter 

utifrån en bestämd referensram. Referensramen togs fram först efter att data samlats in, för att 

inte vi som forskare skulle ha möjlighet att påverka insamlandet utifrån en styrd referensram. 

Slutligen kom vi fram till slutsatser och förslag på framtida forskning. Designen har 

möjliggjort ett iterativt arbete då vi hela tiden kunnat gå tillbaka för att korrigera, komplettera 

och förändra i tidigare steg därefter är det beskrivet i uppsatsen. Illustrationen för designen av 

studien är i form av ett hjul, där hålet som befinner sig mellan slutsatser och syfte, skall ses 

som framtida forskning, således formen av ett hjul. Vi ger förslag till fortsatt forskning i 

kapitel 6.3.  

 

Figur 2.1 Forskningsdesign beskrivet med en illustration 

2.1 Val av metod 

Vi vill illustrera våra val med en metafor, det gör det enklare för oss att beskriva 

forskningsdesignen, det ökar vår egen förståelse samt förhoppningsvis även en läsares 

förståelse för hur vi ser på framtagningen av forskningen. Vi har valt en trappa, där varje 

trappsteg innebär ett val. Längst ner i trappan är paradigmet, grunden som trappan vilar på. 

Beroende på paradigm har trappan olika logiska påföljande trappsteg eller val. 
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Hur man positionerar sig i grunden är avgörande och påverkar hela forskningen och 

kommande val hur forskningen skall läggas upp. En forskare behöver finna sitt synsätt och 

därefter följa det. Så som vi har valt att se det så väljer man inte paradigm utan det styrs av 

forskarens personlighet. Som forskare kan man välja vilket forskningsparadigm man vill, men 

det kan innebära att man gör tvång på sig själv och går emot sin personlighet eller sina 

värderingar. 

 

Figur 2.2 Metod i form av trappa, med paradigm som grundsten 

Två användbara paradigm i samhällsvetenskaplig forskning är positivism och hermeneutik 

(Bryman, 2016). Positivism utgår från naturvetenskapliga ideal, där utgångspunkten ofta är 

teorier. Man söker efter mätbara data som man sedan använder sig av i teorier för att förklara 

världen.  Hermeneutiken, å andra sidan, innebär ett mer samhällsvetenskapligt synsätt där det 

handlar om att tolka och förstå hur människan ser världen (Hartman, 2004). Alla människor är 

olika och har olika uppfattning av vad som driver dem. Vi är ute efter att förstå individens 

drivkraft. Utifrån hur vi ser på forskning så positionerar vi oss i det hermeneutiska 

paradigmet. Positioneringen och vår kärna och kommer att påverka våra kommande val av 

metoder. Metodologiskt är den induktiva ansatsen förknippad med hermeneutiken (Jacobsen, 

2017). 

Nästa steg är att välja om forskningen skall bedrivas med induktiv eller deduktiv ansats. Den 

induktiva ansatsen bygger på att forskaren samlar in data utan att utgå ifrån en teori eller 

hypotes. Forskaren börjar endast med en frågeställning eller syfte med forskningen. När data 

har samlats in och analyserats letar man efter samband mellan egenskaper knutna till syftet. 

Finns det något samband så kan man generera en hypotes som blir verifierad av de data man 

samlat in. Allmängiltigt brukar man säga att forskaren utgår från observationer för att därefter 

skapa en teori. Den omvända ordningen jämfört med deduktion. Forskare som jobbar med 

induktion använder sig ofta av kvalitativ metod för att skapa empiri (Hartman, 2001). 

Vi har valt en induktiv ansats i vår forskning, där vi utgår från observationer, inläsning av 

tidigare forskning samt styrdokument från Försvarsmakten. Inför datainhämtningen har vi 

medvetet undvikit att studera teorier och tidigare observationer relaterade till syftet med vår 

studie.  Vi ville gå in i datainhämtningen med ett så ”blankt” papper som möjligt och låta 

empirin tala för sig själv, för att därefter fördjupa våra observationer utifrån empirin. Det är på 

detta sätt som Anselm Glaser, en av skaparna av Grounded Theory, betonar att man skall gå 

in i forskningsprocessen. Jan Hartman beskriver i sin bok, Grundad teori – Teorigenerering på 
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empirisk grund, att man skall närma sig sin forskning ”med så lite förutfattade meningar som 

möjligt (Hartman, 2001). 

Forskning med induktiv ansats kan genomföras med kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Kvalitativ metod fokuserar på ord snarare än kvantifiering under insamlingen och metoden är 

ofta förknippad med induktiv strategi. Den innebär en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och forskning. I den kvalitativa strategin lägger man vikt vid uppfattning och tolkning av 

individens sociala verklighet och har en bild av den sociala verkligheten som ständigt 

föränderlig och påverkad individernas skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2016). 

Vi använder oss av kvalitativ metod eftersom vi söker förståelse för attityder och idéer som 

påverkar människors handlingar och beslutsfattande där vi använder oss av mindre data men 

analyserar den djupare.  

2.1.1 Undersökningsdesign 

Studien är en intervjustudie, där intervjuer med ett begränsat antal respondenter bestående av 

reservofficerare som tagit reservofficersexamen 2017 eller senare. Från början var planen att 

urvalet skulle bestå av reservofficerare med reservofficersexamen de senaste tio åren. Men efter 

att vi inhämtat ytterligare underlag om reservofficersutbildningen utgick vi i stället från de som 

tagit examen från 2017, eftersom reservofficersutbildningen omstartades då. Intervjuerna 

genomfördes som semistrukturerade intervjuer.  

Semistrukturerade intervjuer beskrivs stycke 2.1.3. 

2.1.2 Urval 

Urvalet består av reservofficerare som på något sätt hade en anknytning till Lunds universitet. 

Dessa skulle ha påbörjat eller genomfört en akademisk utbildning samt tillhöra något av 

förbanden inom Armén. Vi vill att respondenterna skall ha avslutat eller påbörjat en 

akademisk utbildning då en akademisk examen på grundnivå eller minst 180 högskolepoäng 

krävs för att reservofficeren skall kunna befordras till löjtnant och kapten (Försvarsmakten, 

2019b). På så sätt får vi ett urval som passar för en kommande militär karriär.  

Den urvalsprocess vi använt oss av betecknas av Bryman (2016) som snöbollsurval med 

inslag av bekvämlighetsval. Vi började urvalet med en person som vi visste levde upp till alla 

våra kriterier och som vi hade viss kontakt med sedan tidigare. Utifrån den kontaktpersonen 

byggde vi på med respondenter. Alla som bokades in för intervju informerades kort om 

författarna, varför uppsatsen skrivs samt i grova drag vad den handlar om. Vi ville inte att 

respondenterna skulle veta syfte eller forskningsfrågor innan intervjun eftersom det kunde 

leda till att respondenterna förberedde möjliga svar på tänkta frågor och därmed inte ge 

relevant data.  

2.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

I den semistrukturerade intervjun utgår intervjuaren från en intervjuguide, ett manus med ett 

antal punkter eller frågor. Frågorna i behöver inte ställas i en bestämd ordning. Intervjuaren 

ställer och formulerar frågorna på ett sätt som passar samtalet och låter respondenternas svar 

leda intervjun vidare är. Målet är att låta den intervjuade utförligt beskriva sina upplevelser 

och känslor.  

Anledningen till att vårt val föll på den semistrukturerade intervjun var att vi hade en bild av 

vilka ämnen vi ville fördjupa oss inom. Vi hade också några frågor som vi ville ställa för att 

få en djupare bild av respondenternas militära och civila situation. Eftersom vi inte visste 

vilka data vi var ute efter såg vi att intervjuer lämpade sig bättre än enkäter. Intervjuer ger 

respondenten möjlighet att kunna utveckla sina svar och intervjuaren möjlighet att få en 
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djupare förståelse. Intervjuer ger möjlighet till mer flexibilitet för både frågande och 

respondent (Blaxter, et al., 2006). Enkätsvar kan bli korta medan svaren i en intervju kan bli 

väldigt långa. Det innebär att man inte hinner studera lika många fall (Blaxter, et al., 2006). 

2.1.4 Förberedelser för intervjuer 

Intervjuguiden togs fram initialt genom en konceptkarta där vi utgick ifrån ett huvudtema, 

Reservofficeren. Utifrån det huvudtemat, togs andra teman ut som berör huvudtemat 

(Jacobsen, 2017). Som komplement formulerades därefter frågor, inom varje tema, som 

kunde användas om intervjuaren tappade tråden eller om respondenten behövde hjälp att 

komma djupare i temat. Några grundfrågor som vi ansåg borde kompletteras med, för att få en 

djupare förståelse, för varje individ skrevs upp vid sidan av alla teman. Intervjuguiden 

testades först på en pensionerad reservofficer som har erfarenhet av vetenskapliga arbeten. 

Därefter omarbetades guiden utifrån feedback och egna reflektioner. Den omarbetade guiden 

nedtecknades och visualiserades.  

Intervjuaren skall kunna använda sig av guiden genom att låta respondenten svara på frågor 

och om det kom upp saker av intresse kan fördjupade frågor ställas i det temat. När ett tema är 

uttömt kan intervjuaren med guidens hjälp fortsätta till nästa tema, för att leda intervjun 

framåt om så behövs. Intervjuguiden finns som bilaga 2.  

2.1.5 Datanära analys  

Vi använde oss av Grounded theory för att genomföra dataanalysen. Grounded theory har sin 

uppkomst hos de två forskarna Anselm Strauss och Barney Glaser som genomförde en 

undersökning som publicerades 1965. Studien som handlade om människor som låg för döden 

och vårdades på sjukhus, gav inte bara uppmärksamhet för ämnet utan även för den metod 

som forskarna använt sig av. Därför gav de 1967 ut boken ”The Discovery of Grounded 

theory” vilken var ämnad att beskriva den metod de använt sig av. Trots att Strauss och 

Glaser skrev boken tillsammans, så har de åtskilt från varandra utvecklat Grounded theory 

efter detta. Det är en fortfarande pågående debatt om vad Grounded theory innebär, och det är 

idag vanligt att forskare som använder sig av Grounded theory anger vilken version man 

följer (Bryman, 2016).  

Grounded theory är ett sätt att bringa ordning i det kaos som uppkommer i data man inhämtat. 

Ordning skapas genom att man kategoriserar, sorterar och kodar data i tre steg. Beroende på 

vilken forskares uppfattning av grounded theory man följer, så har stegen olika namn och 

olika innebörd. 

Glaser delar in analysen i två delar, den substantiva kodningen och den teoretiska. Den 

substantiva kodningen genomförs på rådata och innefattar två steg. Det första, den öppna 

kodningen innebär att insamlade data grupperas i kategorier. Man grupperar data utifrån 

likheter i innehåll eller innebörd. Under arbetet skapas nya kategorier samtidigt som nya data 

läggs till i befintliga kategorier (Glaser, 1978). Den öppna kodningen pågår till dess att 

forskaren upplever att all data passar i den kod den har tilldelats och i den kategori den har 

placerats Nästa steg i den substantiva kodningen är selektiv kodning. Detta steg inleds med att 

en kärnkategori tas fram. Arbetet går nu ut på att koda, klustra och kategorisera data som 

relaterar till kärnkategorin. Koderna eller begreppen som skapas kallar Glaser för substantiva 

koder. De utgörs av kategorier och egenskaper som avspeglar det studerade området och för 

att bygga upp den begreppsliga teorin. 

 

 



13 

 

Slutligen genomförs en teoretisk kodning enligt Glasers modell. Det steget skall leda till 

beskrivningar på en högre teoretisk nivå. 

hur de substantiva koderna förhåller sig till varandra i form av 

sammanhängande multivariata hypoteser som redogör för hur man tar sig an 

huvudangelägenheten.  

(Glaser, 2010, s. 179) 

Som stöd i detta arbete har Glaser tagit fram en lista med teoretiska kodfamiljer (Glaser, 

1978). Han menar att det är;  

interaktionen mellan substantiva och teoretiska koder som tillsammans med en 

analytisk induktiv forskningsmetodologi skiljer grounded theory från 

begreppslig journalistik. 

(Glaser, 2010, s. 179) 

Hur vi genomfört vår datanära analys beskrivs i kapitel 3, Empiri. 

2.2 Perspektiv 

För begreppet perspektiv finns det flera olika delar att ta i beaktande när man skriver en 

uppsats eller rapport. Den första delen är att erkänna och tydliggöra vår egen roll och 

positionering inom vår forskning. Det innebär att identifiera eventuella begränsningar, 

influenser eller partiskhet på grund av eget perspektiv samt att hävda ägande av egen 

forskning. Att göra sig medveten om detta i inledningen av forskningen innebär att senare i 

analysen av empirin kan man ta ett steg tillbaka och se forskningen från en utomståendes mer 

opartiska perspektiv (Blaxter, et al., 2006). 

Den andra delen handlar om att ge läsaren rätt glasögon för att läsa uppsatsen så som vi vill 

att den skall läsas. Att till exempel ange att forskningen bedrivits ur ett HR-perspektiv (human 

resources - perspektiv) gör att en läsare kan ta del av analys och slutsatser på det sätt som dom 

är avsedda att läsas. 

Den tredje delen handlar om att kunna avgöra hur väl resultat och tolkningar stämmer överens 

med tidigare forskning. Att belysa bekräftande eller stödjande forskning kan öka 

signifikansen, reliabiliteten, validiteten, generaliserbarheten och förståelsen för forskningen 

(Blaxter, et al., 2006). 

Att ha ett tydligt perspektiv hjälper till att hitta rätt litteratur som referensram och i vår studie 

utforma vår intervjuguide så att vi får den data vi eftersöker. Vi har valt att använda oss av två 

olika perspektiv. Det ena är organisationsperspektivet och det andra individperspektivet.  

Våra valda perspektiv beskrivs i kapitel 4 Referensram. 

2.3 Etiska överväganden 

Alla forskare som sysslar med samhällsvetenskaplig forskning bör ta del av och ta ställning 

till Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som gavs ut 

av Vetenskapsrådet (2002). I principerna ställs fyra huvudkrav på hur forskning skall 

bedrivas.  
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2.3.1 Informationskravet 

Forskaren skall informera deltagare i studien om deras del i studien och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. De skall upplysas om att deltagande är frivilligt och att de kan 

avbryta deltagandet i studien när som helt, oavsett hur långt i studien de deltagit.  

2.3.2 Samtyckeskrav 

Forskaren skall få deltagarnas samtycke för att delta i studien. Är deltagare inte myndiga så 

skall samtycke inhämtas från förälder eller vårdnadshavare. Här finns det en liten skillnad på 

hur man hämtar information från deltagarna. Om det genomförs via ett aktivt deltagande så 

krävs det samtycke, men om information hämtas från deltagare ur exempelvis 

myndighetsregister eller massmedia behövs inte samtycke. Samlas information in genom 

stora enkätundersökningar krävs inte samtycke i förhand, men samtycke kan lämnas genom 

att enkäten lämnas in ifylld. Deltagare som lämnar information i en undersökning har alltid 

rätt att bestämma hur länge, och på vilka villkor den deltar. De har alltid rätt att avbryta 

deltagandet, utan negativa konsekvenser för deltagaren. Forskare får inte påverka eller 

genomföra påtryckningar mot deltagare som väljer att inte fullfölja undersökningen.  

2.3.3 Konfidentialitetskravet   

Forskarna skall hantera deltagares identiteter diskret. Anteckningar, filer eller andra dokument 

där deltagare går att identifiera skall hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

komma åt informationen. Alla inblandade i forskningen som kan komma i kontakt med 

känsliga uppgifter om individers deltagande i undersökningen bör skriva på en förbindelse om 

tystnadsplikt.  

2.3.4 Nyttjandekravet 

Samtliga uppgifter som forskare inhämtar från deltagare skall endast hanteras i 

forskningssyfte, således får de inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

syften än just forskningssyfte. En deltagare i en forskningsstudie kan åberopa 

forskningsresultatet i samband med att deltagaren själv kontaktar till exempel sociala 

myndigheter. Dock får inte den myndigheten använda forskningsresultatet mot individen för 

att tvinga dem till vård eller omhändertagande. 

2.4 Vårt etiska ställningstagande 

Vi har i undersökningen tagit hänsyn till ovanstående etiska överväganden genom att alla 

intervjuer som genomfördes för datainhämtning inleddes med att respondenterna 

informerades om hur vi författare förhåller oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2021). Deltagarna fick läsa igenom och bekräfta med en 

samtyckesblankett, att de tagit del av hur data som samlades in under intervjuerna skulle 

hanteras. 

