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Argument för Fältflygarsystemets införande                                                           
– är dessa giltiga för att introducera ett tvåbefälssystem för flygvapnets piloter idag? 

Sammanfattning 
1946 infördes en ny befattning i flygvapnet – Fältflygare. Dessa korttidsanställda piloter utbildades 
fram till och med 1982, året innan den Nya Befälsordningen infördes i försvarsmakten vilken 
innefattade alla officerare i en och samma kategori – yrkesofficerare. År 2008 reviderades dock 
befälsordningen, och sedan dess delas försvarsmaktens officerare in i två kategorier: specialistofficer 
respektive officer. Blivande stridspiloter rekryteras idag till den senare kategorin och anställs som 
officerare.  
 
Denna uppsats syftar till att belysa de argument som var bidragande till införandet av fältflygare och 
testa dessas validitet som argument för en applicering av tvåbefälssystemet på flygvapnets piloter 
idag.  Uppsatsen utreder fältflygarsystemets framväxt, utformning, genomförande och avslutande 
samt jämför förutsättningarna mellan 1946 och 2010 inom områdena säkerhetspolitik, uppgifter samt 
ekonomi. Dessutom jämförs det svenska flygvapnets personalfördelning med ett antal andra länder. 
Genom att sätta de funna argumenten i dagens kontext, försöker validiteten av dessa avgöras. 
Uppsatsen avslutas med en diskussion rörande resultatet samt behovet av framtida forskning inom 
området.  
 
Resultatet i uppsatsen pekar på ett antal huvudsakliga argument för införandet av fältflygarsystemet, 
vilka samtliga kan härledas till flygvapnets expansiva fas under 30- och 40-talet. Uppsatsen visar att 
inget av dem är giltigt som ett argument för ett införande av ett tvåbefälssystem för flygvapnets 
piloter idag. Detta är främst på grund av skillnader mellan 1946 och idag rörande den 
säkerhetspolitiska situationen samt flygvapnets uppgifter. Det huvudsakliga syftet med 
fältflygarsystemet, att rekrytera en stor mängd individer till ett flygvapen under uppbyggnad, speglar 
inte dagens situation. Vidare är försvarsmaktens uppgifter idag betydligt fler än de som fältflygarna 
utbildades för att lösa: försvar av landet i händelse av krig.  
 
Nyckelord: fältflygare, tvåbefälssystem, flygvapnet, stridspilot, flygförare, underofficer. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 10-06-28   
Carl Nilsson  2 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning     

 
Arguments for the introduction of Fältflygare into the Swedish Air Force 

- are these valid for an introduction of a system of non-commissioned fighter pilot 
officers in the SwAF today?   

 
Abstract 
In 1946, the Swedish Air Force (SwAF) introduced a new position open for pilot applicants. These 
pilots were trained and hired as non-commissioned officers and served in during a limited period of 
time. Influenced by the British RAF system with short service personnel, this system was in use until 
1982. That year, it was decided that the Swedish Armed Forces would consist only of commissioned 
officers.  
 
However, in 2008, the non-commissioned officers were re-introduced into service. Today, the 
officers of the Armed Forces serve either as non-commissioned officers (“specialistofficerare) or 
commissioned officers (“officerare”). Aspirants who are applying to figher pilot training within the 
SwAF go through a three-year-long academic education in order to become commissioned officers.  
 
This essay aims to elucidate the key arguments used to introduce the system of non-commissioned 
fighter pilot officers and to test the validity of these arguments for applying the “new” system of 
officer ranks/other. The essay investigates the evolution, shaping, implementation and termination of 
the Fältflygare-system. It also compares 1946 and 2010 on three different aspects: the air force’s 
economic situation and tasks as well as the security policy-situation of the country. Also, a 
comparison of how officers are organised is made, between the SwAF and the air force of five other 
countries. The end of the essay consists of a discussion of the results. 
 
The result of the essay shows that none of the previous arguments are valid for implementing a 
system of non-commissioned fighter pilot officers for the SwAF pilots today. The main reasons for 
this are major differences in the tasks given to the armed forces and the differences of the security 
policy-situation. The main purpose of the Fältflygare-system, to recruit and train a large quantity of 
pilots for an air force that was being developed, does not reflect the situation today. Furthermore, the 
armed forces and air force today must be ready to solve a wider range of tasks today than before, 
particularly when it comes to peacekeeping and peace enforcement missions. The older system 
trained for a more specific task - defending the Swedish country’s borders in case of a war between 
NATO and the Warsaw Pact. 
 
Key words: pilot, air force, fighter pilot, rank, NCO, short service personnel. 
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1. Inledning 

1.1 Anledning till ämnesval 
Mitt intresse för ämnet kommer från egna erfarenheter. Våren 2008 tog mina elva kolleger 
och jag i omgång 081 examen som specialistofficerare från Militärhögskolan Karlberg efter 
två terminers studier. Samma höst påbörjade vi flygutbildningen vid Flygskolan i Linköping. 
Snart efter att denna påbörjats kom ett beslut som innebar att vi efter genomförd GFU (första 
året) på Flygskolan skulle återvända till Karlberg för att ta officersexamen, detta då 
försvarsmakten beslutat att flygförare skulle utbildas till officerare och inte 
specialistofficerare. 
 
Inom flygvapnet har det tidigare funnits ett system då två olika personalkategorier existerade 
under samma period, och löste samma huvuduppgift – att flyga stridsflygplan. Sida vid sida 
flög fältflygarna och officerarna på våra divisioner. Ett system i funktion under en lång 
tidsperiod – varför tas det inte upp igen? 
 
På så sätt föddes idén till uppsatsen, att se på vad som ledde till införandet av 
fältflygarsystemet i flygvapnet för att sedan se om dessa faktorer skulle vara giltiga skäl för 
införandet av ett liknande system idag. 
 

1.2 Problemformulering  
Försvarsmakten har under det senaste decenniet genomgått stora förändringar som en del av 
övergången från det som ofta kallats invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Förutom stora 
satsningar på interoperabilitet med andra nationers försvarsmakter har också försvarsmakten 
reducerats kvantitativt vilket inneburit att antalet flottiljer och regementen i landet successivt 
minskat. Även soldatförsörjningen förändras - 1 juli 2010 upphör värnplikten (formellt görs 
plikten vilande) och ersätts av en frivillig grundutbildning. 
 
Ett annat stort steg är övergången till ett nytt tvåbefälssystem, om vilket riksdagen beslutade 
2007. Officerare i Sverige skall bestå av två kategorier; specialistofficerare (other ranks, OR) 
och officerare (OF). Införandet av ett tvåbefälssystem har i dagsläget gått långt inom 
Försvarsmakten som helhet. Sommaren 2008 examinerades de första specialistofficerarna 
som idag tjänstgör på förband sida vid sida med officerare.1 Inom pilotkategorin finns i 
dagsläget dock inga specialistofficerare representerade.2  
 
Flygvapnet har tidigare har haft olika personalkategorier bland den flygande personalen, både 
värnpliktiga flygförare och fältflygare vid sidan om officerare i flygtjänst. Denna uppsats 
avser ta avstamp i just fältflygarnas historia för att ge kunskap kring dagens situation, där 
frågan om huruvida tvåbefälssystemet ska implementeras även inom flygförarskrået ännu inte 
är helt utredd.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa de faktorer som var bidragande till införandet av 
fältflygarsystemet samt att testa dessas giltighet som argument för en applicering av 

                                                
1 Försvarsmakten, Årsredovisning 2008, Bilaga 3: Personalförsörjning. Beteckning 23386:51656 
Försvarsmakten, Stockholm, 2008, sid 3. 
2 Bortsett från författaren och dennes kolleger. 
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tvåbefälssystemet på flygvapnets flygförare idag, då ett tvåbefälssystem återigen är infört i 
försvarsmakten (FM) och därmed även i flygvapnet (FV). Som en grund för analysen av 
ovanstående ämnar uppsatsen också belysa fältflygarsystemets uppkomst, genomförande samt 
anledningar till systemets avslutande. Dessutom görs en kortare studie i hur andra 
försvarsmakter idag valt att göra i frågan.  

1.4 Frågeställningar 
För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att besvaras: 

- Vilka argument användes för att påvisa fördelarna med införandet av 
fältflygarsystemet? 

- Vilka anställningsvillkor gällde för fältflygarna? 
- Med vilka argument avskaffades fältflygarsystemet? 
- Vilka pilotkategorier finns och har funnits i flygvapnet? 
- Vilken var den säkerhetspolitiska situationen 1946 och hur skiljer sig den från idag?  
- Vilka var flygvapnets uppgifter 1946 och hur skiljer sig dessa från idag?  
- Vilka ekonomiska ramar fanns för FV 1946 och hur skiljer sig dessa från idag?  

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer endast att beröra flygförare i flygvapnet och inte andra tjänster inom 
samma försvarsgren. Även om andra personalkategorier såsom exempelvis färdmekaniker, 
taktisk koordinator eller uppdragsspecialist kan ingå i en besättning ombord på FV:s flygande 
plattformar kommer deras typ av anställning ej att diskuteras i denna uppsats. 3   
 
Endast flygförare som framför flygplan (s.k. fixed-wing) kommer att beröras i uppsatsen, 
alltså kommer piloter som framför helikoptersystem ej att diskuteras. Anledningen till detta är 
dels för att historiskt underlag för jämförelser med fältflygarsystemet saknas. 
Helikopterpiloter utbildades tidigare både inom armén och marinen innan dessa slogs ihop 
1998 under Helikopterflottiljen, som 2003 lades under flygvapnet. Dessutom görs denna 
avgränsning för att spara utrymme i en volymmässigt relativt begränsad uppsats. 
 
Det system med värnpliktiga flygförare (”Silvervingar”) som till viss del existerade samtidigt 
som fältflygarsystemet kommer inte behandlas, varken när det gäller argument för införandet 
av detta eller när det gäller erfarenheter dragna från systemet. Det finns flera anledningar till 
detta, varav argumentet att värnplikt som personalförsörjningsmodell inte längre används av 
försvarsmakten kanske är det viktigaste. Vidare anser jag att det inom en överskådlig framtid 
inte heller är sannolikt att flygvapnet skulle finna det nyttigt eller praktiskt/ekonomiskt 
genomförbart att ta civila piloter och ge dessa en kort utbildning på aktuellt stridsflygplan för 
att senare låta dem återgå till en civil profession, vilket gör denna kategori allt mindre 
intressant. 4 
 
Under denna punkt kan det också vara viktigt med ett förtydligande. Denna uppsats syftar inte 
på något till sätt till att försöka fastslå till vilken personalkategori eller officerskader 
flygförare i flygvapnet bör tillhöra. Att försöka fastslå de faktorer som påverkar detta ligger 
långt utanför uppsatsens gränser, tillika författarens kunnande. Målet med denna uppsats är, 

                                                
3 Försvarsmakten, Flygoperationell manual (FOM) del A – Gemensam, Försvarsmakten, Stockholm Sept-Okt 
2008, punkt 1.4.1.1  
4 Vanligt är dock idag att Försvarsmakten hyr in civilt flyg för att genomföra strategiska/operativa 
flygtransporter. 
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som tidigare nämnt, endast att belysa de argument som var bidragande för införandet av 
fältflygare och se om dessa är giltiga i dagens läge. 
 

1.6 Nomenklatur 
För att undvika missförstånd sker under denna punkt, innan själva avhandlingen, vissa 
förtydliganden rörande centrala begrepp. 

- Flygförare kommer i denna uppsats användas som samlingsterm för militär personal 
vars huvudtjänst är att framföra flygplan, oavsett dennes personalkategori eller kader.  

- Personalkategori kommer i uppsatsen vara benämningen på typ av anställning. 
Fältflygare och officer i flygtjänst är alltså olika personalkategorier. 

- Kader syftar på olika typer av officerare, exempelvis specialistofficer, officer eller 
reservofficer. 

- Fältflygare som personalkategori hette fram till år 1950 stamflygförare, men kommer i 
denna uppsats konsekvent benämnas fältflygare. 5 

- Officer i flygtjänst kommer i denna uppsats vara benämningen för flygförare som 
tillika är officerare. Den korrekta benämningen för en officer i flygtjänst är idag 
stridspilot, men då benämningen skiftat under åren används officer i flygtjänst för att 
skilja dessa från fältflygare.6 

- Försvarsmakten kan syfta på både försvarsmakten och krigsmakten. Namnbytet 
skedde 1975. 