De uppgifter som framkommer i intervjuerna kommer endast att hanterats av författarna. 

Intervjuunderlaget skall avpersonifierats och numreras så att ingen spårbarhet finns till vilka 

som deltagit i studien. Om det skulle framkomma information under intervjuerna som är 

viktiga för vidare analys, men skulle kunna härledas till en specifik person, kommer 

författarna kontakta personen för att tillsammans komma överens om huruvida materialet kan 

användas i uppsatsen eller inte. Den kodlista som upprättas kommer att förstöras när 

uppsatsen är godkänd.  

De citat som används kommer inte att numreras i uppsatsen utan kommer avpersonifieras och 

annan information som kan knytas till individen kommer att tas bort. Citaten som används 

från respondenter kommer heller inte ges fiktiva namn då mönster ur svaren kan framträda. 
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3 EMPIRI 
I kapitlet beskriver vi framtagandet av empiri genom den empiriska studien. Analys av empiri 

redovisas i kapitel 5, Analys och diskussion. 

Empirin som presenteras är emanerad ur det insamlade intervjuunderlaget och analyserat med 

hjälp av kodning i tre steg enligt Grounded theory. Nedan redovisas en beskrivning av hur vi 

med grounded theory analyserat insamlade data, därefter beskrivs kärnkategorin och de 

förklarande kategorierna med sina underkategorier.  

Kärnkategorin, Beslutsavgörande innebär att vid ett visst tillfälle har individen tillräckligt 

med positivt påverkande faktorer för att fatta ett beslut att ansöka och genomföra 

reservofficersutbildning. 

Underkärnkategorierna, Civila ambitioner, Militära ambitioner, Dualistisk karriär och 

Personlig övertygelse är analyserade och framtagna med teoretisk kodning enligt Glasers 

kodfamiljer (Glaser, 1978). Underkärnkategorierna har en direkt koppling till kärnkategorin 

och påverkar i olika stor grad beslutsavgörandet. 

De elva kategorierna med sina egenskaper, som beskrivs i avsnitt 3.4 Underkärnkategori 

innehåller klustrad data i form av citat som förstärker respektive kategori.  

3.1 Genomförande av undersökningen 

Undersökningen genomfördes inledningsvis med inhämtning av data genom intervjuer. 

Därefter behandlades data genom Grounded theory för att skapa empirin. Ur data hämtades en 

referensram, där vi ville studera data genom individ- och organisationsperspektivet. Empirin 

analyserades slutligen tillsammans med den referensram som studerats.  

 

Figur 3.1 Illustration av tillvägagångsätt från data till färdig analys.   

Bilden visar hur vår referensram inte var bestämd från början av studien utan utgick från data 

som inkommit och därefter löpt bredvid arbetet med den insamlade data fram till analysen, för 

att där användas för att analysera empirin. 

3.1.1 Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes sex intervjuer. Fyra intervjuer hölls i en lånad lokal vid Lunds universitet. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en dator med tillhörande ljudprogram samt en 

backupinspelning som genomfördes med inspelningsprogram på mobiltelefon. Samtliga tre 

författare deltog vid intervjuerna, en höll i och ledde intervjun, en skötte inspelning samt 

förde stödanteckningar, en följde med i intervjuguiden för att säkerställa att alla teman togs 

upp i intervjun. Vid intervjutillfällena bar samtliga författare bar civila kläder i syfte att skapa 

en neutral stämning och inte låta eventuella militära gradskillnader påverka. Intervjuerna tog 

mellan 48 och 72 minuter. Efter den första intervjun avslutades inspelningen när intervjuaren 

ansåg att samtliga teman var fullbordade och inga ytterligare frågor fanns. Det uppstod då ett 
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djupare samtal mellan respondenten och författarna som innehöll mer intressanta data. I 

övriga intervjuer fortsatte inspelningen även under de efterföljande samtalen.  

Två intervjuer genomfördes digitalt via Microsoft Teams. En av dessa respondenter tillkom 

genom en rekommendation under en av de tidigare intervjuerna och kunde genomföras med 

kort om förberedelsetid. Den andra intervjun genomfördes digitalt på grund av geografiska 

skäl. Vid dessa intervjuer var endast två av författarna närvarande, en som höll i intervjun och 

en som säkerställde ljudupptagning och förde anteckningar. Dessa intervjuer tog mellan 37 

minuter och 51 minuter. Samtliga respondenter var män mellan 22 och 29 år.  

Respondent Ålder Genomfördes Tid 

1 22 år Lund 48 min 

2 27 år Lund 48 min 

3 22 år Lund 63 min 

4 29 år Lund 72 min 

5 29 år Microsoft Teams 51 min 

6 23 år Microsoft Teams 37 min 
Figur 3.2  Översikt över respondenter ingående i studien 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet dagarna efter genomförandet. Vi valde att 

överföra inspelningarna till skrift kort tid efter intervjuerna för att inte förlora de subtila 

detaljer som framträdde under intervjuerna. Vissa ord som vanemässigt upprepades, frekvent 

och utan relevans för innehållet, av intervjuaren eller av respondenten utelämnades i 

transkriberingen för att underlätta när intervjun skulle genomläsas. Intervjuerna skrevs i 

löpande text och omfattade mellan 16 och 23 sidor, totalt 122 sidor.  

3.2 Genomförande av dataanalys 

Den första delen av vårt analysarbete bestod i transkribering av intervjuerna. Detta arbete var 

en av de viktigaste delarna då vi eftersträvade fullständiga transkriberingar med så mycket av 

de subtila detaljerna kvar. Resultatet av intervjuerna utgör också hela vår data vilket gör 

arbetet med överföring från inspelning till text avgörande. När transkriberingen var klar 

påbörjades arbetet med att koda data som i vårt fall utgjordes av citat eller fragment ur 

intervjuerna.  

Types of coding Description Purpose 

Substantive 

coding 

Open coding Capturing what is going on. 

Conceptualizing what is 

happening in the data until a 

core variable/category emerges 

To identify incidents 

in the data that appear 

to indicate one or more 

concepts or categories. 

Selective coding Coding around the core 

variable/category 

To identify properties 

and dimensions of the 

core variable/category 

Theoretical coding Coding to model the 

relationships between and 

among the concepts and 

categories of the core 

variable/category 

To shape and integrate 

the theory 

Figur 3.3 Glasers analysstege i Grounded theory (Holton & Walsh, 2017) 

Vi valde att genomföra dataanalysen med Grounded theory enligt Glasers beskrivning av 

metoden (Glaser, 2010) så som vi tolkat den. 



17 

 

I den inledande öppna kodningen fördelade vi intervjuunderlagen och var och en i gruppen 

valde ut det som bar mot vårt syfte att fördjupa förståelsen för reservofficerens val att sträva 

efter en militär karriär.  

Vi använde oss av den mindre tekniska metoden med sax och klippte helt enkelt ut de 

fragment som vi ansåg hade relevans kopplat till vårt syfte. Vår strävan var att inte låta 

förutfattade meningar påverka våra val av vad som var viktigt eller inte utan låta data och 

metoden ta fram mönster och samband.  

 

Figur 3.4 Bild på gruppering av datafragment (citat) i den öppna kodningen (Foto: Författarna) 

När vi hade grupperat citat från intervjuerna utifrån ovanstående premisser jämförde vi våra 

grupper med varandra och skapade samlingar utifrån likheter i ord, känslor, fraser eller 

innebörd.  

 

Figur 3.5 Bild på skapandet av samlingar (Foto: Författarna) 
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Rubriker skapades som förklarade innehållet på samlingarna med avsikt att skapa ordning i 

kaoset. Vi använde oss av utklippta citat och notisar (Post-it). Det gav oss 39 samlingar med 

förklarande rubriker. 

 

Figur 3.6 Rubriksatta samlingar efter den öppna kodningen 

I nästa steg gick vi igenom samlingarna och de data de innehöll igen och letade relationer 

inom och mellan samlingarna. Vi använde oss av tillfälliga sammanfattande rubriker så som 

motivation, bakgrund, förebilder med flera för att gruppera samlingar i nya kluster.  

 

Figur 3.7 Bild på genomförande av axial kodning, gruppering (Foto: Författarna) 

Arbetet i detta steg innebar i vissa fall att samlingar som skapades i den öppna kodningen 

delades upp för att fragmenten nu passade bättre i de nya klustren. I andra fall sammanfördes 

två eller flera samlingar med liknande innehåll eller innebörd i ett kluster. Vi grupperade 
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därefter kluster där vi kunde se ett samband i kategorier. Detta genomfördes i omgångar till 

dess att det gav oss sju kategorier och tjugo kluster.  

 

Figur 3.8 Utfall av den axiala kodningen 

I det näst sista steget, den selektiva kodningen formulerade vi en kärnkategori utifrån syftet 

med vår studie. Detta steg innebar att enbart data som passade in och förstärkte kategorierna 

eftersöktes. Under denna process sammanfördes, omformulerades och raderades kategorier. 

Data som nu bättre hörde hemma i en annan kategori flyttades och data som inte längre 

bedömdes relevant lades åt sidan. Härvid skapade vi fem stödjande underkärnkategorier och 

samlade data som förstärkte dem i nitton kategorier.  

 

Figur 3.9 Genomförande av selektiv kodning (Foto: Författarna) 
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Figur 3.10 Initialt utfall efter den selektiva kodningen 

Analysen har genomförts som en iterativ process där vi återkommande har backat ett eller 

flera steg i syfte att förtydliga eller förstärka kärnkategorin och de förklarande 

underkärnkategorierna. Kategorierna har analyserats, omvärderats och justerats efterhand som 

ny data har tillförts och genom att underkärnkategorier och kategorier har jämförts. Detta gav 

att vi insåg att vår initiala kärnkategori inte relaterade till våra underkärnkategorier och 

kategorier med dess egenskaper. Därför omformulerade vi kärnkategorin och sammanförde 

två underkategorier så att vi slutligen fick en kärnkategori, fyra underkärnkategorier och totalt 

elva kategorier med sina egenskaper.  
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Figur 3.11 Slutgiltigt utfall av den selektiva kodningen 

I den teoretiska kodningen har vi kommit fram till att kärnkategorin Beslutsavgörande ingår i 

kodfamiljen degree enligt Glaser (1978, pp. 73-82). Detta beror på att Beslutsavgörande 

inträffar när underkärnkategorierna Civila ambitioner, Militära ambitioner, Dualistisk karriär 

och Personlig övertygelse samlat en tillräcklig ”massa” för att individen skall fatta ett beslut.  

Underkärnkategorierna; Civila ambitioner Militära ambitioner och Personlig övertygelse 

påverkar varandra inför beslutet om en dualistisk karriär och därmed ingår samtliga 

underkärnkategorier i kodfamiljen the six C’s och underkategorin causes and consequences 

(Glaser, 1978, pp. 73-82).  

Av samma skäl som ovan ingår Militära ambitioner, Dualistisk karriär och Personlig 

övertygelse i familjen interactive (Glaser, 1978, pp. 73-82) då de interagerar med varandra 

inför Beslutsavgörandet. 
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3.3 Kärnkategori 

Glaser anger fyra kriterier för att värdera resultatet av Grounded theory. Dessa fyra kriterier är 

grundläggande för att man skall kunna lita på Grounded theory och resultatet därav 

(kärnkategorin). De fyra kriterierna är; passform, relevans, fungerbarhet och modifierbarhet. 

Passform innebär att begrepp (kategorier, underkategorier) skall stämma överens med de data 

de innehåller. Genom ständiga jämförelser av data och begrepp förbättras passformen 

kontinuerligt. Begrepp som man skapar före analysen av data passar sällan in alternativt är de 

svårt att hitta data att styrka dem med.  Relevans uppnås då forskningen utgår från de 

inblandade deltagarnas verkliga problem eller frågeställning och inte utifrån någon 

utomståendes problemformulering. Effekten av de två förstnämnda kriterierna påverkar den 

tredje. Fungerbarhet handlar om att skapade kärnkategorier, begrepp och deras teoretiska 

koder är kopplade till det som framkommer i data och vad som pågår. 

Med begrepp som passar in och är relevanta börjar GT-forskaren integrera en 

teori utifrån den kärnkategori och de underkärnkategorier som redogör för 

mesta möjliga variation av beteendet inom det studerade området. 

(Glaser, 2010, s. 252) 

Modifierbarhet innebär att teorin modifieras av de data som tillkommer. Det är mycket viktigt 

att forskaren inte gör tvärtom och tvingar data till att passa teorin (Glaser, 2010). 

I vår studie förhåller sig kärnkategorin på ett naturligt sätt till empirin då namnet på 

kärnkategorin och underkärnkategorierna kommer direkt ur data och därför representerar 

mönstret väl. På så sätt uppfylls passformskriteriet. Företeelsen eller frågan som vi strävat 

efter att besvara genom kärnkategorin kommer direkt ur intervjuunderlaget och de 

respondenter som intervjuats. Det gör att vår forskning uppfyller relevanskriteriet.  

Under den datanära analysen har vi medvetet och ständigt jobbat med att jämföra och justera 

begrepp i alla nivåer inklusive kärnkategorin så att dessa fortsatt vara kopplade till data och 

eventuella förändringar i data. Därigenom har behållit dess fungerbarhet. Vi har också visat 

att vi låtit nya data förbättra modellen (teorin) och därigenom uppfyller vi 

modifierbarhetskriteriet. 

3.3.1 Beslutsavgörande 

Ett reservofficersavtal innebär för de flesta att individen utövar två karriärer parallellt även 

om den ena, den civila, upptar större delen av tiden. Många fattar dessutom detta dualistiska 

karriärsbeslut i ung ålder och dom allra flesta efter genomförd grundläggande militär 

utbildning eller värnplikt. I empirin har omständigheter och företeelser som påverkat 

reservofficerare att ta beslutet att sträva mot dubbla karriärer identifierats. 

Beslutsavgörandet innebär att vid att visst tillfälle har individen tillräckligt med positivt 

påverkande faktorer för att fatta ett beslut att ansöka och genomföra reservofficersutbildning. 

Alternativet är att de positiva faktorerna inte är tillräckliga eller att ett antal negativa faktorer 

når övervikt och resultatet blir då att individen inte ansöker. Påverkande faktorer, motiv och 

drivkrafter skiljer sig reservofficerare emellan och kan ändras med tiden. 

Frågor som den potentiella reservofficeren kanske ställer sig: Vad får jag ut av en 

reservofficersutbildning och reservofficerstjänstgöring? Klarar jag av att studera och 

tjänstgöra samtidigt? Vad finns det för utvecklingsmöjligheter efter examen? Jag vill inte 

lämna Försvarsmakten helt men inte heller ge upp mina akademiska drömmar 
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Genom vår analys med Grounded theory har vi identifierat fyra kategorier för att förklara och 

förstärka kärnkategorin; civila ambitioner, militära ambitioner, dualistisk karriär, personlig 

övertygelse. Kategorierna med sina underkategorier är inte oberoende av varandra och har 

ingen inbördes rangordning. De har olika mycket betydelse eller varierande tyngdpunkt för 

olika individer och är beroende på var man är i livet såväl som i sina karriärer. 

3.4 Underkärnkategorier 

Våra underkärnkategorier har genererats genom att de huvudsakligen relaterar till 

kärnkategorin. Varje underkärnkategori innehåller ett antal kategorier med sina respektive 

egenskaper. Nedan beskrivs en underkärnkategori med tillhörande kategorier följt av nästa 

underkärnkategori osv. 

3.4.1 Civila ambitioner 

Vår fokusgrupp ställs inför beslutet om en 

reservofficersutbildning i en period i livet då många vägval 

ligger framför individen. Att välja en inriktning på sina studier 

eller bestämma vilken karriär man vill göra stora val att göra 

oavsett i vilken ålder man är. För några kan beslut som tas 

kännas väldigt avgörande och därför svåra att ta. För andra har 

besluten och valen gjorts långt tidigare och nu i stället skall 

omsättas i praktiken. Kategorin delas in i tre kategorier 

akademiska ambitioner, civil karriär och arbetsgivare samt 

civila reservofficers-förebilder. 

3.4.1.1 Akademiska ambitioner 

Akademiska ambitioner handlar om vilka drömmar eller planer 

individen har vad avser studier och studentliv.  

”Jag ser min huvudsakliga yrkeskarriär eller så i det 

civila och det jag faktiskt pluggar till” 

Empirin visar att återkommande att en akademisk utbildning 

finns med som en självklar del i respondenternas självbild. 

3.4.1.2 Civil karriär och arbetsgivare 

Denna underkategori handlar om att planerade yrken och genomförda yrkesval innebär en 

påverkan i möjligheterna till den dualistiska karriären.  