1.7 Litteraturöversikt inkl. källkritik 
Specifikt kring ämnet saknas tidigare forskning. Istället hänvisas till litteratur för att söka 
information till empirin. Kring fältflygarnas historia specifikt finns relativt lite litteratur att 
tillgå, vilket jag bedömer att det finns flera anledningar till. Dels sågs fältflygarna under sin 
aktiva period som så ”vanligt” att ämnet kanske inte idag anses intressant att forska särskilt i. 
Då FV:s divisioner till största del bestod av just fältflygare under en lång tidsperiod var deras 
roll inte speciell på något sätt. Litteratur som berör FV i stort berör alltså med största 
sannolikhet fältflygare, men inte på något sätt specifikt. Att fältflygare som senare sneddat 
över till officersbanan idag finns kvar på FV:s divisioner runt om i landet gör fältflygare 
också till ett begrepp som knappast kan betraktas som historiskt, åtminstone på individnivå. 
 
Ett undantag från ovanstående är Göran Jacobssons nyutgivna Fältflygare – från dröm till 
verklighet. Jacobsson har enligt min mening gjort ett ambitiöst försök att ringa in fältflygarnas 
historia, från initiering av systemet till dess slut. För att samla materiel till boken har 
Jacobsson samlat information i flera olika arkiv, både centrala och lokala vid flottiljerna. 
Stora delar av bokens innehåll utgörs av ”intervjuer” i form av minibiografier från fältflygare 
från flera olika tidsepoker. Boken lägger relativt stor vikt vid att beskriva fältflygarnas 
individuella upplevelser och mindre vikt på att beskriva systemet i stort. 
 
Jacobsson är själv inte flygförare vilket kan vara både till för- och nackdel när dennes bok ska 
värderas ur källperspektiv. Å ena sidan borgar detta för en objektiv skildring, å andra sidan 
kan detta utgöra ett problem då t.ex. livet på division endast skildras från en ”åskådares” 
perspektiv. Det parti i boken som rör införandet av systemet, vilket är mycket relevant för 
denna uppsats, lider dock inte av detta problem då författaren här endast utgår från fasta 
                                                
5 Jacobsson, Göran, Fältflygare – från dröm till verklighet, Norlén&Slottner, 2009, sid 10. 
6 Försvarsmaktens rekryteringssida, Luftstrid/Stridspilot. <http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Bli-
officer/Funktioner/Luftstrid/Stridspilot/> 2010-04-24 12.00. 
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källor. Jacobssons bok är inte heller en uppsats av vetenskaplig sort och saknar därför helt 
källhänvisningar.  
 
Sören Janssons Biggles i folkhemmet fokuserar så som Fältflygare – från dröm till verklighet 
mestadels på individen, flygföraren, snarare än flygvapnet i stort. Jansson, professor i 
etnologi, skriver inte avgränsat till en personalkategori utan beskriver officerare såväl som 
fältflygare och markpersonal, under en tidsperiod mellan 1930 fram till ca 1950. Boken gör en 
ansats till att beskriva en kultur, livet som flygförare i flygvapnet sett både inifrån och utifrån 
divisionen. För denna uppsats har boken varit viktig främst i arbetet att kartlägga den 
allmänna uppfattningen kring FV i stort och yrket flygförare i synnerhet kring tiden runt 1946.  
 
Ronnie Larsson har i Militärhistorisk Tidskrift 1986 skrivit artikeln Införandet av 
fältflygarkategorin. Artikeln, passande nog publicerad samma år som de sista 
fältflygarkontrakten gick ut7, beskriver ingående den bakomliggande processen till dess 
införande med fokus på förvaltningsprocessen. Redogörelser för denna sker såväl på politisk 
som på militärstrategisk nivå och behandlar även tidigare personalkategorier i FV:s unga år. 
Larssons utredning bygger huvudsakligen på källmaterial från riksarkivet och krigsarkivet 
samt andra statliga institutioner. Detta, tillsammans med det faktum att författaren på ett 
tydligt sätt genomgående källhänvisat, anser jag ger tyngd åt studien. 
 
Information till jämförelsen mellan 1946 och 2010 inom områdena säkerhetspolitik, FV:s 
ekonomi samt uppgifter har i många fall hämtats från Bertil Wennerholms Fjärde flygvapnet i 
världen?. Wennerholms genomgång av den svenska doktrinutvecklingen fram till 1961 är 
grundlig och innehåller mängder av utförligt redovisad statistik. Wennerholms bok, utgiven 
2006, är att betrakta som en vetenskaplig utredning. Författaren redovisar sina källor 
noggrant.  
 
Tre intervjuer har genomförts under arbetets gång. Två av dessa har genomförts i syfte att 
finna fakta, den ena med en officer i flygtjänst vid F7 Såtenäs och den andra med 
personaluppföljaren vid Luftstridsskolan i Uppsala. Den information dessa individer bidragit 
med är av fastställd och/eller officiell karaktär. Jag bedömer med detta som grund att 
informationen är korrekt och aktuell.  
 
Den sista intervjun gjordes med flygvapeninspektören; generalmajoren Anders Silwer. 
Anledningen till att denne valdes var för att avgöra huruvida ett argument för införandet av 
fältflygarsystemet var giltigt även idag. Argumentet hade tydliga kopplingar till en personlig 
åsikt från den dåvarande chefen för flygvapnet och därför ansåg jag det nödvändigt att testa 
dettas giltighet mot dagens motsvarighet, den högste företrädaren för flygvapnet. Generalens 
åsikter och svar under intervjun bör ses som personliga och inte representativa för flygvapnet 
som organisation. De ställda frågorna var av sådan karaktär att den enskildas svar var 
eftersökta, vilket reflekteras i de svar som presenteras. Jag upplever flygvapeninspektören 
som ärlig och rättfram i sina svar.  
 
Övrigt använt material redovisas inte här, detta då dessa inte använts i samma utsträckning 
som ovanstående samt då en stor del av dessa består av officiella dokument och källor vilket 
inte kräver samma nivå av källkritisk granskning.  
 

                                                
7 Jacobsson, sid 157. 
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1.8 Metod  
Metoden som använts i denna uppsats kan delas in i två delar. Eftersom uppsatsens syfte dels 
är att belysa faktorer och dels kontextualisera dessa till idag kan man säga att avhandlingen 
består både av empiri och av analys. För att söka de faktorer som var bidragande till 
införandet av fältflygarsystemet har en deskriptiv litteraturstudie gjorts. Den använda 
litteraturen har i stort bestått av två grupper. Den första beskriver fältflygarsystemet och/eller 
FV:s historia, medan den andra är vidare och beskriver FM i stort samt den tid då införandet 
genomfördes. Litteratur har valts utefter relevans, dvs. om flera verk beskriver en tidsperiod 
(grupp två) har det verk valts som i största utsträckning beskriver flygvapnet i kontexten.  
 
Argument för införandet skall sedan kontextualiseras till dagens situation för att därigenom 
testa validiteten idag. För att kunna fatta ett beslut, kan det sägas att två krav bör vara 
uppfyllda: det ska finnas argument för beslutet och bakomliggande faktorer måste tillåta att 
beslutet fattas. Därför har jag valt att göra en komparation mellan 1946 och 2010 inom tre 
områden som jag anser vara avgörande – ekonomi, säkerhetspolitik samt uppgifter för att på 
så sätt skapa en förståelse för faktorer som kan ha varit bidragande, om än inte avgörande, vid 
fattande av beslutet att införa fältflygarsystemet. Anledningen till att just dessa områden valts 
är att jag ansett att just dessa är av intresse för att på ett passande sätt kunna beskriva en 
kontext. Den säkerhetspolitiska situationen ligger till grund för försvarspolitiken, vilket 
speglas i de uppgifter som ges till försvarsmakten och flygvapnet. Med hjälp av tilldelade 
resurser – ekonomiska förutsättningar – skall dessa därefter lösas. Jämförelser inom andra 
områden skulle enligt mitt synsätt inte på samma sätt bidra till en god förståelse för kontexten.  
 
En jämförelse rörande hur andra länders flygvapen organiserat sin personal görs också. Detta 
görs specifikt för att kunna bedöma huruvida ett argument rörande ensning av 
officerskategorier innehar giltighet idag, och beskrivs närmare under punkten 3.4. Då 
kontextualisering ligger till grund för att svara på huvudfrågan syftar komparationen också till 
att ge stöd för att kunna avgöra huruvida argumenten är giltiga även i dagsläget.  
 
För att avgöra argumentens giltighet har ingen specifik modell använts. För att avgöra detta 
har istället det empiriska materialet, materialet från analysen samt, i ett arguments fall, 
intervjusvar studerats. Ett fastslaget argument testas inledningsvis mot den empiri som 
beskriver flygvapnet idag. Därefter ställs argumentet mot analysen av dagens situation och i 
ett fall, en intervju. Genom att göra detta anser jag att ett arguments giltighet kan fastställas 
samt anledningar ges till varför denna bedömning skett.  
 

1.9 Disposition  
Uppsatsens första del, kapitel två, är empiridelen. Syftet är att ge bakgrund till nästa kapitel, 
att ge ren fakta innan en analys kan påbörjas samt att beskriva ett historiskt sammanhang. 
Empiridelen är i sin tur uppdelad i tre delar. Den första ger en kort historisk inblick i FV:s 
etablering och utveckling fram till 1946, året då fältflygarkategorin introducerades. Denna del 
innehåller även en förklaring till de olika kadrar som existerade vid tiden. Den andra delen 
berör fältflygarsystemet. Inledningsvis beskrivs systemets tillkomst och i vilken kontext, dvs. 
tillståndet i FV och FM i stort vid tiden för införandet. I detta parti ligger kapitlets 
tyngdpunkt, men kapitlet berör även fältflygarsystemets aktiva tid och avslutande.  
 
I kapitel tre sker jämförelser mellan 1946 och idag inom områdena säkerhetspolitiskt läge, 
uppgifter samt ekonomi. En kortare jämförelse med andra länders flygvapens 
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personalkategorisering av sina piloter görs också i en fjärde del.  Med utgång från de fyra 
ovanstående jämförelserna görs en ansats mot att svara på uppsatsens huvudfrågeställning i 
kapitel fyra. I samma kapitel sker också en diskussion kring uppsatsens resultat. En kortare 
diskussion kring behovet av fortsatt forskning sker under kapitel fem. 

 

2. Empiri 

2.1 Flygvapnet innan 1946  

2.1.1 Historik 
Flygvapnet bildades 1926, men långt tidigare genomfördes militär flygverksamhet i Sverige. 
Det allra tidigaste militära nyttjandet av luftarenan var via ballonger, vars syfte var att lyfta 
personal som på så sätt bättre skulle kunna granska omgivningen från sin eleverade position. 
1897 beställdes den första ballongen till Vaxholms Fästning.8 Ballonger kvarstod sedan i 
tjänst inom försvarsmakten fram till 1930-talet.  
 
Militär flygning med flygplan påbörjades 1912 och omfattningen utökades sakta efterhand, 
till en början med hjälp av allmänna insamlingar. Då första världskriget bröt ut 1914 fanns 
endast 6-8 flygplan, uppdelade mellan marinen och armén.9 Trots att riksdagen beslutat att en 
uppbyggnad skulle fortsätta ske ökade antalet flygplan långsamt, bland annat på grund av 
importsvårigheter i samband med kriget. Vid krigets slut 1918 kunde importen fortsätta, bland 
annat genom att överskottsmateriel köptes in. 
 