Möjligheten att genomföra sin reservofficerstjänstgöring, kräver att individens civila 

arbetsgivare medger att man tjänstgör.  

”Alltså den största begränsningen i tjänstgöringen tror jag är, liksom att, 

kopplat till min civila arbetsgivare och det är inte alls självklart att man får 

delta på övningar. Jag vet att jag har möjlighet att delta tre veckor nästa höst” 

Figur 3.12 Kärnkategorin med underkärnkategorier 

Figur 3.13 Underkärnkategori Civila 

ambitioner med kategorier 
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Den civila karriären är den primära för reservofficeren, men empirin visar att möjligheten till 

att utöva den militära karriären kan påverka valet av både studier och framtida arbetsgivare. 

3.4.1.3 Civila reservofficers-förebilder 

I data framkommer att förebilder påverkat beslutsavgörandet på olika sätt. Dessa förbilder har 

enligt empirin kunnat visa, på ett påtagligt sätt, att en dualistisk karriär är möjlig. 

”Vi har ju en inspektor för föreningen här som är jurist vid arméstaben och 

professor i mänskliga rättigheter som liksom ett exempel. En annan 

hedersmedlem som sitter i styrelsen för Lunds universitet har liksom tidigare 

varit ambassadör i olika lägen i olika länder runt omkring och också är 

reservofficer.” 

3.4.2 Militära ambitioner 

För reservofficeren är militära ambitioner en självklar 

anledning till beslutsavgörandet. Det visar sig dock i empirin 

att ambitionerna ser olika ut och är varierande tydliga hos 

respondenterna. Det framkommer också att Försvarsmakten har 

en viktig roll i att presentera framtidsplaner och möjliggöra 

karriärsutveckling för reservofficerarna. Militära ambitioner 

innehåller tre underkategorier; militär framtid och tjänstgöring, 

militära reservofficersförebilder och kompetensutveckling. 

3.4.2.1 Militär framtid och tjänstgöring 

Under denna rubrik har vi samlat de intervjuades sin syn på hur 

de önskar eller tror att deras fortsatta karriärer i Försvarsmakten 

kan se ut. Framtidsplanerna bygger i de flesta fall på den 

tjänstgöring respondenterna har genomfört fram till att intervjun 

hölls. 

”Alltså det är drömmen liksom. Att jag är 

plutonchef och ha en pluton med personer som, 

som är kvar över tid och som jag känner att jag är samövad med.” 

”Säger du om 8 år så kanske jag gärna hade varit på kompaninivå eller kanske 

till och med stabsnivå beroende på vilken befattning det skulle vara. Komma in 

och tjänstgöra kanske vartannat eller vart tredje år” 

3.4.2.2 Militära reservofficers-förebilder 

Empirin visar att förebilder positivt inverkar på beslutsavgörandet. Vi väljer att göra skillnad 

på förebilder kopplat till officerskarriären och den civila karriären. 

”Men det är också liksom, ja, första gången jag mötte den formen av 

professionalism i livet på det sättet på som jag liksom inte träffat på tidigare.” 

”…vår stf. Han är själv reservare och engagerad, väldigt engagerad i oss.” 

  

Figur 3.14 Underkärnkategori 

Militära ambitioner med kategorier 
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3.4.2.3 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling sker både genom utbildning och genom interaktion med andra 

människor. Att bygga erfarenhet är att kompetensutvecklas. Utbildning kan ske mot högre 

grad eller som fördjupning inom ett område. Genom att verka i olika befattningar med olika 

grad av ansvar så sker en ständig kompetensutveckling. 

”Alltså, jag tror att man lär sig samarbeta bra om man blir bra på att 

kommunicera tydligt. Man blir bra på att planera och sen också det att du har 

fått smaka på att ha ansvar liksom, i ett ganska tidigt skede av ditt liv, kanske 

några år innan du egentligen skulle ha haft det om du bara haft en civil karriär 

så att säga” 

3.4.3 Dualistisk karriär 

Viljan eller drivkraften att bedriva två parallella karriären är en 

central del i beslutet att bli reservofficer. I vissa fall kan det 

handla om att man inte vill göra avkall på någon av sina 

ambitioner eller drömmar. I andra fall är det snarare en fråga om 

att dra fördelar av den ena karriärens möjligheter in till den andra. 

Den gemensamma nämnaren är dock en förhoppning att 

karriärerna skall gå att kombinera. 

3.4.3.1 Ekonomisk ersättning och förmåner 

Denna underkategori handlar om hur de ekonomiska 

förutsättningarna spelar en avgörande roll i möjliggörandet av en 

dualistisk karriär. Inhämtade data beskriver hur respondenterna 

upplever yrkesofficerares syn på och kunskap om de ersättningar 

och förmåner man har rätt till som tjänstgörande reservofficer. 

” Alltså det är lägre än jag tjänar civilt, men det 

är inte någon begränsning alltså. Det är 

tillräckligt mycket. Det är inte på något sätt så att 

det liksom inte går ihop för mig.” 

” Jag har liksom uppnått hela min premie. Det är hela året jag tjänstgjorde och 

jag har alltid haft traktamente liksom på rätt sätt och så. Det har liksom varit 

diskussioner där det påstods att jag ska betala eller fixa eget boende vid 

arbetsplatsen och mina resor, vilket hade varit ohållbart på ett helt annat sätt.” 

”Det har även blivit tydligare och pågått liksom ett förhandlingsarbete under 

tiden. Men vi upplevde, vi som var först ut, att det var väldigt mycket 

frågetecken kring liksom, vad som gällde…” 

3.4.3.2 Meritvärde 

På en konkurrensutsatt arbetsmarknad är meriter och arbetslivserfarenhet en stor fördel i 

förhållande till konkurrenterna. I reservofficeranas fall kan meriterande förmågor hämtas i 

både den civila och den militära utbildningen eller yrkesutövningen. Empirin visar att 

respondenterna kan identifiera fördelar i båda lägren. 

”Absolut, det skulle jag säga alltså när jag haft anställningsintervjuer så är det 

här ett ämne som ändå tar ganska mycket tid. Men alltså folk är nyfikna på det 

och jag tror att arbetsgivarna ser att man kommer med, liksom att man har 

hämtat ledarskapsegenskaper från, från reservofficersutbildningen.” 

Figur 3.15 Underkärnkategori 

Dualistisk karriär med kategorier 
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3.4.3.3 Rekrytering 

Hur Försvarsmakten skall nå ut och attrahera den önskvärda målgruppen är något som 

samtliga respondenter uttrycker åsikter om. Man kan i empirin utläsa hur de intervjuade ser på 

sin egen upplevda rekrytering och hur de ser på utvecklingsmöjligheter. 

”Jag kan väl börja med att det var väldigt lite om ens någon information kring 

yrket från förbandet. Det var väldigt uttalat att man ville ha yrkesofficerare och 

specialistofficerare. Jag fick faktiskt reda på det via min tvillingbror som också 

gjorde värnplikt på samma kompani då som hade en reservofficerare som 

plutonsbefäl” 

3.4.4 Personlig övertygelse 

Den personliga övertygelsen bygger bland annat på värderingar, 

självbild, bakgrund och karaktärsdrag. I empirin har, vad avser 

detta, både skillnader och likheter respondenterna emellan 

identifierats. Oberoende av hur de uppfattar sig själva eller vilken 

bakgrund de kommer ifrån så har det på något sätt påverkat dem till 

att vilja bli reservofficerare. Vi presenterar två underkategorier som 

förstärker kategorin Personlig övertygelse; pliktkänsla och 

personlighet. 

3.4.4.1 Pliktkänsla 

Inslag av pliktkänsla går att identifiera i dataunderlaget som insamlats 

från respektive respondent. Känsla av plikt kan ta sig olika 

uttryck och bero på olika saker men påverkar individens val och 

senare reservofficerens vilja att tjänstgöra. 

"Nej, jag känner att det var frivilligt, men sen kände jag att det är något man 

ska göra också 

”Jag tror att jag sökte och intresserar mig av det av någon form av inre 

pliktkänsla om jag formulerar det så/…/Jag upplevde inte att jag inte kunde 

lämna om jag ville så det är nog inre pliktkänsla, var väl mer den som höll mig 

kvar.”  

3.4.4.2 Personlighet 

Under denna rubrik sorterar vi in karaktärsdrag och grundläggande värderingar som på ett 

eller annat sätt varit avgörande i de val de intervjuade gjort. 

”Jag tror att dels har det med att göra att jag är en ganska, med mina 

personliga ambitioner och är en ambitiös människa så jag nöjde mig inte med 

att vara krigsplacerad som, liksom, stridsvagnsskytt.” 

”Så den drivkraften, liksom att vara en del av någonting som jag tycker är 

viktigt för, för Sverige.”  

  

Figur 3.16 Underkärnkategori 

Personlig övertygelse med kategorier 
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4 REFERENSRAM 
Kapitlet beskriver de referenser som utgör ram och ger ett perspektiv på vår insamlade empiri. 

Referensramen presenteras i en följd där läsaren inledningsvis ges ett organisatoriskt 

perspektiv, därefter ett individperspektiv och slutligen en kombination av de två. Kapitlet 

avslutas med ett sammandrag, där vi sammanfattar vår referensram, hur den kommit fram och 

hur den har använts. 

Vi har valt att ur ett organisatoriskt perspektiv använda oss av resursbaserat synsätt för att 

skapa en uppfattning om på vilket sätt reservofficerare utgör en resurs för Försvarsmakten. Vi 

hämtar kunskap inom området i huvudsak från Jay Barney (1991) men även ur 

Försvarsmaktens interna styrdokument. Inom individperspektivet använder vi oss av Daniel 

H. Pink (2009) för att titta på individens drivkraft inom motivation. Daniel Kahneman (2013) 

använder vi för att kunna se hur individer fattar beslut. Andrew Abbott (1988) används för att 

se hur hans professionsteorier kan påverka reservofficerare. Slutligen används 

Försvarsmaktens (2017b) egen publikation ”Vår Militära Profession”.   

4.1 Resursbaserat perspektiv 

För att förstå vad konceptet/systemet ”Reservofficer” ytterligare tillför ur ett 

organisationsperspektiv har vi tagit stöd av resursbaserat perspektiv. 

För att kunna ha framgång som myndighet krävs resurser. Resurser är tillgångar, förmågor, 

kompetenser och organisationsprocesser som kontrolleras av myndigheten. Detta gör det 

möjligt för myndigheten att implementera strategier, långsiktig planering, i syfte att öka på 

myndigheten effektivitet. Det kan delas upp i tre ”kapital” (Barney, 1991): 

Fysiska kapital - myndighetens anläggningar och deras geografiska läge samt materiel 

Humankapital - kunskap, erfarenhet samt förhållanden mellan tjänstemän inom myndigheten 

Organisatoriska kapital- är myndighetens struktur och processer/tillvägagångssätt för att styra, 

informera och koordinera. Vidare ingår informella relationer mellan grupper inom 

myndigheten och myndigheten och dess omgivning. 

Resursbaserade perspektiv grundar sig inte nödvändigtvis på myndighetens samtliga resurser. 

Det kan i stället vara de resurser som är strategiskt betydelsefulla. En resurs är ingen 

strategisk resurs förrän den utnyttjas just strategiskt. Vad kännetecknar då en strategisk 

resurs? Eller vilka kriterier måste en resurs uppfylla för att ha strategisk betydelse? (Barney, 

1991) 

”Värdefull” innebär att resursen skall kunna användas för att tillvarata möjligheter eller 

”neutralisera hot”. Resursen värde bestäms direkt eller indirekt då det framgår vilken nytta 

resursen har för myndigheten. 

”Sällsynt” innebär i affärsvärlden att antalet som innehar resursen måste vara begränsat, 

antalet företag som innehar resursen understiger det antal som krävs för ”perfekt konkurrens”. 

Ger den sällsynta resursen en fördel om den ger en sällsynt nytta och kan därigenom anses 

vara strategisk. Resursen behöver inte vara unik för att kunna klassificeras som sällsynt.  

Med ”ej utbytbar” avses att resursen eller den effekt den genererar inte kan enkelt ersättas 

med en resurs som skulle ge motsvarande effekt. En myndighet kan skapa resultat med hjälp 

av en karismatisk, bestämd och förtroendeingivande chef, medan en annan kan uppnå samma 

resultat med systematisk strategisk planering. Om de två genererar samma resultat så är 
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resursen utbytbar och således inte strategisk. I dessa sammanhang brukar Försvarsmakten tala 

om spetskompetens. En spetskompetens är inte utbytbar, den är vital och strategisk. 

”Imperfekt imiteringsmöjlighet” är enligt Barney (1991) den egenskap som väcker störst 

intresse bland forskare med ett resursbaserat perspektiv. Om en strategisk resurs inte har 

några substitut som skapar varaktighet, gör det den till en central resurs. Det resursbaserade 

perspektivet grundar sig i ”neoklassisk” syn. Neoklassisk betyder att det ligger ett intresse av 

att följa statiska mönster till skillnad från mer dynamiska processer, således ett mer 

kvantitativt synsätt. När en resurs är av strategisk karaktär och kan generera 

”konkurrensfördelar” så kommer den att försöka kopieras av konkurrenter.  

Barney tar upp tre faktorer som, om de samverkar, gör vissa resurser svåra att imitera, unika 

historiska förhållanden, kausalitetsambivalens och social komplexitet (Barney, 1991). 

 

 

Figur 4.1 Illustration av resurser 

Med "hållbara resursfördelar” menas att den strategiska resursen bevisar sitt eget värde. 

Således kan vi här använda ett resursbaserat perspektiv som en iterativ process för att avgöra 

om en resurs är av strategisk betydelse eller inte.  

För att ytterligare kunna påvisa värdet av strategiska resurser så kommer dessa att behöva 

omsättas i förmågor. Organisatoriska förmågor är de specifika kompetenser som ger en 

myndighet potentiella fördelar. Förmågor skapas utifrån resurser genom att myndighetens 

processer och planering appliceras på resurserna. Det finns ett antal metoder för att effektivt 

överföra resursers potential till användbara förmågor. Förmågor kan beskrivas som en 

myndighets kompetens att nyttja och kombinera sina resurser och att bruka dem i sina 

processer och uppdrag. Metoder för att skapa effektiva förmågor utifrån resurser är enligt 

Grant (2019) koncentration, ackumulering, konservering, komplettering och återhämtning. 

”Koncentration”, genom att koncentrera ett antal resurser kan förmågor skapas där den 

gemensamma förmågan överstiger de enskilda, exempelvis att fokusera på ett specifikt syfte 

eller mål. 

”Ackumulering”, genom att samla ihop resurser från olika delar av myndigheten och 

kraftsamla de resurserna för att optimera lösandet av ett uppdrag eller uppgift. 

”Konservering”, för att nyttja resurser optimalt kan man ”återvinna” förmågor från en 

applicering till en annan. 

”Komplettering”, genom att förena resurser av olika karaktär och från olika perspektiv kan 

effektiva förmågor erhållas. Man kombinerar olika kompetenser och låter dessa interagera.  
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”Återhämtning”, snabbare ”återbetalningstid” för investeringar för att generera effekt 

snabbare. Exempel på detta kan vara kortare utbildningstid för en truppförande taktiskt militär 

chef. 

En myndighet kan själv skapa de resurser den behöver. Det går att ta in externa kompetenser 

genom att en överenskommelse med resurser som i vanliga fall befinner sig utanför 

myndigheten. Ett exempel på ovanstående resonemang är sammansättningen av en militär 

stab där man koncentrerar resurser för att uppnå en förmåga (Thunholm, 2018, p. 235) där 

olika avdelningar eller sektioner har sitt specifika ansvarsområde.  

Försvarsmakten har en bestämd indelning och beteckning på alla staber. Beteckningen 

bestäms av var i organisationen staben återfinns. De olika försvarsgrenarna och deras olika 

nivåer har olika bokstavsprefix. Till exempel betecknas en bataljonsstab inom armén med 

bokstaven S före den bestämda sektionen. Sektionen som jobbar med logistik i en 

bataljonsstab benämns S4. Stabsindelningen återfinns i samtliga militära staber 

(Försvarsmakten, 2016). Indelningen baseras på huvudsakliga arbetsuppgifter.  

Sektion Arbetsuppgifter 

1 Administration och personal                      

2 Underrättelser 

3 Operationer och genomförande 

4 Logistik 

5 Planering 

6 Ledningssystem 

7 Doktrin och utbildning 

8 Ekonomi och finansiering 

9 Civila-militära relationer 
Figur 4.2 beskrivning av militärstabers sektionsuppdelning utifrån arbetsuppgifter  

Utifrån organisationen med dess resurser skapar man ledningslag där man sätter samman 

resurser från olika delar av organisationen i syfte att skapa en förmåga som kan verka i tid och 

rum. 