1925 års försvarsbeslut låg till grund för skapandet av det svenska flygvapnet. Genom att slå 
ihop armé- och marinflyget skulle ekonomiska medel sparas. 1 juli 1926 bildades officiellt det 
självständiga flygvapnet, bestående av ledning, fyra flygkårer, flygskola i Ljungbyhed samt 
två centrala verkstäder.10 Under en femårsperiod skulle FV byggas upp, främst när det gällde 
inköp av flygplan. Fördyrningar på grund av inköp av modern materiel samt otydliga 
styrningar gjorde dock att antal flygplan låg långt efter det planerade. Dessutom bidrog 
interna stridigheter till att situationen förvärrades.111935 bestod exempelvis beståndet av 
flygplan endast till hälften av det antal som planerats för 1925.  
Bristerna uppmärksammades av 1930 års försvarskommission. Kommissionens slutrapport 
1935 var måhända färgad av den pånyttfödda politiska turbulensen i Europa och förordade en 
uppbyggnad av krigsmakten i stort samt fortsatt expansion av FV. Rapporten 
rekommenderade att FV skulle organiseras i sju flottiljer, med tre divisioner på varje flottilj 
vilket 1942 skulle resultera i totalt 257 flygplan.12 Flottiljerna skulle dessutom specialiseras på 
olika uppdragstyper i syfte att bättre kunna fördela flygplanresurser samt öka effektiviteten 
hos personalen.  Utredningen låg till grund för 1936 års försvarsbeslut, vilket jämställde FV 
med övriga vapengrenar, bland annat genom skapandet av flygstab och kadettutbildning.13  
 
                                                
8 Annerfalk Anders,  Flygvapnet – an illustrated history of the Swedish Air Force, Aviatic Förlag, Ljungsbro, 
1999, sid 7. 
9 Larsson, Ronnie, ’Införande av fältflygarkategorin’, Militärhistorisk Tidskrift, Kungliga Militärhögskolan, 
Stockholm, sid 161. 
10 Larsson, sid 161. 
11 Ljungdahl, Axel, En flygofficers minnen, P.A Norstedt & Söner, Stockholm 1972, sid 109. 
12 Annerfalk sid 41. 
13 Larsson, sid 162. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 10-06-28   
Carl Nilsson  10 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning     

Flygvapnet präglades under krigsåren av uppbyggnad och beredskap, samt ett flygande bidrag 
till Finlands försvar – den tillfälliga flottiljen F19. Vid andra världskrigets utbrott 1939 var 
FV, trots statsminister Per Albin Hanssons klassiska uttalande ”Vår beredskap är god”14, långt 
ifrån redo att svara mot en invasion. Detta trots att ytterligare 30 miljoner kronor hade tillförts 
under samma år.15 Genom ett riksdagsbeslut 1939/40 beslutades det att FV skulle omfatta 17 
flottiljer och totalt 1 018 flygplan.16 Strax efter krigets slut 1947 hade FV nått sin största 
styrka, både sett till personal och materiel. Försvarskommittén 1945-1947 syftade till att 
planera för framtidens krigsmakt, men dessutom se över den ekonomiska situationen. 
Regeringen ansåg att det efter krigets slut borde vara möjligt att minska utgifterna inom 
försvarssektorn. Riksdagen beslutade 1948 att flygvapnets organisation inte fick utökas, 
däremot organiseras om, med bland annat införandet av nattjaktsflygplan vid F1 i Västerås. 17 
 
Ovanstående beskriver FV:s framväxt generellt. Utvecklingen kring personal och flygförares 
kategoritillhörighet beskrivs mer ingående längre ned i uppsatsen. 

2.1.2 Personalkategorier och pilotutbildning 
Flygvapnets stora expansion som beskrivs ovan gav upphov till stora brister i personal. 
Materielanskaffningen gick helt enkelt fortare än tillförseln av personal. När FV likställdes 
med övriga vapengrenar 1936 blev bristen genast stor på personal i ledningsfunktionen då en 
stor mängd befattningar skulle tillsättas av officerare och ett krav var att dessa var 
flygutbildade18. Vid tiden kring andra världskriget bestod FV:s personal av officerare och 
underofficerare, medan stammanskapet bestod av underbefäl samt värnpliktiga.19 
 
Flygförare i FV har genom historien tillhört flera olika personalkategorier och kadrar, vilka 
placerats i sex olika kategorier. Kategori A var officerare tillförda från armén samt marinen 
och existerade mellan 1927 och 1938. Enligt 1925 års försvarsbeslut skulle huvuddelen av 
flygförarna utgöras av kommenderad personal från de andra vapengrenarna. De var antingen 
officerare på stat eller tillhörde reserven. Normalt sökte de själva för att få genomgå FV:s 
flygutbildning, efter att ha fått tillåtelse från respektive förbandschef. Efter att ha genomgått 
utbildning tjänstgjorde de i FV under normalt tre år, men många sökte över till FV på heltid.20 
Särskilt var detta vanligt under den expansiva fasen under sena 1930-talet. 
 
Kategori B bestod av underbefäl och underofficerare från alla tre försvarsgrenar. Fast 
anställda från övriga försvarsgrenar överfördes till FV och vissa uttogs till flygförare. De som 
frivilligt sökte rekryterades dock direkt till FV. Underbefälen genomgick en treårig yrkesskola 
och placerades därefter i tjänst inom det område de utbildats för, exempelvis signalist.21 
Normalt sett gick uttagningen till flygtjänst till så, att de två bästa eleverna från furirskolan 
(tredje året under utbildningen) vid respektive flottilj fick möjlighet att genomgå 
flygutbildningen. Platserna var ofta eftersträvade. Efter flygutbildningen genomgick eleven 
teoretisk utbildning riktad antingen mot officers- eller underofficerstjänst.22 

                                                
14 Per Albin Hanssons tal på Skansen, Stockholm, 27 augusti 1939. Finns delvis transkriberat på 
<http://www.beredskapsmuseet.com/peralbin.html> 2010-05-02 18.00. 
15 Annerfalk, sid 64. 
16 Larsson, sid 165. 
17 Larsson, sid 165. 
18 Larsson, sid 166. 
19 Larsson, sid 169. 
20 Jacobsson, sid 11. 
21 Jacobsson, sid 11. 
22 Larsson, sid 163. 
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Piloter i kategori C utbildades från och med 1932 (reservofficerare) och 1937 (officerare). 
Utbildningen av officerarna var en naturlig konsekvens av 1936 års försvarsbeslut, där FV 
skulle kunna utbilda officerare själva, inom den egna försvarsgrenen. Av dem som började 
som reservofficerare gick många senare, efter att ha genomgått statofficerskurs, till att 
tjänstgöra på stat i FV. Antagning till kategorin upphörde 1979/80 då den ersattes av kategori 
YF (beskrivs längre ned). 
 