Strategiska resurser och förmågor måste ha ett vidmakthållande. Grant (2019) använder 

begreppen varaktighet och imiterbar för att beskriva hur man resonerar för att vidmakthålla. 

”Varaktighet”, innebär att en resurs eller förmåga skall vara möjlig att nyttja under längre tid. 

Därför är en tjänstgöringsplan vital. 

”Imiterbar”, en resurs och förmåga måste vara svår att imitera, vilket kan ske på två sätt, 

replikbarhet” och överförbarhet. 

Med ”replikbarhet”, avses att ju lättare en resurs är att kopiera desto kortare tid har den som 

en strategisk resurs. Exempel på detta kan vara ett vapensystem eller en specifik kompetens. 

”Överförbarhet”, innebär att ju lättare en resurs har att exempelvis byta myndighet desto 

större risk finns att förlora resursen. En myndighet kan inte hindra en strategisk resurs, en 

nyckelkompetens, att karriärsskifta men är förmågan organisatorisk så är den hårdare knuten 

till myndigheten. 

Om en myndighet utvecklar och kombinerar sina resurser till strategiska organisatoriska 

förmågor klarar den de vetenskapliga kraven om vidmakthållande. Då är det möjligt att 

strategiska resurser kan beskrivas som ett resursbaserat perspektiv. 
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4.2 Försvarsmaktens styrdokumentation 

Det grunddokument som styr förordnandet av reservofficerare är officersförordningen. 

Officersförordningen utfärdades den 6 december 2007.   

18 § Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom 

Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid 

Försvarshögskolan får anställas som reservofficer. Ingen får vara anställd som 

reservofficer efter utgången av det kalenderår då han eller hon fyller 67 år. För 

tjänstgöring i Försvarsmakten får reservofficer, utöver den tid som anges i 15 §, 

anställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får 

förnyas. 

 (SFS 2007:1268) 

15 § Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom 

Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 

12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt lagen 

(1961:381) om allmän försäkring. 

 (SFS 2007:1268)  

Officersförordningen §18, reglerar hur länge en reservofficer får vara anställd samt vilken 

tjänstgöringstid denna får ha. §15 reglerar den premie som en reservofficer har rätt till efter 12 

månaders tjänstgöring. I Försvarets författningssamling (FFS 2019:3), Försvarsmaktens 

föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader, förtydligas rätten till 

premie ytterligare. I kap. 7 §1 anges att premien endast utfaller om tjänstgöring sker under de 

första åtta åren av anställning. Försvarsmakten får besluta om undantag om det finns särskilda 

skäl. Av §2 framgår att tjänstgöringen, som skall kunna tillgodoräknas för rätten till premie, 

måste vara i den befattning som reservofficeren är krigsplacerad eller en befattning med 

motsvarande uppgifter (Försvarsmakten, 2019a). 

19 § För den som anställs som reservofficer ska det finnas en plan för 

tjänstgöringen. Av anställningsavtalet ska det framgå att en reservofficer 

förutom underhöjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när 

totalförsvarspliktiga är skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring. Av avtalet 

ska det också framgå att en reservofficer är skyldig att tjänstgöra i den 

omfattning som behövs för att han eller hon ska kunna utveckla och behålla sin 

kompetens. 

(SFS 2007:1268) 

Officersförordningen §19 anger att en reservofficer skall ha en plan för tjänstgöringen. 

Tjänstgöringsplanen skall upprättas i god tid före tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen skall 

det framgå när och hur en reservofficer skall tjänstgöra. Tjänstgöringsplanen upprättas av 

närmsta chef och dialogiseras med reservofficeren. Att ha en relevant och detaljerad 

tjänstgöringsplan är särskilt viktigt i dialogen mellan reservofficeren och den civila 

arbetsgivaren. En tjänstgöringsplan kan innehålla allt ifrån tjänstgöring som motsvarar 

heltidstjänst till ingen planerad tjänstgöring  (Reservofficerarna, 2022). 
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4.3 Personlig drivkraft  

Daniel H. Pink skriver i sin bok ”Drivkraft” (2009) att det behövs ett nytt sätt att se på 

motivation.  

Morötter och piskor är så mycket förra seklet. Enligt drivkraft kräver 2000-

talsarbete en uppgradering till självstyrning, mästerskap och mening  

(Pink, 2009, s. 191) 

Människor motiveras av mer än bara ekonomiska belöningar för att utföra arbete. Pink menar 

att människor har andra, högre drivkrafter som beskrivs med tre fundamentala faktorer. Denna 

typ av motivation kallar Pink för inre motivation eller Motivation 3.0. 

Pink beskriver utvecklingen av motivation som ett operativsystem som uppgraderas med 

tiden. 

Det finns tre grundläggande typer av motivation inom psykologi: 

”Biologisk motivation eller 1.0”: hänvisar till den mest primitiva typen av 

motivation och den som hjälper oss att överleva. 

”Yttre motivation eller 2.0”: som motiverar oss att flytta på grund av yttre 

faktorer, vanligtvis på grund av förekomsten av straff och/eller belöningar. 

”Inre motivation eller 3.0”: är den som uppmuntrar oss att göra saker för oss 

själva, när vi tycker om det. 

Motivation 2.0 fungerade bra under 1900-talets rutinarbeten men för 2000-talet menar Pink att 

det obsolet och i behov av är en uppgradering. För att Motivation 2.0 skulle fungera smärtfritt 

behövdes människor av Typ X och systemet var också framdrivande av nya människor av 

Typ X. Dessa människor har ett beteende som drivs mer av yttre viljor än av inre. Man är ute 

efter den yttre belöningen mer än den inre tillfredställelsen.  

Motivation 3.0 är beroende av Typ I människor som bryr sig mindre om yttre belöningar och 

mer om den inre tillfredställelsen som arbetet ger. Pink förklarar att det finns 3 fundamentala 

faktorer, eller pelare som främjar Motivation 3.0, Självstyrning, Mästerskap och Mening. 

Figur 4.3 Illustration av pelare för att hålla upp Motivation 
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Den första pelaren är ”Självstyrning”. Pink menar att det är tydligt att människan till sin natur 

är utrustade med en vilja att styra sig själv. En föråldrad syn på ledarskap och ledning inom 

våra organisationer vilket begränsar organisationers utveckling. För att uppmuntra människor 

att prestera på topp behövs ett ändrat förhållningssätt. Det krävs att människorna skall kunna 

styra över sina uppgifter (vad?), sin tid (när?), sitt team (med vem?), och sin teknik (hur?). 

Pink hävdar att företag och organisationer som omfamnar detta förhållningssätt och tillåter 

medarbetare självstyrning utklassar konkurrenterna.  

Den andra pelaren ”Mästerskap” bygger på engagemang, att bli bättre på något som har 

betydelse. Beteendevetare menar att mästerskap styrs av tre karakteristika regler:  

”Mästerskapet är ett förhållningssätt” som kräver att du har förmågan att se att 

du alltid kan förbättra dig själv, in i oändligheten.  

”Mästerskapet är jobbigt” och det kräver att du tar i, anstränger dig själv samt att 

du har kamplust.  

”Mästerskapet är onåbart” och därmed omöjligt att uppnå till fullo, oavsett hur 

hårt man jobbar eller tar i, vilket gör det hela frustrerade men samtidigt 

lockande.  

Den sista pelaren ”Mening” innebär att människan söker något som är större och mer 

bestående. Människor söker en djupare mening med det de gör inom organisationer än bara 

vinstmaximering. För få en djupare förståelse, så delar Pink in mening i fyra delar; Mål, 

Principer och regler, Ord och Det goda livet.  

Med ”mål” menar Pink att dagens unga vuxna har omdefinierat framgång 

genom att hitta andra former av belöningar. Fokus ligger på att hitta 

ickemonetära faktorer som bra arbetskamrater och möjligheter att ge något 

tillbaka till samhället. Om dessa möjligheter inte finns inom organisationen eller 

företaget startar man egen verksamhet. Pink menar att många företag placerar 

personer utifrån vad som är bäst för företaget men skulle individerna själva få 

möjlighet att välja vilka de vill arbeta med skulle kapaciteten höjas hos 

individen.  

”Principer och regler”, går ut på att organisationer och företag har policyer som 

får används för att gå från ord till handling. Pink hävdar att många ekonomer 

och psykologer upptäckt att sambandet mellan pengar och lycka är svagt. Att 

lägga pengar på andra människor i stället för sig själv kan öka det personliga 

välbefinnandet. Företag och organisationer kan på detta sätt hjälpa den egna 

personalen att skapa mening. Genom att bestämma att tungt arbetsbelastade 

läkare vid ett sjukhus fick lägga en dag i veckan på det som läkaren själv fann 

mest viktigt skapades mening för individen och minskade också utbrändheten 

hos de som deltog.  

”Ord”, beskrivs genom användningen av djupfulla och meningsfulla ord som 

penetrerar hjärta och själ. Företagsledningar använder sig av ord som 

”effektivitet”, ”fördelar”, ”differentiering” men skulle behöva djupare ord som 

heder, kärlek, rättvisa och skönhet. Dessa ord skapar en ”Mening” som 

individerna i Typ I tar åt sig. Ett exempel är att ekonomistudenter vid Harvard 

Business School förstod att börskrascherna 2008 och 2009 till stor del orsakats 

av människor de strävade efter att bli. De insåg att finanshajar och 

affärsmatadorer inte var hjältarna utan skurkarna. Då upprättades en ed, på 
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samma sätt som läkare svär, där handelseleverna svor sin trohet mot ideal som 

är högre än resultaträkningen.  

Enligt Pink innebär begreppet ”Det goda livet” att om man gör gott, mår man 

gott. I en studie vid University of Rochester delades ett antal före detta studenter 

upp i grupper utifrån deras mål i yrkeslivet. Den ena gruppen, vars mål var yttre 

strävande, att bli rik och berömd, kallades för vinstmål. Den andra vars mål var 

inre strävande, så som att hjälpa andra till bättre liv, att lära och växa, kallades 

för meningsmål. Efter ett till två år i yrkeslivet uppvisade gruppen meningsmål 

en större tillfredställelse och självupplevt välbefinnande än när de gick på 

college. Gruppen vinstmål visade ökningar av oro, depression och andra 

negativa indikatorer, trots att de uppnått sina mål.   

Pink presenterar exempel i sin bok på hur företag låter de anställda jobba med något de själva 

vill göra en viss del av arbetstiden. Genom att låta anställda arbeta självständigt 

(Självstyrning), ägna sin tid åt det de gör bäst (Mästerskap) med en uppgift som de tycker om 

(Mening), kunde de uppmuntra 3.0-motivation, vilket förbättrade prestanda och produktivitet. 

Faktum är att denna praxis var så framgångsrik att de gick från att ägna en dag varannan 

månad till att använda 20 % av sin totala arbetstid. 

4.4 Beslutsfattande 

När människor fattar beslut sker det utifrån två system enligt Daniel Kahneman i boken 

”Tänka, snabbt och långsamt” (2013).  

System 1 är ett automatiskt och snabbt fungerade system där minimal eller ingen ansträngning 

krävs för att fatta beslut. Exempel på automatiska aktiviteter är att avgöra hur långt bort ett 

föremål befinner sig i förhållande till något annat, att uppfatta varifrån ett plötsligt ljud 

kommer eller att göra en ogillande min när man ser en obehaglig bild.  

System 2 kräver uppmärksamhet och innefattar mer ansträngande och intellektuella 

aktiviteter. Det här systemet omfattar ofta medvetna och koncentrerade val. Människor hänför 

ofta sig själva till system 2 där det krävs mer övertygelse och djupare tanke bakom valen. 

 

Figur 4.4 Skillnaden i beslutsfattanden mellan system 1 och system 2 
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Gemensamt för beslut eller aktiviteter inom system 2 är att det kräver mer uppmärksamhet 

som till exempel, spana efter en ljushårig man i ett folkhav, hålla ett högre gångtempo än 

vanligtvis eller att deklarera.  

System 2 mobiliseras för att utföra Y, kroppen kickar igång, pupillerna vidgas, 

uppmärksamheten fokuseras och aktivitet Y utförs 

(Kahneman, 2013, s. 466)  

 

Kahneman beskriver också vikten av associationer vid beslutsfattande. När människor utsätts 

för något initieras automatiska reaktioner. Som exempel kan nämnas att om vi utsätts för ett 

värdeladdat ord, väcker ordet minnen, som väcker känslor, som i sin tur leder till att vi visar 

ansiktsuttryck och andra reaktioner. Ansiktsuttryck och andra reaktioner väcker i sin tur 

känslor som intensifierar de känslor de är kopplade till. Det här benämns som associativt 

sammanhängande. Associationerna är en del av system 1.  

En fördjupning av associationerna är prajmingeffekten. Den kan beskrivas som att vi i vårt 

medvetande är förberededda på något som gör att vi tar just det beslutet. Om vi ser ordet äta 

och därefter ett äpple så är vår reaktion att vi skall äta äpplet. Prajmingeffekten är inte bara 

begränsat till ord, utan även bilder och handlingar gör oss mer benägna att ta beslut som 

ligger nära det vi har utsatts för.  

Kahneman beskriver ett experiment på ett företag där medarbetarna betalade för kaffe eller te. 

En vecka sattes en bild på ögon upp ovanför betalningsburken och kommande vecka en bild 

på blommor. Experimentet pågick under en tid med varannan vecka ögon, varannan vecka 

blommor. Resultatet var att det var mer pengar i betalningsburken de veckor bilden på ögon 

användes än de med blommor placerats ovanför burken. Slutsatsen var att människorna på 

företaget kände sig iakttagna och betalade i större utsträckning när man såg ett par ögon i 

stället för blommor.  

4.5 Profession 

Yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning kallas för professioner. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning har denna yrkesgrupp vissa gemensamma drag. I början på 

1900-talet användes uttrycket ”profession” för att beskriva de tre lärda yrkena: präster, läkare 

och jurister. Senare har det militära yrket tillkommit. Det finns fler yrken som beskriver sin 

utövning som profession, exempelvis polistjänstemän (Hellberg, 1991). 

Andrew Abbott skapade i sin bok, ”The System of Professions” (1988), en sociologisk modell 

av yrken. Han menar att en tydlig definition av en profession är både onödig och farlig att 

göra och anser att en övergripande beskrivning är fullt tillräcklig;  

professions are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat 

abstract knowledge to particular cases. 

(Abbott, 1988, s. 318) 

I Abbots teori står inte professioners kunskap för sig själv utan måste existera i ett system. 

Om inte andra yrkesgrupper eller samhället i stort uppfattar och erkänner professionens 

expertkunskaper och kompetens, får professionen svårt att hävda sig och upprätthålla sin 

status.  

För att analysera hur professioner förhandlar, konkurrerar och samverkar med omvärlden 

använder sig Abbott av olika begrepp. Jurisdiktion är ett centralt begrepp inom Abbotts 
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professionsteori. Det kan förklaras som det område eller domän inom vilket ett yrke bedriver 

sin profession och att vissa yrken har jurisdiktion över specifika uppgifter. 

Abbott ser på systemet av professioner som en helhet indelad i olika nivåer som hör ihop och 

påverkar varandra. Högst upp finns makronivån som beskriver hur olika samhällsstrukturer 

påverkar enskilda yrken. På mellannivån, som Abbott benämner professionssystemet, 

fokuserar han på länken mellan professionen och arbetsuppgifter inom jurisdiktionen. På 

mikronivån undersöker man skillnader och förändringar inom professionen.   

När professioner försöker att utvidga sin jurisdiktion kan det innebära att andra yrkesgrupper 

utmanas. Alla förändringar i systemet påverkar alla nivåer av professionssystemet. 

Förändringar i professionsstrukturen sker genom antingen externa krafter (politiska reformer, 

ny teknologi eller samhällsförändringar) eller då andra yrkesgrupper försöker utmana rätten 

till jurisdiktion. Abbott skriver att en profession kan försöka ta kontroll över en annan 

professions jurisdiktion genom att utmana dess expertkunskap eller expertkunskapssystem. 

Detta kallar han reduction och innebär att en yrkesgrupp med ord och termer som kan kopplas 

till den egna yrkeskåren försöker ta över ett område eller finna sina egna förklaringar och 

lösningar på ett problem. För att exemplifiera detta beskriver han hur den psykiatriska 

professionen utmanade juristkåren avseende deras jurisdiktion över samhällets svar på 

kriminellt beteende på 1920-talet. 

Konkurrensen mellan professioner sker på tre olika arenor. Abbott benämner dem: den 

offentliga arenan, den formella juridiska arenan och arbetsplatsarenan (Abbott, 1988). Den 

offentliga arenan är där professionen kan påverka och driva frågor som påverkar 

uppfattningen om och bilden av professionen. På den formella juridiska arenan drivs frågor 

om utbildning, certifiering och legitimitet. Oftast handlar det på denna arena om att påverka 

lagstiftning. På arbetsplatsarenan drivs frågorna av professionens egna yrkesmän och 

yrkeskvinnor. På den här arenan behandlas rörande vilken kontroll den egna yrkesgruppen har 

i vardagliga möten med andra yrkesgrupper. 

Enligt Abbott är professioners primära uppgift att lösa olika typer av ”problem” och använder 

i sin bok en metafor hämtad ifrån sjukvården för att beskriva detta. Han använder tre faser för 

att beskriva all professionellt problemlösningsarbete;  

Diagnostisering; innefattar att ringa in, definiera och klassificera problemet som ska lösas.  

Inferens; resonemang och djuptänkande utifrån professionens kunskapsbas hur problemet kan 

och bör lösas. 

Behandling; resultatet, åtgärder för att lösa problemet.  

Ju mer specifik en behandling är desto lättare blir det för en profession att ta kontroll över 

eller hävda sin jurisdiktion inom ett kunskapsområde. Enligt Abbott vill varje profession ha 

ensamrätt på sitt eget kunskapsområde. 

Abbott beskriver att sociala strukturer påverkar och förändrar professioners värde och status, 

skapar helt nya domäner för nya professioner och i vissa fall raderar områden för andra. Den 

teknologiska utvecklingen har skapat en stor domän för nya professioner. Ett exempel kan 

vara digitaliseringen och det medföljande behovet av it-tekniker, programmerare, 

webbdesigners med mera. Massmedia har förändrat hur yrken för fram och stödjer sina 

anspråk genom att skapa en betydande offentlig diskurs om professioner. 
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Abbott skriver också att, precis som sociala strukturer, har kulturella strukturer som relaterar 

till professioner genomgått stora förändringar. Viktigast är strukturerna för kunskap i sig.  

the progressive rationalization of knowledge has had important effects for some 

professions and the rapid growth of knowledge has often built, and sometimes 

undermined others. 

(Abbott, 1988, s. 144) 

De moraliska grunderna för jurisdiktion, det vill säga grunderna för legitima professionella 

anspråk, är viktiga. Abbott menar att vetenskap, effektivitet och ansvarsskyldighet har ersatt 

gentlemannamässighet vilket ändrat på synen på konkurrens inom professioner. 

Abbott går igenom en rad yttre faktorer som påverkar professioner indirekt genom systemets 

strukturella förhållanden. En av dessa faktorer är värderingar där plötsliga förändringar kan 

påverka både positivt och negativt. Han exemplifierar detta med yrken som han menar resolut 

grundar sitt arbete på försvagande värderingar. Han skriver att den franska arméns officerskår 

en bit in på 70-talet baserade sin legitimitet på traditioner och ideal som mod, ära, att tjäna 

landet och vapenbrödraskap. 

Definitionerna som kännetecknar profession kan enligt Hellberg (1991) vara Stängning, 

Anspråk på diskretion i arbetslivet och Institutionaliserad kunskap.  

Stängning innebär en avgränsning mot andra yrkesgrupper. Området där den egna 

professionen har starkast inflytande avgränsas mot andra grupper. Exempel på detta är 

Försvarsmaktens våldsmonopol under de förhållanden som Försvarsmakten har rätt att bruka 

våld det vill säga ofred och krig.  

Med ”anspråk på diskretion i arbetslivet” avses möjligheten till självbestämmande inom yrket. 

Det som i yrket är unikt och innehåller varierande moment kan inte sättas i rutin eller 

automatiseras på grund av att det inte går att förutse. Den som innehar, eller arbetar inom, en 

profession kräver att handlingar och beslut styrs av annat än det egna omdömet. Inom anspråk 

på diskretion omfattar även de som inte innehar professionen, till exempel läkare kontra 

patient och militär instruktör kontra nyinryckt rekryt. 

Varje yrke har unika kunskaper. Kännetecken för professioner är att de i större utsträckning 

definierar vem som tillhör och inte tillhör professionen baserat på kunskap, exempelvis en 

officersexamen. Professioner kan monopolisera genom att kunskapen endast kan inhämtas 

inom slutna institutioner, i regel kontrollerade av utövare/medlemmar av professionen. Den 

specifika kunskapen som avses är en förutsättning för att kunna genomföra vissa 

yrkesuppgifter. Skillnaden är tydlig mellan en civil anställd och en militärt anställd individ 

inom Försvarsmakten. 
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4.6 Vår Militära Profession  

Försvarsmakten gav ut en underbilaga till Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 där 

man fastslog den militära professionen. Med skriften ”Vår Militära Profession – Agera när det 

krävs” (Försvarsmakten, 2017b), vill Försvarsmakten lyfta fram vad som är unikt och säreget 

för den militära professionen.  

En militär profession har expertis i användandet av militärt våld under legal 

och politisk kontroll. 

(Försvarsmakten, 2017b, s. 11) 

Läkare, lärare och jurister får en individuell legitimation som medger att de får utöva sin 

profession. Den enskilda militären får ingen legitimation för att utöva militärt våld, det är i 

stället Försvarsmakten som myndighet som kollektivt får våldsmonopol.   

Den militära professionen grundar sig i en speciell och ansvarsfull roll i samhället. Den vilar 

på en stark grund av lojalitet och solidaritet mot landet och Försvarsmaktens uppdrag.  

 

 

Bild ur "Vår militära profession" (Försvarsmakten, 2017b) 

Jurisdiktionen, Försvarsmaktens legala roll i samhället kan beskrivas som det väpnade 

försvaret av landets intressen. Anledningen till att den militära professionen finns är att 

professionens utövare, i kraft av sitt expertisområde, skall genomföra militära operationer och 

i yttersta fall väpnad strid för att försvara Sverige. Då professionens uppgift är vital och 

central för samhället får alla genomförda handlingar av Försvarsmakten konsekvenser för hela 

samhället. Samhället har högt ställda förväntningar på Försvarsmakten och professionen 

utifrån tilldelade uppgifter.  

Figur 4.5 Illustration om den militära professionen.   
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Den militära expertisen utgör kärnan och legitimiteten i professionen. De högt ställda 

förväntningarna på professionen avser såväl teoretisk som praktisk kunskap och förmåga för 

att kunna genomföra militära operationer. Det omfattar brukande av våld, utnyttjande av 

tekniskt kunnande och förmågan att leda den väpnade striden. Det krävs även förståelse för 

underliggande principer i ett större sammanhang. Endast Försvarsmakten har förmågan att 

utöva och leda väpnad strid. Endast Försvarsmakten har ansvaret att upprätthålla och utveckla 

förmågan att utöva och leda väpnad strid för att försvara landet och demokratin. Det är denna 

expertis som gör professionen unik 

Ansvar för samhällets säkerhet och trygghet, är en av uppgifterna för den militära 

professionen. För att kunna axla detta ansvar har professionen möjlighet att bruka fysiskt våld 

samt dödligt våld om så krävs. För att försvara Sverige skall all militär personal vara beredd 

att riska livet för lösa ställda uppgifter. I uppgiften ingår också ansvar att beordra andra att 

riskera livet. Försvarsmakten är en del av Sverige och har således en del i ansvaret för 

Sveriges anseende och självbild. Försvarsmakten och den militära professionen förväntas 

försvara och ta ansvar för våra svenska demokratiska värderingar, normer och principer.  

Värdegrunden är den tydligt etiska grund som den militära professionen vilar på. Allt som den 

militära professionen omfattar vilar på den etiska grunden, oavsett om det är administrativ 

tjänst vid skrivbordet eller strid i skyttegravar. Det är en utmaning att hålla värdegrunden 

levande och uppdaterad utifrån uppgiftens karaktär och det omgivande sammanhanget. Den 

värdegrund som definierar professionen är vital för att yrket skall uppfattas som legitimt av 

samhället och uppdragsgivaren.  

Professionens själ är dess värdegrund, det som binder alla samman i en helhet 

och det som ligger tillgrund för den gemensamma identiteten.  

(Försvarsmakten, 2017b, s. 18)  

4.7 Organisationsperspektiv 

För att kunna värdera och förstå individen i sammanhanget av empirin så krävs ett 

övergripande perspektiv. Organisationsperspektivet omfattar Försvarsmaktens styrdokument, 

exempelvis ”Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och 

tjänstegrader” (Försvarsmakten, 2019a) och resursbaserat perspektiv (Barney, 1991). 

Försvarsmaktens styrdokument beskriver vad en reservofficer är, vilken utbildning som krävs 

och organisationens kravprofil. Organisationens behov för att lösa uppgifter står i fokus och 

dokumenten anger vilka förmågor som behövs. Här beskrivs reservofficeren som en pusselbit 

eller en kugge i ett större maskineri.  

För att förklara varför denna kugge är så viktig har vi nyttjat det vetenskapliga resursbaserade 

perspektivet. Reservofficerens kunskap skiljer sig något från en fast anställd officers. 

Reservofficeren har tillgodogjort sig den militära kunskap och de militära färdigheter som 

krävs för att kunna lösa ut den lägsta befattning som en officer har, plutonchef eller 

ställföreträdande plutonchef. För att lösa uppgifter på högre nivå anses det viktigt att ha ett 

akademiskt perspektiv, något som reservofficeren förväntas erhålla genom sina civila 

ambitioner. Ofta har reservofficeren en akademisk utbildning på en betydligt högre nivå 

tidigare i karriären än vad yrkesofficeren har. Officerare och reservofficerare kompletterar 

varandra i lösandet av uppgifter och tillsammans är de två strategiska resurser som skapar en 

förmåga.  
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Reservofficeren är en profession (Abbott, 1988), det går inte att ersätta denna kompetens från 

ett bemanningsföretag. Om Försvarsmakten behöver nyttja hela sin förmåga vid ofred eller 

krigsliknande tillstånd så är reservofficerare en vital del. 

 Vi har använt resursbaserat perspektiv för att kunna sätta etiketten strategisk resurs på 

reservofficeren (Barney, 1991). 

4.8 Individperspektiv 

Syftet med vår studie innebär att vårt huvudsakliga fokus vid insamling av data har varit 

individen. Empirin är lättast att analysera och diskutera utifrån individperspektivet. Kapitlet 

”Referensram” innehåller de perspektiv som vi brutit ner individperspektivet i utifrån vår 

datanära analys.  

Inledningsvis har vi kunnat identifiera personlig drivkraft och motivation som en del i 

empirin. I empirin kan vi se att den ekonomiska premie som reservofficerare belönas med 

efter att ha tjänstgjort i 12 månader enligt officersförordningen §18 (SFS 2007:1268) inte har 

varit till grund i beslutet som till drivit respondenterna till deras val av en 

reservofficerskarriär.  

Respondenterna upplever förmåner och premien som ett trevligt tillskott, men det är inte det 

som är motivet. Som Pink skriver så drivs vi idag av andra motivatorer än straff och belöning. 

Det som Pink beskriver som Motivation 3.0, där människor drivs av självstyrning, mästerskap 

och mening (Pink, 2009). Flera av dessa faktorer ser vi finns i empirin och vissa av 

underkärnkategorierna bygger på detta.  

Utifrån vår kärnkategori har vi identifierat beslutsfattande som en viktig komponent 

(Kahneman, 2013). I avsnitt 5.3 ”Beslutsavgörande” lyfter vi hur vi ser på beslutsfattandet 

utifrån Kahnemans uppdelning av beslutfattandet i System 1 och System 2. Allmänt ser vi att 

beslut, framför allt beslutet om reservofficerskarriären, är System 2 beslut.  

Reservofficersprofessionen skiljer sig från många andra yrken genom de lagliga jurisdiktioner 

som är kopplade till yrket samt den tydliga identitet som uniformen innebär. Vi har 

identifierat profession som ett relevant och nödvändigt perspektiv på empirin. Abbott skriver i 

sin bok att professioner ingår i ett system och för att ett yrke skall kunna erhålla en 

professions status eller jurisdiktion, måste jurisdiktionen accepteras av andra professioner och 

av det omgivande samhället (Abbott, 1988).  

Försvarsmakten har en laglig jurisdiktion vad avser rätten att använda våld och vapenmakt. 

Monopol måste dock accepteras och uppfattas som korrekt av samhället i övrigt annars kan 

professionens nytta komma att ifrågasättas. Vi upplever att det är det som hänt i Sverige från 

Sovjetunionens fall och kalla krigets slut, till 2014 och Rysslands annektering av Krim. På 

den politiska nivån och i samhället ifrågasattes behovet av en Försvarsmakt när det inte längre 

fanns någon fiende. Det kom att påverka officersprofessionen status och ställning i samhället 

och har enligt vår mening haft en negativ inverkan på Försvarsmaktens rekryteringsförmåga.  

I empirin kan vi se att respondenterna uppfattar professionens nytta som stor och statusen som 

hög. Respondenternas svar indikerar också att de uppfattar att professionens status i samhället 

är på uppgång vilket också indikeras av det ökande antalet sökande till alla Försvarsmaktens 

officersutbildningar och reservofficersutbildningen. Vi menar att detta är en följd av det 

försämrade politiska omvärldsläget, en återinförd värnplikt och en förändrad retorik vad avser 

Försvarsmakten i media. Det stämmer väl överens med Abbotts teori kring hur massmedia 

genom en offentlig diskurs påverkar en professions jurisdiktion (Abbott, 1988). 
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4.9 Sammandrag 

Vår referensram har vuxit fram ur den empiri vi fått fram genom analys av insamlade data i 

kombination med syftet i vår forskning och de perspektiv vi valt att granska resultatet utifrån. 

Det organisatoriska perspektivet känns naturligt då vi är intresserade av motiv och drivkrafter 

hos individen som är kopplade mot Försvarsmaktens rekrytering. Utifrån det har vi valt att 

specificera perspektivet ytterligare till ett resursbaserat perspektiv då personalen, inklusive 

den tidvis tjänstgörande, är Försvarsmaktens viktigaste resurs. Tillsammans med detta har vi 

också fokuserat på hur lagar reglerar och styr hur Försvarsmakten skall hantera den viktiga 

personella resursen. Ur individperspektivet kan vi i empirin se att respondenterna uppvisar en 

hög grad av motivation och ambition men att motiv och specifika drivkrafter skiljer från 

individ till individ. Starkt kopplat till motivationen är uppfattningen om professionen som 

påverkar individens slutliga beslut på två sätt. Det ena genom att samtliga respondenters 

uttrycker en vilja eller ett behov av att tillhöra eller vara del av en gemenskap. Samtliga 

uttrycker även att detta behov tillgodoses av officersprofessionen. Det andra är hur 

uppfattningen om professionens status inverkar på intresset att eftersträva en militär karriär 

och erhålla det meritvärde en sådan kan ge. Ur detta har vi funnit det värdefullt att även 

referera till hur Försvarsmakten ser på professionen i ”Vår militära profession”.   



41 

 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Kapitlet innehåller analys av insamlade och hanterade data, jämförelse och tolkning utifrån 

militära skrifter, tidigare forskning och teorier som presenterats i referensram. Inledningsvis 

kommer vi att analysera utifrån våra perspektiv, därefter kommer vi att analysera utifrån vår 

kärnkategori och underkärnkategorier. Citaten är tagna från intervjuerna och helt 

anonymiserade och skrivs med blå färg. Utifrån de fåtal respondenter har vi heller inte gett 

citaten fiktiva namn eller nummer, då mönster kan uppträda. Studiens syfte besvaras av 

kärnkategori beslutsavgörande.  

5.1 Beslutsavgörande 

Att fatta beslut om en reservofficerskarriär, grundar sig i positiva erfarenheter och 

uppfattningar i underkärnkategorierna, Civila ambitioner, Militära ambitioner, Dualistisk 

karriär och Personlig övertygelse. Underkärnkategorierna och kategorierna med sina 

egenskaper fylls med erfarenheter och uppfattningar, både positiva och negativa, vilket 

slutligen leder till att ett beslut fattas. Underkärnkategoriernas innehåll och ”tyngd” varierar 

mellan respondenterna och det går inte att ge dem en inbördes rangordning. Vågskålarna fylls 

på allteftersom individen inhämtar beslutsunderlag som slutligen leder till beslutsavgörandet 

då den ena vågskålen väger över. Som Kahneman (2013) beskriver beslutsfattande utifrån 

System 1 och System 2, är detta ett exempel på hur System 2 fungerar. Individen behöver 

fokusera, väga fördelar mot eventuella nackdelar, och komma fram till ett beslut, beslutet sker 

inte automatiskt utan mognar med eftertanke.  