Kategori D bestod egentligen av två olika kategorier. Den första, som utbildades under 
perioden 1927-1931 bestod av direktrekryterade studentbeväringar.23 Dessa rekryterades 
bland de bästa värnpliktiga, fick sin flygutbildning och återgick därefter till det civila. 
Därefter kallades de in för repetitionsövningar. Den andra gruppen i samma kategori bestod 
av värnpliktiga flygförare som under andra världskriget fyllde ut divisionerna p.g.a. 
personalbristen. Denna grupp har fått smeknamnet ”Silverflygare” efter det utbildningstecken 
de mottog som färdigutbildade piloter. Detta, vilket först sågs som ett hån24, blev senare sett 
som något fint. Efter 1941 genomgick de värnpliktiga flygförarna sin grundläggande 
utbildning i Eslöv, fortsatte sedan med inflygning på division för att därefter bli hemförlovade 
och återkomma för repetitionsövningar. 25 
 
Kategori E innebär fältflygare. Systemet beskrivs mer ingående under punkten 2.2. 
 
Kategori YF står för yrkesofficer i flygtjänst och är idag den enda flygförarkategorin i FV. 
Denna kategori ersatte kategori C och E under 1980. För att få söka var, och är, ett grundkrav 
gymnasieexamen. Utbildningens gång har för elever i denna kategori sett olika ut under årens 
gång. Från och med hösten 2010 skall utbildningens gång vara enligt följande: 

- Termin 1-3: Officersprogrammet med aviatisk profil, 
Försvarshögskolan/Militärhögskolan Karlberg, Stockholm.26 

- Termin 4-5: Grundläggande Flygutbildning (GFU) vid Flygskolan Malmen. 
- Termin 6: avslutning av Officersprogrammet, officersexamen. 
- Termin 7-8: Grundläggande Taktisk Utbildning (GTU) vid Flygskolan. 
- Termin 9 och framåt Conversion Training (CT), tidigare benämnt som 

typinflygningsskede (TIS) på JAS 39 Gripen vid F7 Såtenäs. Denna omfattar cirka 15 
veckors flygning. Efter detta följer Combat Readiness Training (CRT), tidigare 
benämnt som GFSU (Grundläggande Flygslagsutbildning) för JAS 39 Gripen. Denna 
utbildning omfattar totalt cirka 50 veckors flygtjänst.27 

 
Termin 1-3 samt termin 6 görs tillsammans med kadetter från de övriga vapengrenarna. En 
pilotaspirant får inte vara äldre än 23 år gammal det år denne påbörjar officersprogrammet.28 
 
I Sören Janssons bok Biggles i folkhemmet redovisas en intressant aspekt rörande piloters 
kadertillhörighet. Något generaliserande beskrivs hur piloter i FV sällan söker yrket för att bli 
officerare. Det är istället flygandet som lockar och i många fall knyter tag i individen. Att 
göra karriär är för en majoritet inget eftersträvansvärt utan det är flygtjänsten på division som 

                                                
23 Jacobsson, sid 11. 
24 Bratt, Erik, Silvervingar, Firma Flygföretag, Linköping 1986, sid 103  
25 Jacobsson, sid 13. 
26 FHS Hemsida, Aviatisk profil, <http://fhs.se/sv/Utbildning/Officersprogrammet/Aviatisk-profil/> 2010-05-03 
11.30 
27 Hagman, Magnus, flyglärare/instruktör F7. Mailintervju 2010-05-24. 
28 Försvarsmaktens rekryteringssida, Luftstrid/Stridspilot. <http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Bli-
officer/Funktioner/Luftstrid/Stridspilot/> 2010-05-03 13.30. 
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räknas som den finaste delen av karriären. Flygaridentiteten är primär medan 
officersidentiteten är sekundär. Auktoritet, åtminstone för de flygförare som delar arbetsplats, 
till exempel på division, kom inte från den militära graden. Professionalitet och kunskap gick 
före rang.29 Med det sagt ska det ändå påpekas att den militära hierarkin i högsta grad var 
närvarande vid flottiljerna. Ett tydligt exempel är mässlivet, där flygvapnet under sin 
uppbyggnadsperiod snabbt inordnade sig under tidens axiom kring vikten av att särskilja 
personalgrupperna. På de flesta flottiljer fanns alltså en officersmäss (ofta inhyst i områdets 
pampigaste byggnad), en underofficersmäss samt en underbefälsmäss (vilket mer eller mindre 
motsvarade ett litet fik).30  
 

2.2 Fältflygarsystemet 

2.2.1 Utredningar, beslut, utformning 
1941 års försvarsutredning hade slagit fast att samtlig personal i krigsflygförbanden borde 
utgöras av stampersonal. Att använda reservpersonal, så som fallet skulle ha blivit vid en 
allmän mobilisering, ansågs inte tillräckligt effektivt då kunskaperna och färdigheterna hos 
dessa ansågs vara alltför låga.31 Å andra sidan konstaterade samma utredning att detta skulle 
bli allt för dyrt att enbart ha stampersonal. Istället föreslog utredningen en förskjutning av 
förhållandena – en tredjedel av personalen skulle utgöras av värnpliktiga och reserver. Även 
detta förslag innebar problem. Erfarenheter visade att denna personal inte kunde övas i 
tillräcklig utsträckning för att uppnå god effektivitet. Efter återgång till det civila livet tappade 
de snabbt i flygskicklighet eftersom de inte övades i tillräcklig utsträckning.32 Den tekniska 
utvecklingen, med allt mer avancerade flygplan i tjänst, bidrog sannolikt också. Man ville 
alltså avsluta det system med flygförare ur reservofficers- och värnpliktskadern som fanns vid 
tiden. 
 
Under samma tid genomfördes en stor mängd utredningar kring FM:s framtid. 1944 års 
manskapsutredning syftade till att minska mängden manskap i FM i stort. En avsikt var att 
minska andelen fast anställd personal och vid behov ersätta dessa med civil, civilmilitär 
personal eller värnpliktiga. Arbetet med att ta fram en långtidsplan för flygvapnets freds- och 
krigsorganisation 1947-52 gav upphov till att ÖB gav chefen för flygvapnet i uppdrag att 
utreda hur flygförbandens styrka kunde ökas utan att kvaliteten skulle sänkas.  
Förslaget kring fältflygarsystemet, då med namnet stamflygförare, togs fram i flygstaben. 
Som internationell förebild hade brittiska flygvapnets system med korttidsanställda, RAF 
short service personnel, studerats.33 Efter utformning skickades förslaget på remiss i januari 
1946. Det slutliga förslaget godkändes av riksdagen i juni 1946 varpå kategorin infördes 
redan den 1 juli samma år, om än med vissa provisoriska bestämmelser.34 Samtidigt 
bestämdes att utbildningen av värnpliktiga flygförare i kategori D, de så kallade 
silverflygarna, skulle upphöra vilket skedde året därpå. 
 