 

Figur 5.1 Illustration av tyngden i motiv för beslutsavgörande 

För vissa har denna process pågått en längre tid, man är medveten om Försvarsmakten och 

inhämtar tillräckligt beslutsunderlag tidigt.  

”Jag kan väl ha varit en 10 år något sånt där jag tyckte det var häftigt när de 

körde någon sorts stormning-av-landuppvisning och liknande, så då vill jag bli 

kustjägare.” 

Andra skapar sig sen bild lite senare.  

”Men det var någonstans när vi var i gymnasieålder och där var jag ganska 

bestämd på min bana redan vad jag ville göra.” 
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Ur ett professionsperspektiv påverkas beslutsavgörandet av hur samhället och andra 

professioner uppfattar reservofficersprofessionen. Om professionens status eller ställning 

ifrågasätts eller inte accepteras av det omgivande samhället blir det svårare för individen att 

nå den kritiska massan för att fatta ett beslut att söka till utbildningen och senare bedriva en 

karriär. 

5.2 Civila ambitioner 

Underkärnkategorin civila ambitioner innefattar individens akademiska ambitioner, civil 

karriär och arbetsgivare samt civila reservofficersförebilder. Den civila banan har ett starkt 

inflytande på karriären.  

”Jag hade redan börjat läsa på universitetet innan jag började en militär 

karriär och jag visste att jag ville fortsätta med det och jag visste att det liksom 

var att inte enbart ville läsa på militärhögskola, utan jag ville ha en civil 

akademisk utbildning och det var det som drev mig mot, så det visste jag nog 

redan innan jag började min militära bakgrund, och sen blev det mer uppenbart 

alternativ efterhand. Tanken var nog bara att jag vill ha en militär bakgrund 

och en akademisk bakgrund, men sen efterhand då uppenbara sig möjligheten 

att kunna ha en reservofficerskarriär också.” 

Det framgår tydlig av våra intervjuer att respondenterna tidigt uppvisar ambitioner att 

genomföra en akademisk utbildning och därefter ett civilt yrke. När respondenterna senare 

upptäckte möjligheten att ha en militär karriär vid sidan av föds tankarna på en 

reservofficersutbildning. 

Möjligheten att genomföra sin reservofficerstjänstgöring kräver att individens civila 

arbetsgivare medger ledighet.  

”Alltså den största begränsningen i tjänstgöringen tror jag är, liksom att, 

kopplat till min civila arbetsgivare och det är inte alls självklart att man får 

delta på övningar. Jag vet att jag har möjlighet att delta tre veckor nästa höst” 

Den civila arbetsgivaren ingen laglig skyldighet att låta reservofficeren vara ledig för att 

genomföra sin militära tjänstgöring. 

”en annan sak som jag tror är viktig. Min uppfattning är att man kan tvinga 

arbetsgivare att ge tjänstledighet till tidvis tjänstgörande soldater. Men 

detsamma gäller inte för reservofficerare tror jag” 

Enligt lag, 2012:332 om vissa försvarsmaktsanställningar (SFS 2012:332), medges det att 

tidvis tjänstgörande soldater skall få vara lediga från sin civila arbetsgivare, men samma 

lagstöd finns inte för reservofficerare. Det sänder en negativ signal till reservofficeren. För 

vissa är det svårt att övertala den civila arbetsgivaren om att man skall tjänstgöra som 

reservofficer, vilket kan hindra reservofficerskarriären.  

För individen är det viktigt att arbetsgivaren ser fördelarna med att ha en reservofficer anställd 

hos sig.  

”Framför allt är en privat arbetsgivare som tittar på mig utifrån effekt. Hur 

mycket levererar jag liksom i tid för ett företag? Där tror jag det kan vara svårt 

att argumentera att jag ska vara borta fyra veckor till åtta veckor.” 

Den civila arbetsgivarens förståelse och vilja för reservofficerens tjänstgöring har stor 

inverkan på individen. En arbetsgivare som utöver att täcka de personliga behoven, också 
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stödjer behoven att fullfölja arbetstagarens vilja som reservofficer, är till stöd för individen 

progression.  

”Så det är fortfarande liksom jag har fått någon tanke att det är inom den 

offentliga sektorn fortfarande till stor utsträckning. Där tror jag att det kommer 

att finnas en större förståelse inom offentlig sektor för att tjänstgöra som 

reservofficer” 

Officerares jurisdiktion är styrd i lag och kan endast ändras genom omröstning i riksdagen. 

Professionens ställning kan därför anses stark på den formella juridiska arenan enligt Abbot 

(1988). På den offentliga arenan har Försvarsmakten under ett antal år jobbat hårt för att 

stärka varumärket och därmed professionens ställning i samhället. För att stärka 

reservofficersprofessionen krävs att frågorna som drivs i media handlar mer precist om 

yrkesgruppen och inte så mycket om myndigheten eller institutionen som Abbot (1988) 

beskriver. Han menar att om en yrkesgrupp förknippas med institutionen i stället för 

professionen försvagas deras jurisdiktion. Genom att likställas med institutionen, menar 

Abbott, osynliggörs yrkesgruppen i stället för att ses som professionella yrkesutövare.  

Det finns ett behov av att stärka reservofficerares ställning och status på den offentliga arenan 

för att civila arbetsgivare skall se nyttan och behovet av att möjliggöra reservofficerares 

tjänstgöring och därmed utveckling. En stärkt position på den formella juridiska arenan om 

huruvida tjänstgöring för reservofficerare skall omfattas av plikt, likt andra 

tidvistjänstgörande soldater, behöver avhandlas på politisk nivå. 

Att skapa sig civila förebilder som lyckats med att skapa en civilkarriär och tillika en 

reservofficerskarriär är viktig. Att kunna se att näringslivstoppar, politiker och förebilder 

benämner sig som reservofficer bidrar till beslut hos vissa av respondenterna.  

”Och sen läste jag också på, eller har, ett litet samhällsintresse också då var det 

många personer i ledande befattningar i samhället som har haft reservofficers 

bakgrund? Så gjorde att jag fick lite upp tankarna vad det innebar och då var ju 

reservofficersutbildningen alldeles ny också, så det var lite svårt att hitta 

information och hitta lite grann om att den fanns det väl egentligen där det 

började.” 

Särskilt viktigt är att sprida det positiva budskapet. Inom sociala medier är ”influencer” ett 

hett ”yrke”. Att sprida budskap på ett enkelt sätt borde även reservofficerare anamma. Det 

finns många i näringslivet och politiken som är reservofficerare. Kan man fortsätta sprida en 

positiv bild av möjligheten att kombinera en civil och militär karriär bidrar det till att flera 

söker sig till reservofficersprofessionen. Varje reservofficer bör se det som sin plikt att dela 

med sig av sina erfarenheter och utgöra en förebild. Organisationer som SVEROF och 

Försvarsmakten bör ha ambitionen att sprida information om fördelarna med en 

reservofficerskarriär.  

”…här i LAOS, har vi ju rätt många medlemmar som är ganska, eller före detta 

medlemmar, till exempel styrelseordföranden på Lunds universitet är 

reservofficer liksom och många som av någon anledning också har kommit 

någonstans eller hur man säger samhällets trappa liksom” 

En positiv uppfattning om professionens status och ställning tillsammans med goda förbilder 

kan ha en stor inverkan på individens beslut. Som tidigare nämnts har Försvarsmakten till 

uppgift att bilden av reservofficersprofessionen stärks genom arbete i den offentliga arenan 

(Abbott, 1988). Enligt empirin väger goda exempel ur näringslivet tungt inför 

beslutsavgörandet. 
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”…och har tidigare varit ambassadör i olika länder runtomkring och också är 

reservofficer. Så det har liksom dykt upp, man kan kalla det förebilder också, 

som jag lärt känna först efter examen, som har visat sig är det. Det verkar 

finnas ett gynnsamt utbyte av varandra där och det kan finnas en gynnsam idé 

att fortsätta bygga den militära karriären och som sammankopplar lite mer den 

kompetens jag har” 

Reservofficeren som under utbildningstid, tjänstgöring eller civil utbildning kan identifiera 

sig med personer som tydligt visar att man kan kombinera en civil tjänst med en militär blir 

mer än bara förebilder. Man kan se ett positivt utbyte av erfarenheter och förmågor.  

5.3 Militära ambitioner 

En individ som påvisar en vilja att tjänstgöra och utvecklas ur ett individperspektiv innebär i 

förlängningen att individen också genererar en allmän nytta ur ett organisationsperspektiv. En 

organisations vitala del är personalen 

”Jag skulle vilja bli plutonchef så småningom, men det är också svårt, för att jag 

känner att det var precis det jag nådde upp till under min utbildning” 

”Ja alltså, Försvarsmakten är en liksom en viktig del i mitt liv tycker jag och jag 

skulle vilja ägna mer tid till det här än vad jag gör” 

” Jag var lite förvånad över hur snabbt det gick att bli plutonchef, men jag 

tänker att det kommer jag vara i 10–15 år i min krigsbefattning som 

skytteplutonchef” 

Enligt respondenterna uppnår Reservofficersutbildningen ställda mål. Ur ett resursbaserat 

perspektiv blir resursen, reservofficeren därigenom snabbt användbar och kan påvisa sitt 

strategiska värde (Barney, 1991). Det leder till en ökad förmåga ut ett 

organisationsperspektiv.  

”Jag har framför allt haft diskussionen att komma in på underrättelsespåret och 

antingen igenom G2-funktionen på bataljon eller så har jag fått kontakter 

liksom via Brigadstab……. det verkar finnas ett mönster. För oss som har läst i 

alla fall samhällsvetenskaplig utbildning akademiskt. Det är ju liksom det är 

analytiker av olika slag. Det är det vi blir. Sen att man är lite kunnig inom vissa 

i olika säregna, alltså statsvetare, sociologer, beteendevetare, ekonomhistoria 

det är lite skillnad så här. Man har lite olika civil kompetens men i grund och 

botten det man lär sig att analysera data och det ligger ganska nära eller som 

jag då förstår det som de förklarade det ligger ganska nära 

underrättelseverksamheten, liksom att inte inhämtning men analys liksom.” 

När man kan påvisa nyttan av den akademiska utbildningen i den militära tjänsten, bidrar det 

till att skapa en positiv bild av den kombinerade karriären. Att man som reservofficer har en 

civil utbildning och/eller ett yrke som liknar sin militära befattning kan medföra snabbare kan 

bli operativ vid reservofficerstjänstgöringen. Kompetensutveckling underlättas av att 

individen har en militär tjänst som man brinner för och har fallenhet för.  

En individ kan ha svårt att skapa sig en uppfattning av ett yrke utan att ha provat på det. Man 

får förlita sig på beskrivningar eller upplevelser från andra. Om dessa kommer från någon 

som man uppfattar trivs med sitt jobb och förmedlar en positiv bild, så blir den personen en 

förebild. 
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”Så det blev ju också roligt för oss att de var inne. Jag tror säkert att det kan ha 

bidragit, att man märkte på dem att de hade kul när de fick komma in och 

tjänstgöra” 

Yrkesförebilder är viktiga inför ett kommande yrkesval. Att bli inspirerad av andra som har 

en positiv bild av sin reservofficerstjänstgöring kan medföra att man enklare tar ett beslut om 

att söka sig till reservofficersutbildningen. 

”Under min värnplikt så hade jag en ställföreträdande plutonchef som var 

reservare. Han låg på ganska mycket och är en starkt bidragande faktor till att 

jag blev reservofficer” 

Förebilder man ser upp till kan hjälpa en person att fatta det avgörande beslutet om att bli 

reservofficer. Kahneman (2013) beskriver associationsmaskinen som innebär att det blir 

enklare att fatta beslut om vi kan associera ställningstagandet med något. I detta fall en positiv 

bild av en reservofficer.  

Reservofficeren utbildas mot en befattning som plutonchef eller operatör. Därefter finns ingen 

formell utbildning utom yrkesbefattningskurser för fortsatt karriär. Den civila 

kompentensutvecklingen ingår i befordringssystemet.  

”Möjlighet att bli löjtnant kommer när jag har 180 högskolepoäng, alltså 3 åren 

kandidat så att säga” 

”Nästa formella utbildning för mig är den taktiska stabskursen, men jag har i 

ärlighetens namn inte funderat jättemycket kring framtiden där” 

Kompetensutveckling för reservofficerare kan vara svår att kombinera med de civila studierna 

eller med ett civilt arbete. Utbildningar och kurser sträcker sig ofta över en eller flera veckor 

och är aldrig förlagda under semesterperioder. Det innebär att reservofficeren tvingas vara 

borta från det civila jobbet eller studierna under en längre tid. Det gör det svårt för 

reservofficeren att delta i Försvarsmaktens interna utbildningar och kurser. 

”alltså till någon form av utopi hade kanske Halmstad kunnat ta någon 

sommarkurs för reservare, exempelvis en stabskurs. För det tror jag hade 

kunnat nyttjas av många reservare”. 

Om möjlighet gavs att kombinera den militära kompetensutvecklingen med ledigheter i de 

civila studierna skulle det kunna hjälpa en reservofficer som bedriver akademiska studier att 

fortbildas. Utifrån Barneys (1991) syn på resurser så innebär en kompetensutveckling ett 

högre användbarhet av individen för organisationen.  

”Jag har kollegor som har gått över och blivit yrkesofficerare som läste 

reservofficer och jag har kollegor som har knappt tjänstgjort utan fokuserar på 

den civila banan liksom” 

Reservofficerare har möjligheten att anställas som yrkesofficerare, enligt Försvarsmaktens 

föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader; Kap 6, §12 (2019a). Här 

är det dock viktigt att klargöra varför en professions förändring sker hos individen. Enligt 

Barney (1991) syn att se på resursen, i detta fall reservofficeren, står professionsförändringen 

inte i konkurrens mot yrkesofficeren. Reservofficeren och yrkesofficeren ur Försvarsmaktens 

syn konkurrenter inte med varandra utan kompletterar varandra, och en professionsförändring 

skall ses som en möjlighet.  
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5.4 Dualistisk karriär 

Individen vill ha möjlighet att kombinera en militär karriär med en civil karriär, där 

utformningen av de båda tjänsterna ger förutsättningar till trygghet i arbetslivet och harmoni i 

livssituationen.   

För att skapa det bästa utifrån de två världarna så kan man ibland vara tvungen att 

kompromissa. Om man har en ovillig civil arbetsgivare där det inte är lika lätt att kunna 

tjänstgöra i sin militära befattning. 

”det är ett medvetet aktivt val att leta efter en arbetsgivare som gör att det går 

att förena bägge karriärerna” 

”det är mycket möjligt att det blir liksom en period i framtiden som innebär att 

jag inte tjänstgör på ett, till ett och ett halvt år, men då är det så. Det går alltid 

att hitta lösningar.” 

Här påvisas ett intresse för individens ekonomiska ersättning och förmåner. Förmånerna anses 

dock som tillräckliga.  

”förmånerna är definitivt tillräckliga. Nästan lite för bra i vissa avseenden. Det 

får jag väl erkänna” 

Individen kan genomföra en utbildning till reservofficer, med en ersättning, fritt boende och 

fria resor. När individen senare tjänstgör i sin befattning utgår ersättning i form av lön och 

nästan alltid traktamente. Då alla respondenter i studien var studenter under 

reservofficersutbildningen upplevs förmånerna som tillräckliga. De förlorade inget under 

studietiden, snarare att det är en mycket bra ekonomisk situation. 

”Det var kul och jag hade många kompisar. Så då körde jag ett år och faktiskt 

bygger upp lite buffert ekonomiskt också”  

Möjligheten för individen att kombinera de civila studierna med utvecklingen av den militära 

karriären skapar möjligheter för den framtida dualistiska karriären.  

”utan jag gjorde en reservofficersutbildning mellan min kandidatutbildning i 

XX och min mastersutbildning i XX” 

En reservofficer som tjänstgjort under sammanlagt tolv månader, har rätt till en premie, på två 

prisbasbelopp, vilket år 2022 innebär 96 600 kr (SCB, 2022). Summan skall motivera 

reservofficeren att tjänstgöra under ett år, för att skapa en mer fördjupad förmåga i den 

militära karriären. För respondenterna var inte premien det som lockade, de ville tjänstgöra 

för att det passade bra i förhållande till de civila studierna eller det civila arbetet. De ville 

också utveckla den militära kompetensen, då de insåg att det kan vara svårt senare i den civila 

karriären.  