Bestämmelser för den nya kategorin fältflygare var vid införandet enligt följande: 

- Direktrekryterade till FV. 
- Mellan 18 och 21 års ålder vid anställning. 

                                                
29 Jansson, Sören, Biggles i folkhemmet, Vetenskaplig Rapport Flygvapenmuseet, Linköping, 1996, sid 105. 
30 Jansson, sid 83-84. 
31 Larsson,  sid 178. 
32 Jacobsson, sid 26. 
33 Larsson, sid 177. 
34 Jacobsson, sid 27. 
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- Tjänstgöring till 28 års ålder som i vissa fall, med Chefen för Flygvapnets (CFV) 
godkännande, kunde förlängas upp till 34 års ålder. 

- Sökande med endast folkskoleexamen inledde sin utbildning med sex månader 
allmänundervisning vid den Förberedande Fältflygarskolan (FÖFS). Anledningen var 
dels att dessa skulle under sin tid på FÖFS skulle uppnå en viss kunskapsnivå, men 
också att förbereda de ofta mindre studievana eleverna vid ett inlärningstempo som 
senare skulle fortsätta under teoridelen på GFU. Denna kategori fick benämningen Ef 
(E som fältflygarkategorin, f som i folkskoleexamen). Kontraktstiden skrevs till sex år 
och sex månader.35 

- Den kategori med sökande som hade realexamen (Er) ansågs direkt kunna påbörja sin 
flygutbildning och anställdes på kontrakt om sex år.  

- FV räknade med att cirka 40 % av de antagna skulle avskiljas från utbildningen under 
det första halvåret. Därför var de första 12 månaderna för kategori Ef och de första 6 
månaderna för kategori Er endast anställning på stat, dvs. en typ av provanställning. 
Fördelen med detta var att varken arbetsgivaren eller fältflygareleven behövde ha 
någon uppsägningstid. En fältflygare som i början av utbildningen inte höll måttet 
kunde med andra ord tvingas lämna skolan omgående. 

- Om en fältflygare befanns olämplig eller inte tillgodogjorde sig flygutbildningen efter 
statanställningen gällde tre månaders uppsägningstid.  

- Fältflygaren fick inte sluta på egen begäran under de två första åren. Om särskilda skäl 
förelåg kunde dock CFV godkänna en sådan begäran. 

- Under kontraktstidens sista tre år skulle fältflygaren under vinterhalvåret erbjudas 
kostnadsfri civilanställningsutbildning (CAU). Denna utbildning, som skedde 
parallellt med den ordinarie flygslagsutbildningen, syftade till att ge fältflygaren 
möjlighet att gå över till ett civilt yrke. 

- En avgångspremie om 500 kr tilldelades fältflygare som stannat i tjänst till kontraktets 
slut. De två första åren efter detta skulle två obligatoriska 45 dagar långa 
repetitionsövningar genomföras. Möjlighet fanns även till ytterligare övningar, då mot 
ekonomisk ersättning. 

- Efter kontraktstidens utgång avsågs fältflygaren behållas krigsplacerad under fyra år 
och sedan kvarstå i ytterligare tre år i personalersättningsreserven. 

- Flygvapnet planerade för att låta 30 % av fältflygarna byta personalkategori och 
övergå till officerstjänst. Duktiga och intresserade fältflygare fick anmäla intresse och 
fick efter antagning gå en övergångskurs vid Försvarets Läroverk. 

 
Ändringar av ovanstående skedde givetvis under systemets 35-åriga aktiva period, främst 
rörande de ekonomiska ersättningarna.  

2.2.2 Argument för införandet av fältflygarsystemet 
Införandet av fältflygarkategorin kan sägas bero på dels argument och dels bakomliggande 
faktorer. Argument är mer knutna till huvudfrågan kring införandet av en ny personalkategori 
medan en faktor snarare beskriver ett tillstånd eller en företeelse som i någon utsträckning 
varit stödjande för argumenten. I grunden för förändringen av personalsystemet och skapandet 
av en fältflygarkår låg en brist på officerare och underofficerare vilken präglade FV:s 
intensiva uppbyggnadsperiod, vilket bör ses som en starkt bidragande faktor i sammanhanget. 
Den starka upprustningen skapade ett brokigt flygvapen sett till både materiel och personal, 
ett problem vilket fältflygarsystemet var ett försök att stävja. 
 
                                                
35 Jacobsson, sid 28. 
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Bengt Nordenskiöld, legendarisk chef för flygvapnet under perioden 1942-1954, var en 
drivande kraft för föryngring av FV:s personal och då särskilt flygförarna. Det fanns flera skäl 
till detta. Erfarenheter från krig var en av dessa, där unga flygare nått framgångar i luftstrid.36 
Vid denna tid fanns ingen radar i jaktflygplan så god syn var en förutsättning för en jaktpilots 
duglighet. Utan detta skulle flygföraren bli upptäckt innan denne upptäckt motståndaren och 
på så sätt direkt hamnat i underläge. På samma sätt ansågs en ung flygförare på ett betydligt 
bättre sätt kunna motstå de fysiska påfrestningar som kurvstrid med flygplan innebar. Detta 
bedömdes dessutom bli allt viktigare då militära reaflygplan (jetflygplan) stod för dörren.  
 
Det system med reservofficerare och värnpliktiga flygförare i flygtjänst ansågs inte helt 
lyckat. Med fast anställd personal skulle dessutom skillnaderna mellan freds- och 
krigsorganisation minska och på så sätt öka beredskapen. Då flygplanen blev allt mer 
komplexa ställdes högre krav på flygförarna, vilka dessa kategorier sällan levde upp till. 
Under sin tid utanför flygtjänsten tappade dessa snabbt i flygtrim vilket innebar att de vid 
inkallelse till repövning inledningsvis fick lägga ned tid för återinflygning. Annars ökade 
riskerna för incidenter eller haverier, vilka vid denna tid drabbade FV i bekymrande stor 
utsträckning.37 Statistik rörande detta hölls dock hemlig under beredskapsåren.  
 