”och dessutom den här premien så att jag tycker det är förmånligt och jag 

tycker det är sund att det ses som den enda anledningen för det var absolut inte 

därför jag gjorde mitt tjänstgöringsår.”  

Det framgår tydligt av respondenterna att de inte valt reservofficerskarriären enbart för den 

ekonomiska ersättningen. De ser den som ett längre engagemang. 

”alltså, de är lägre än jag tjänar civilt, men det är inte någon begränsning 

alltså. Det är tillräckligt mycket. Det är inte på något sått så att det liksom inte 

går ihop för mig” 
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När de akademiska studierna är klara och reservofficeren får ett civilt arbete, blir lönen ofta 

avsevärt högre i den civila karriären än i den militära. Men det är andra faktorer som är 

viktigare för individen än en hög lön. Det kan jämföras med vad Pink skriver i ”Drivkraft” 

(2009) om människor av Typ I, som bryr sig mindre om yttre belöningar och mer om den inre 

tillfredställelsen som arbetet ger. De reservofficerare som ingår i studien bryr sig om pengar, 

men det är inte deras huvudfokus för tjänstgöring.  

”Jag tycker det är förmånligt och jag tycker det är synd att det ofta vinklas till 

att det är därför reservofficerare tjänstgör”…”Det finns en del kolleger som 

tycker att det är oförskämt betalt och att det är väldigt förmånligt med både 

boende, traktamenten och resor” 

Reservofficerens förmåner är regleras i officersförordningen (SFS 2007:1268). De intervjuade 

uppger att de upplever att det bland yrkesofficerare finns en bristande förståelse för de 

ersättningar och förmåner en reservofficer erhåller.  

”i dagsläget så har vi dessutom på XX (förbandet) kommit fram till att 

reservofficerare har samma ersättning som motsvarade befattning hos en 

heltidsanställd officer”  

I våra intervjuer framkommer att respondenterna upplever att de kan prestera på samma nivå 

som sina heltidsanställda kollegor och därför bör erhålla samma lön.  

”Det finns ingen systemförståelse för vår funktion, vilken funktion reservare 

fyller. Jag noterar särskilt bland juniora specialistofficerare att de ser lite som 

att vi kommer och tar deras jobb”  

Vi anser att yrkesofficerare har brister i sin kunskap om reservofficerares övergripande roll i 

Försvarsmakten och varför förmånerna finns. Att förstå att reservofficeren är en strategisk 

resurs enligt Barney (1991) som bidrar till en ökad effekt är en kunskap som måste finnas. 

Det handlar inte om att en kategori tar en annans jobb, utan att man kompletterar varandra i en 

organisation.  

Respondenterna ser ett meritvärde i de färdigheter den militära utbildningen har givit dem. De 

kan ta med sig kunskap och erfarenheter in i de civila studierna eller civila arbetet. Det finns 

en förhoppning att en civil arbetsgivare skall inse vilken avsevärd resurs det är att ha en 

anställd som även är reservofficer. 

”Jag tror inte det är några konstigheter, min civila plan så får jag komma in 

och söka mig till en arbetsgivare som är liksom inte förstår vad det innebär att 

anställa en reservofficer också förstår liksom att det inte är någonting negativt i 

sig. Men att det kommer att innebära perioder då man är borta. Men det 

handlar ju om att om jag är borta på utbildning så handlar det om 

kompetensutveckling.”  

Det framgår i intervjuerna att respondenterna har tankar om var de bäst kan göra nytta i det 

militära systemet utifrån deras civila erfarenheter. De uttrycker också att lämpliga 

befattningar förändras med tiden och med nya kunskaper. 

”Så kan jag tänkta mig att man kanske gör mer nytta i en stab där det kanske 

inte handlar lika mycket om att ha färdigheter som sitter i ryggmärgen så att 

säga utan du kan lösa en uppgift i en stab utan att kanske, liksom allt ska sitta i 

ryggmärgen” 
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De erfarenheter man har med sig från det civila kan medföra att reservofficeren gör större 

nytta i en stab där man stödjer beslutsfattande utifrån yttre inflytelser.  

”Just vad det gäller självdisciplin, att ta ut tiden rätt ändå. De här grejerna i 

studierna som jag tror man var väldigt god nytta av.” 

Militär utbildning, oavsett om det är grundutbildning eller officersutbildning, ger kunskap och 

förmågor som går att överföra till det civila yrkeslivet. Militär verksamhet kräver god 

planering och förtänksamhet. Det tränas, övas och prövas i all militär utbildning och är 

färdigheter som med fördel kan överföras till de civila studierna eller det civila yrkeslivet. 

”Ja, det var ju ett väldigt stort tjat om att söka OP hela tiden. Det nämndes 

aldrig någonting egentligen om SOU och verkligen inte någonting om ROU. 

Och jag vet att det är många som inte ens visste att det fanns ROU slutet på 

utbildningen redan. De som kanske har varit intresserad av det just för att det 

pratades upp väldigt mycket om OP att man ville rekrytera yrkesofficerare 

enbart egentligen. Så det, det kan jag personligen tycka var lite synd att man 

inte pitchade att det fanns mer.” 

Av respondenternas svar framgår tydligt att kunskapen hos den som rekryterar 

reservofficerare påverkar intresset för en individ att satsa på en karriär som reservofficer.  I 

Försvarsmakten finns det många yngre yrkesofficerare som inte har någon kunskap om 

reservofficerstjänstgöringen. Det krävs det kunskap om hela Försvarsmakten och en insikt om 

vad reservofficerares roll i helheten är, likt hur Barney (1991) ser på resurser. Här får det inte 

vara en skillnad mellan olika officerskategorier. Försvarsmakten skall rekrytera till alla 

officersutbildningar, behovet är stort i alla kategorier. Någonstans bland officersintresserade 

värnpliktiga finns en reservofficer som man inte vill gå miste om. 

”Jag tror om jag pratar om mitt eget perspektiv, att det gör väldigt mycket med 

just den personliga kontakten till en reservofficer så som jag hade på mitt 

förband” 

”För att skulle det stå en yrkesofficer eller en specialistofficer, visst i all ära. 

Men nu att kunna prata med en som faktiskt har genomgått utbildningen och 

som kanske också delar samma typer av mål och planer i livet. För att pratade 

jag med en yrkesofficer om det så var alltid svaret, ja men klart att du skall bli 

yrkesofficer.  

Noggrant planerat rekryteringsarbete till samtliga militära officersutbildningar är en 

nödvändighet. En del i planeringen är att tillse att den som är bäst lämpad rekryterar till 

respektive kategori. Det innebär att en reservofficer bäst rekryterar en reservofficer.  

”Jag vet inte om det var Försvarsmakten, men jag och nyss nämnda 

ordföranden åkte upp till förbandet och var med på SVEROF informationsträff 

kring reservofficerare. Om det skulle jag säga gav väldigt stort genomslag. Dels 

för att det var mest KB-elever (15 månaders värnpliktiga med befälsuttagning) 

som vi hade haft sommaren innan och att de fick möjlighet att se off från kanske 

ett lite nytt perspektiv och lite distans…. Då fick vi väldigt många frågor och 

mig veterligen så sökte i princip alla av de KB-eleverna då, ROU” 

Kahneman (2013) beskriver hur viktiga associationer är i ett beslutsfattande. Om individer 

möter något eller någon som hjälper dem fram till beslut så uppnås det som Kahneman 

beskriver som Prajmingeffekt. Kahneman (2013)beskriver ett exempel där man i Arizona år 

2000 nyttjade en skola som vallokal och just i den valkretsen fick det partiet som ville att 
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skolor skulle få mer pengar mer röster än i andra valkretsar. I vår studie kan det överföras till 

att, om det finns fler reservofficerare tillgängliga under värnpliktsutbildningen, kan det 

medföra att fler uppmärksammas på möjligheten till en reservofficerskarriär. Respondenterna 

upplever att rekryteringen då de var aktuellt för dem att söka till reservofficersutbildningen 

var bristfällig.  

”inte så mycket, utan det var ju liksom en slump att jag hittade det här på 

Försvarsmaktens hemsida. Jag hade inte sett det någonstans och det var ingen 

som hade sagt det till mig?” 

När Försvarsmakten inte har direkt tillgång till målgruppen, när individerna inte genomför 

värnpliktsutbildning eller är anställd som soldat, försvåras rekryteringen. Försvarsmakten 

saknar kanaler för att nå ut till målgruppen i samhället.  

Enligt Abbotts professionsteori med tre arenor behöver Försvarsmakten inte bara stärka 

reservofficerens position i den offentliga arenan utan även på arbetsplatsarenan (Abbott, 

1988) där det i dagsläget verkar saknas kunskap och förståelse hos de som ansvarar för 

huvuddelen av rekryteringen.  

”Han fick höra att det är ingen idé att du söker reservofficer för vi har ändå 2 

platser och den de kommer gå till andra. 

Och det tycker jag ju personligen är jättetråkigt att det finns en sådan kultur att 

man inte uppmuntrar folk att söka för då kommer man ju heller aldrig se att det 

finns ett intresse, för det finns ju ett behov som Försvarsmakten har identifierat 

att de behöver växa” 

Empirin visar att några av respondenterna har upplevt en ”vi och dom-attityd” från några av 

de heltidsanställda officerarna. Abbott skriver att när olika yrkesgrupper utmanar varandras 

rätt till jurisdiktion kan det uppstå konflikter (Abbott, 1988). Vi tolkar Abbott som att han 

avser konflikter mellan professioner men anser att hans teori även kan passa in på den 

konflikt som respondenterna upplever mellan reservofficerare och heltidsanställda 

yrkesofficerare. I det här fallet kan man tänka sig att yrkesofficerana känner att de utmanas 

om rätten till sin jurisdiktion. Abbott beskriver att det på arbetsplatsarenan finns en relation 

mellan konkurrerande yrkesgrupper inom samma verksamhet (Abbott, 1988) vilket skulle 

kunna appliceras på denna situation. 

” Det finns en del kolleger som tycker att det är oförskämt betalt och att det är 

väldigt förmånligt med både boende, traktamenten och resor. 

Jag tycker det är förmånligt och jag tycker det är synd att det ofta vinklas till att 

det är därför reservofficerare tjänstgör i synnerhet i den ålder som jag är. 

Och dessutom den här premien så att jag tycker det är förmånligt och jag tycker 

det är synd att det ses som en enda anledningen för det var absolut inte därför 

jag gjorde mitt tjänstgöringsår” 

Utifrån egna erfarenheter bedömer vi att kunskapsnivån om reservofficersutbildningen, 

reservofficerarnas tjänstgöring samt uppgifter i krigsförbanden är rudimentär hos yngre 

yrkesofficerare på de lägre nivåerna. Detta kan bero på att dessa endast upplevt 

Försvarsmakten under de år som insatsförsvar och internationella insatser varit i fokus. 
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5.5 Personlig övertygelse 

Den traditionella synen på pliktkänsla menar vi, anspelar på individens uppfattning av att man 

måste genomföra något eller ställa upp på något. Historiskt anser vi att har det varit att man 

skall försvara fosterlandet och den svenska demokratin oavsett priset man får betala. Plikten 

framför allt. 

”då har vi också hjälpt kompaniet båda gångerna. Eftersom de då inte behövt 

skicka en av sina egna. Därmed har jag kunnat ta hela eller delar av 

sommaren.” 

I empirin kan vi uttyda att känslan av plikt hos respondenterna inte riktas mot nationen eller 

demokratin även om några tar upp att de anser att Sverige är värt att försvara och att man vill 

göra sin del. Dessa ”värderingar” skulle kunna liknas med det Abbot kallar falnande 

värderingar (Abbott, 1988).  Pliktkänslan hos respondenterna riktas snarare mot de närmaste 

kollegorna och vännerna. Man vill ställa upp och ta sin del av ansvaret. Vi menar att 

respondenterna har pliktkänsla som ett tydligt personlighetsdrag men att innebörden inte 

stämmer överens med vår uppfattning av den traditionella eller historiska betydelsen kopplat 

till Försvarsmakten och försvaret av fosterlandet. 

”Någonstans där var jag väl efter gymnasiet och sen efter lumpen så fick jag väl 

mer upp ögonen för sjukvården just kopplat till min tjänst där, och det växte väl 

fram att det i så fall var det väl om jag vill vara med i sjukvården så är det nog 

läkare som passar bäst.” 

Respondenten har en uppfattning om var de gör bäst nytta utifrån sina kunskaper och 

förmågor. Reservofficerarna är en del i ett större system, där de hittar sin plats utifrån var de 

anser sig göra mest nytta vilket kan jämföras med hur Barney (1991) beskriver ett 

resursbaserat perspektiv. Det överensstämmer också med vad Pink (2009) skriver om 

drivkrafter. Människan vill bestämma själv vad man skall arbeta med, man vill göra något 

meningsfullt och hjälpa kollegor.  

”Och jag tror att jag alltid har varit ganska högpresterande i, och ambitiös i 

skolan så då var jag det även när jag letar information så då tyckte jag att. Det 

lät intressant med officerare, med ledarskapsbiten.” 

Att vara reservofficer innebär att bedriva två karriärer parallellt och i vissa fall integrerat. 

Empirin pekar på att respondenterna har en mycket hög kapacitet vilket vi anser krävs för att 

uppnå framgång i två karriärer. En förutsättning för individerna att upprätthålla en 

reservofficerskarriär är en hög personlig förmåga att prestera. Att skapa en akademisk karriär 

samtidigt som man tjänstgör eller studerar till reservofficer kräver en stor arbetskapacitet och 

tydliga ambitioner. 

”jag har ju varit in och tjänstgjort på sommaren, förra sommaren också. Så 

första sommaren var det en FOK en förberedande officerskurs och sommaren 

därefter så var det KB inryck. Ja, men det är ett himla roligt sommarjobb, är 

det. Och då sommarjobbar man ju med medlemmarna i föreningen här.” 

En egenskap vi identifierat, som återkommer, är en god framförhållning och förmåga hos 

respondenterna att planera i god tid. Det framgår i empirin genom att de under sin värnplikt 

kan identifiera reservofficerstjänstgöring som ett bra sommarjobb eller som en god merit att 

ha med på sitt CV. Det här en ytterligare en sak som Pink (2009) lyfter upp som en drivkraft 

idag, jämfört med tidigare. Man gör val utifrån vilka mervärden det ger individen, snarare än 

betalning.  
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5.6 Diskussion 

Inledningsvis vill vi författare belysa några detaljer. Trots den mångåriga yrkeserfarenhet som 

vi författare har tillsammans, var det många okända detaljer kring reservofficerare som 

uppdagades under studiens gång. Vi har alla jobbat med, har kamrater och kollegor som är 

reservofficerare. Vi har varit en del i rekryteringsprocessen, där vi försökt förmedla, 

Försvarsmaktens behov av har av yrkes- och reservofficerare, till värnpliktiga och anställda 

soldater.  

Kunskapen om vad det innebär att utbilda sig till reservofficer, tjänstgöra som reservofficer, 

vilka förmågor som är viktiga och hur möjligheterna är att kombinera en militär karriär med 

en civil besitter inte de officerare som utbildar värnpliktiga dagligen. Den kunskapen besitter 

de reservofficerare som kanske är inne och tjänstgör periodvis. Därför gäller det att ta vara på 

deras kunskaper och se till att de får sprida information till värnpliktiga och soldater när de 

tjänstgör som ett sommarjobb, truppför under en övning eller hjälper till vid en utbildning. Vi 

menar att kärnkategorin Beslutsavgörandet är beroende av underkärnkategorierna, där vi i 

militära ambitioner kan se att militära förebilder hjälper individen att skapa en positiv bild av 

yrket och genom därigenom göra beslutet om en reservofficerskarriär troligare. I 

underkärnkategorin dualistisk karriär kan vi se att reservofficerare nära ”målgruppen” kraftigt 

påverkar rekryteringen positivt.  

Försvarsmakten beskriver i ”Vår militära profession” (Försvarsmakten, 2017b) vad 

officersprofessionen innebär. I begreppet officersprofessionen menar Försvarsmakten att 

samtliga officerare, så som yrkesofficerare, reservofficerare samt även officerare i Hemvärnet, 

ingår (Försvarsmakten, 2017b, s. 7). Det är viktigt att den enskilda officeren och hela 

officerskåren förstår vad professionen innebär och att man kan förmedla professionens 

innebörd till andra. För en reservofficer är behovet extra stort att kunna förmedla sin militära 

profession till sin civila arbetsgivare. Det finns likheter med andra professioner men det finns 

många unika egenskaper som inte återfinns någon annanstans i samhället. Kan inte detta 

förmedlas kan inte professionen accepteras (Abbott, 1988). Om professionen är vida känd, 

blir det enklare för civila arbetsgivare att hantera en situation där en reservofficer behöver få 

ledigt för att tjänstgöra militärt. Det medger i sin tur att det blir enklare för någon som 

funderar på att bli reservofficer att ta beslutet då man upplever att det går att kombinera den 

civila karriären med den militära.  

Försvarsmakten skall sätta upp nya krigsförband. Reservofficerare har en betydande roll i den 

kraftiga tillväxten. Närmare 7000 befattningar på olika nivåer skall bemannas av 

reservofficerare (Försvarsmakten, 2021b). Huvuddelen av befattningarna återfinns på 

plutonsnivå som chef, på kompaninivå som ställföreträdande chef eller chef samt på 

bataljonsnivå som stabsmedlem. Ett mindre antal befattningar finns också på brigadnivå som 

stabsmedlem.  Reservofficersbefattningar återfinns således i hela organisationen. 

Reservofficerare är vitala för att krigsorganisationen skall kunna bemannas. Utan 

reservofficerare finns inte den kompetensbredd och de antal officerare som behövs. Baserat på 

Barneys (1991) vetenskapliga teori Resursbaserat Perspektiv är en reservofficer en strategisk 

resurs som tillsammans med övriga resurser byggs ihop till en strategisk förmåga. 

Reservofficeren är en viktig komponent utan vilken hela strukturen rasar samman. 

Reservofficeren bevisar sitt eget värde då denna är en byggsten som kommer få hela 

strukturen att rasa isär om den inte finns. Reservofficerare konkurrerar inte med 

yrkesofficerare, det borde vara två professioner (Abbott, 1988) som kompletterar varandra 

och skapar efterfrågad förmåga (Thunholm, 2018). Behovet av båda professionerna är med 

resonemanget om förmåga lika stort. Försvarsmakten borde promota och aktivt rekrytera 

reservofficerare lika mycket som yrkesofficerare 
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Enligt Andrew Abbott har kunskap ett symboliskt värde. Om inte arbetsmarknaden, andra 

professioner och samhället betraktar yrkesgruppen som en profession, med unik och 

nödvändig kompetens, får professionen svårt att göra sig gällande (Abbott, 1988). Man kan 

här likställa symbolvärdet med den bild eller uppfattning samhället har av reservofficerare. 

Som tidigare beskrivits i uppsatsen har behovet av reservofficerare varit lågt under att stort 

antal år och antalet nyutbildade reservofficerare har sjunkit i takt med att Försvarsmakten 

genomfört nedskärningar och omstruktureringar. Det har inneburit att färre i samhället haft 

någon relation till Försvarsmakten vilket i sin tur har medfört att varumärket Försvarsmakten 

har försvagats. Samtidigt har behovet av en försvarsmakt har ifrågasatts. Det har försvagat 

myndighetens jurisdiktion. Myndigheten har identifierat detta och bland annat genomfört 

riktade kampanjer för att stärka varumärket och öka sin attraktionskraft.  

Vad motiven är bakom reservofficerares beslut att inleda en militär karriär är inte lätt att 

identifiera. Något som träder fram hos de flesta är att det inte är den ekonomiska ersättningen, 

eller lönen som är drivkraften. Det är ett gott incitament, men inte anledningen till att man 

väljer en karriär som reservofficer. Som Pink (2009) beskriver så har vi idag ett annat 

operativsystem för motivation.  

Alla respondenter har en tydlig plan med sina akademiska studier vilket kanske leder till väl 

avlönade arbeten om planen håller. De intervjuade som avslutat sina studier och kommit in på 

arbetsmarknaden har väl avlönade arbeten. Vi finner det oroande att yrkesofficerare tycker att 

reservofficerares förmåner och löner är för höga. En respondent uttrycker att det finns en 

uppfattning bland yrkesofficerare att reservofficerare endast är utefter premien. Vår studie 

visar att så inte är fallet. Försvarsmakten vill ha akademiker som genomfört tre till fem års 

studier. Premien avser kompensera reservofficeren för de kostnader de akademiska studierna 

innebär. För pengarna får Försvarsmakten välutbildade akademiker med arbetslivserfarenhet 

från den civila arbetsmarknaden.  

Vi kan ur vår samlade empiri dra slutsatsen att våra respondenter inte motiveras av pliktkänsla 

i en traditionell mening. Resultatet i den enkätundersökning som genomfördes av KANTAR 

Sifo visar på samma resultat för den åldersgrupp som motsvarar urvalet i vår studie 

(KANTAR Sifo, 2021). Det kan innebära att Försvarsmakten måste förnya de budskap som 

man sänder i media och reklamkampanjer på den offentliga arenan. Det kan vara så att 

budskap som ”ett land värt att försvara” eller ”vad ska du göra om kriget kommer?” inte är 

relevanta för målgruppen. Försvarsmaktens reklamkampanjer har fått både ris (mest internt) 

och ros men är enligt vår slutsats mer välriktade än vad många officerare anser.  

Tidvis tjänstgörande personal i Försvarsmakten har en unik situation. Tidvis tjänstgörande 

officerare (reservofficerare) och tidvis tjänstgörande soldater har sin huvudsakliga 

sysselsättning hos en civil arbetsgivare eller bedriver civila studier vid högskola eller 

universitet. De in till tjänstgöring i Försvarsmakten under övningar och militära operationer. 

Den tidvis anställda soldaten har lagligt stöd att få ledigt från sin civila arbetsgivare när 

Försvarsmakten kallar, enligt lagen 2012:332 lagen om vissa försvarsmaktsanställningar (SFS 

2012:332) men det har inte reservofficeren. Det kan medföra problem för den enskilde 

reservofficeren som kan bli nekad att vara tjänstledig för att tjänstgöra militärt. På sikt kan 

detta även negativt påverka det krigsförband som reservofficeren tillhör då det inte kan öva 

med hela sin personal vilket minskar förbandets förmåga. Eftersträvansvärt är att all tidvis 

tjänstgörande personal omfattas av samma lag.  
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6 SLUTSATSER 
Kapitlet innehåller de viktigaste slutsatserna från forskningsstudien. I slutet av kapitlet så 

kommer vi sammanfatta rekommendationer till Försvarsmakten utifrån slutsatserna samt 

förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Våra slutsatser 

Vi har kommit fram till fyra slutsatser, viktiga faktorer, för en militär reservofficerskarriär och 

således också dubbla karriärer, den civila och den militära. 

Dessa fyra är: 

• En positiv erfarenhet av värnpliktsutbildning. 

• Närhet till reservofficerare som förebilder under värnpliktsutbildning 

• En positiv uppfattning om reservofficersprofessionen i samhället 

• Möjligheten till en kombinerad karriär där den civila är i fokus. 

6.1.1 En positiv erfarenhet av värnpliktsutbildning 

Det man upplever och erfar under sin värnplikt har en mycket stor påverkan för beslutet att 

söka till reservofficersutbildningen. Det är avgörande att Försvarsmakten lyckas med att 

tillgodose de värnpliktigas förväntningar samtidigt som man når de utbildningsmål och krav 

som ställs på utbildningen. Vår empiri samt de intryck vi fått av respondenterna visar att 

samtliga har varit nöjd med sin värnpliktsutbildning. Misslyckanden där anställda har uppträtt 

opassande och inte efterlevt Försvarsmaktens värdegrund har man kunnat ta del av i svensk 

media. De grövsta överträdelserna har medfört att Försvarsmakten tvingats avbryta 

grundutbildningen vid ett förband för delar av eller hela värnpliktsomgången. Det får mycket 

stora konsekvenser både på kort och lång sikt. På kort sikt genom att man kan förlora ett stort 

antal potentiella reservofficerare då de värnpliktiga inte fullgör sin grundutbildning och på 

lång sikt genom att Försvarsmaktens varumärke och professionens status tar skada. För att 

motverka sådana misslyckanden och förluster krävs att man under värnplikten och under 

utbildning på officersprogrammet och specialistofficersutbildningen lär aspiranter och 

kadetter Försvarsmaktens värdegrund och aktivt motarbetar ovälkommet beteende.  

6.1.2 Närhet till reservofficerare som förebilder under värnpliktsutbildning 

Upplevelsen av värnplikten påverkas också av hur man blir sedd och omhändertagen av sina 

befäl. Den tänkta reservofficeren behöver en förebild som kan visa att det går att kombinera 

en civil karriär med den militära. I rekryteringssammanhang behöver det finnas någon med 

goda kunskaper om hur det är att vara reservofficer. En värnpliktig som har ett intresse för 

akademiska studier och uttrycker en vilja att bli officer skall företrädesvis uppmanas att söka 

till reservofficersutbildningen, inte att övertalas att ge upp de akademiska planerna och bli 

yrkesofficer. Alla typer av officersutbildningar måste representeras vid rekrytering, inte bara 

de som man själv ”rekryterare” har en praktisk erfarenhet av. Skapar man en positiv bild av 

officersyrkets alla kategorier, heltidsanställda och deltidsanställda, blir det lättare för den 

värnpliktige rekryten att fatta sitt beslut.  

Det är viktigt att ge en positiv bild av reservofficersprofessionen för värnpliktiga och soldater. 

Det kan uppnås genom att reservofficerare med några års tjänstgöring finns nära målgruppen 

och delar med sig sina positiva erfarenheter och upplevelser. För att ge reservofficeren 

positiva erfarenheter och upplevelser behöver Försvarsmakten säkerställa att samtliga 

reservofficerare har en optimal krigsbefattning och att krigsplaceringar inte krockar med 

andra totalförsvarskrigsplaceringar. Den som är polis, eller läkare skall ha bästa möjliga 
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krigsplacering. Det ökar trovärdigheten och bidrar till positiva erfarenheter och upplevelser. 

Reservofficeren har rätt till en tjänstgöringsplan för kommande befattningar, utbildningar och 

befordringar för att säkerställa en klarhet i reservofficerens militära karriär. På ett sådant sätt 

skapas en positiv bild hos nuvarande reservofficerare som de kan sprida till kommande 

ansökande. Reservofficerare behöver en tydlig koppling till Försvarsmakten, förbanden de är 

anställda vid och krigsförbanden de är placerade på. Det ökar reservofficerens känsla av 

tillhörighet som ytterligare förstärker en positiv erfarenhet.    

6.1.3 En positiv uppfattning om reservofficersprofessionen i samhället 

En stark position och status för en profession innebär att den lättare kan hävda sin jurisdiktion 

(Abbott, 1988). Vår slutsats är att Försvarsmaktens rekryteringsförmåga är starkt kopplad till 

samhällets uppfattning om myndigheten och professionen. En samhällelig förankring, en ökad 

förståelse för myndighetens uppgift, skulle också kunna innebära att det blir lättare för 

reservofficerare att få ledigt från sina studier eller från sitt arbete. Det leder i sin tur till att fler 

reservofficerare kan tjänstgöra, utvecklas i sin befattning och sprida kunskapen om 

professionen vidare till de värnpliktiga. Ett sätt att stärka reservofficersprofessionen är att ge 

den samma lagliga rätt till ledighet som annan tidvistjänstgörande personal. 

Reservofficerare fungerar som ambassadörer för professionen även när de inte tjänstgör i 

befattning. Det är därför viktigt att Försvarsmakten tar väl hand om sina reservofficerare så att 

de har en positiv upplevelse att dela med sig av. 

Då den akademiska utbildningen och den civila karriären är central för våra respondenter är 

förebilder ur det civila arbetslivet lika viktiga som de militära. Försvarsmakten skulle kunna 

beskriva på vilket sätt en reservofficerskarriär är meriterande och föra fram goda exempel på 

personer som kombinerat en civil och en militär karriär.  

6.1.4 Civil- och militärkarriär med den civila i fokus 

Den civila karriären är viktig för våra respondenter. Flera har länge sett fram mot att studera 

och har redan tidigt i livet bestämt sig för vad man vill ha för yrke medan andra bara har en 

inriktning men samtliga ser den civila karriären som huvudmålet. Den militära karriären är det 

man har vid sidan av, som en bisyssla. Den är värdefull och många ser den som en merit att 

ha med på sitt CV och samtidigt ett sätt att behålla en fot i det militära, att vara kvar i en 

gemenskap där man trivs och ser fördelar att delta i.  
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6.2 Rekommendationer till Försvarsmakten 

Nedan anger vi tre rekommendationer till Försvarsmakten på hur vi ser att vår forskning kan 

komma att användas för och hjälpa till med utvecklingen.  

• Öka kunskapen om reservofficerares roll inom organisationen. En ökad kunskap om 

reservofficerare inom organisationen kan leda till en enklare rekrytering och en ökad 

mängd sökande till kommande reservofficersutbildningar. Det bör finnas handläggare 

vid samtliga förband som har anställda reservofficerare. reservofficershandläggarna 

bör vara väl insatta i förbandets verksamhet och ha kännedom om 

grundorganisationens samt krigsförbandens behov av reservofficerare. De ska vara ett 

stöd för krigsförbandschefer som har reservofficeraren i sin organisation och vara den 

personen på förbandet som man kan vända sig till för att få information om 

reservofficersutbildning och tjänstgöring. 

• Försvarsmakten bör omarbeta skriften ”Vår Militära Profession” (Försvarsmakten, 

2017b) till att dela upp officersprofessionen till en yrkesofficersprofession och en 

reservofficersprofession. Detta för att påvisa skillnaderna i professionen och stärka 

reservofficersprofessions legitimitet både internt och externt.  

• Förenkla för reservofficerare att tjänstgöra genom att lobba för att lagen om vissa 

försvarsmaktsanställningar även skall gälla för reservofficerare. Detta kan medföra att 

det är enklare att för individen att skapa sig en civil karriär utan att behöva fundera på 

om det kan gå att kombinera det civila yrket med det militära.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Vår studies urval består av reservofficerare som har genomfört reservofficersutbildningen från 

2018 och senare, samtliga respondenter tillhör förband ur armén och är män. Ett förslag på 

fortsatt forskning är att genomföra samma studie på ett annat urval av reservofficerare. 

Genom att hämta respondenter ur marinen och flygvapnet kan man se om det finns skillnader 

mellan försvarsgrenar. Genom att ändra urvalet utifrån kön för att få ett genusperspektiv på 

studien.  

Vår studie har en induktiv ansats och har genomförts med en kvalitativ metod. Ett förslag till 

fortsatt forskning är att genomföra en positivistisk, kvantitativ studie, med hela populationen 

reservofficerare som tagit reservofficersexamen 2018 eller senare för att kunna skapa en 

generaliserbar modell för vad som motiverar reservofficerare, som kan användas i 

rekryteringssyfte åt Försvarsmakten.   
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Bilaga 1 Datanära analys  
Nedanstående bilder beskriver framväxten av den modell som framkommer i datanäranalys 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 
 

INTERVJU INFORMATION OCH SAMTYCKE 

 

Försvarsmakten har behov att öka andelen Reservofficeren. Kunskapen om 
rekrytering till reservofficerare hos befäl på plutons- och kompaninivå är relativt låg, 
vilket kan bidra till att rekryteringen inte får det utfall som Försvarsmakten vill.  

Vi vill skaffa oss mer kunskap om reservofficerare.  

Vi studerar vid Halmstad Högskola och ska tillsammans skriva en kandidatuppsats 
(c-uppsats). Uppsatsen kommer att handla om reservofficerare. De vi söker ska ha 
genomfört reservofficersutbildning (ROK). Forskningen kommer att baseras på 
intervjuer. Intervjuerna kommer ta ca en timme och handla om personens bakgrund, 
nuläge och framtidsplaner, civilt och militärt. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 
när som helst.   

Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer användas till analysen i 
studien. Alla data hanteras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
avseende tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar.  

Inspelningarna och transkriberingar av dessa kommer att raderas när uppsatsen är 
godkänd av handledaren. Kopplingen mellan insamlad information och persondata 
kommer att kodas så att endast författarna och handledaren kan härleda information 
till person. Materialet som vi får fram ur intervjuerna kommer att förvaras hos 
författarna och inte delas med någon utanför författarna och eventuellt handledaren. 
All insamlad information kommer att behandlas som om det vore sekretessklassad. 
Inga namn eller andra identifierbara personuppgifter kommer att nämnas i uppsatsen 
för att ingen ska kunna identifieras.  

 

 

Jag samtycker till att delta i studien, och förstår hur mina uppgifter kommer att nyttjas 

 

 

 

   
Namn  Datum 

 

     