Vidare ansåg CFV att den rekrytering till flygförare som skedde från manskapet, flygförare i 
kategori B, var ett problem. Eftersom dessa fick en ”dubbel” utbildning, inledningsvis sin 
markutbildning och därefter flygutbildning, var många av dem relativt gamla då de 
flygmässigt var färdigutbildade. Dessutom kostade den dubbla utbildningen givetvis mycket 
pengar.  En annan nackdel var att ovanstående system gjorde att de bästa ur markpersonalen 
ofta slutade, eftersom det var just dessa som erbjöds möjlighet till flygutbildning. Dock var 
FV även i fortsättningen intresserade av att anställa flygförare med underbefälsgrad. Dessa 
var betydligt billigare att anställa med tanke på lönenivåer samt lättare att rekrytera till. 
Betydligt fler ungdomar hade vid denna tid en real- eller folkskoleexamen än en 
studentexamen.  
 
Genom direktrekrytering kunde utbildningstiden hållas ner och genom korttidsanställning 
skulle flygförarskrået hållas ungt. Att anställa unga flygare på långtid ansågs bli för dyrt och 
dessutom onödigt, då relativt få platser fanns för flygförare som slutat sin aktiva flygtjänst. En 
gedigen utbildning för övergången till det civila livet ansågs vara viktigt ur ett 
rekryteringsperspektiv. Rekryteringsfrågan var viktig. Flygvapnet som alltid varit populärt ur 
detta perspektiv hade tappat stort under krigsåren. 1936 fanns 823 sökande till 100 
manskapsplatser, men 1945 endast 158.38  
 
För att sammanfatta ovanstående (med bakgrund från tidigare empiri) anser jag att de fem 
viktigaste argumenten var: 

- En snabb ökning av mängden fast anställd flygande personal 
- En önskad föryngring av FV:s flygförarkår. 
- En ensning rörande officerskategorier och officerskadrar i flygtjänst. 
- Ekonomiska förtjänster i form av kortare utbildningstid samt lägre löner p.g.a. den 

ändrade anställningsformen. 
- Ökad rekryteringsbas då ansökningar godtogs från individer med enbart folkskole- 

eller realexamen. 

                                                
36 Larsson, sid 178.  
37 Jacobsson, sid 26. 
38 Larsson, sid 173. 
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2.2.3 Fältflygarsystemets genomförande 
Under fältflygarsystemets första år, fram till och med 1953, fick fältflygare grader enligt de 
dåvarande underbefälsgraderna. Efter genomförd GFU blev fältflygaren utnämnd till 
vicekorpral, efter GFSU:1 korpral, GFSU:2 furir. Från och med ovan nämnda år infördes 
dock så kallade fältflygargrader. Befordringsgången gick nu istället enligt skalan Fältflygare 
av 3:e graden – Fältflygare av 2:a graden – Fältflygare av 1:a graden (en grad som gavs en 
fältflygare först efter ett dennes ordinarie kontraktstid gått ut) samt – Förste fältflygare (en 
titel som kunde ges en fältflygare tidigast ett år efter att denne blivit utnämnd till Fältflygare 
av 1:a graden).  
 
Fältflygarna utgjorde ryggraden av FV:s flygande personal under en lång period. Totalt antogs 
4 084 personer till GFU i fältflygarkategorin. 1 849 utexaminerades vilket gör fältflygarna till 
den enskilt största kategorin bland svenska militära flygförare.39 På divisionerna utgjorde 
fältflygare eller officerare med fältflygarbakgrund som sedan konverterat 80-90 % av 
personalen.40 Genom olyckor under flygtjänst har till dags datum 205 fältflygare omkommit, 
vilket motsvarar 11 %. 

2.2.4 Fältflygarsystemets avslutande 
Fältflygarsystemet existerade under totalt 35 år. Trots stora förändringar inom FV och FM 
såväl som i vår omvärld kom systemet och dess villkor att vara relativt intakta under denna 
period. Den säkerhetspolitiska, samhälleliga och inte minst tekniska utvecklingen under 
tidsperioden kom dock till slut ikapp systemet och ifrågasatte dess utformning.  
 
Under 1962 rådde personalbrist på Flygskolan i Ljungbyhed. För att råda bot på avsaknaden 
av flyglärare kom flygförare från divisionerna i landet att kallas in för att tjänstgöra vilket i 
sin tur gjorde att divisionerna saknade personal. Anledningen till bristen på lärare i 
Ljungbyhed var att de lärare som tillhörde fältflygarkategorin under vinterhalvåret 
genomförde sin CAU och därför var indisponibla för flygverksamhet. Fältflygarna med sina 
speciella kontrakt var helt enkelt inte helt lämpliga för flyglärartjänsten. Från 1962 kom ett 
antal fältflygare att genomgå underofficersutbildning, några för att kunna tjänstgöra på 
Flygskolan, men också ett antal som i framtiden skulle tillhöra helikopter- samt 
transportflygskrået – verksamhet som ansågs skulle komma att växa i omfattning.41  
 
Ett antal utredningar rörande ekonomi och personal kom från 1962 att undersöka 
fältflygarkåren. Resultaten av dessa var i stort överens – korttidsanställda flygförare var 
omodernt. Till detta fanns flera anledningar. En av dessa var de som beskrivs i stycket ovan, 
fältflygarnas kontrakt var olönsamma för FV. Efter intåget av nya flygplanssystem såsom J35 
Draken kom utbildningen att förlängas, såväl FÖFS så som GFU och GFSU. Som ett resultat 
av detta återstod nu endast 18 månader av tjänst för en fältflygare då denne genomgått 
utbildningen. Med andra ord hade varje flygförare en kort tid som färdigutbildad och helt 
operativ kontra den långa tid som lades för utbildning.   
 
Fältflygarnas kontraktstruktur kom att ställa till problem för FV, personalmässigt, ekonomiskt 
men också operativt. CAU, vilket genomfördes under vinterhalvåret, gjorde att många 
divisioner kraftigt gick ner i slagkraft under vissa perioder. Tjänstgöringspremien som 
utbetalades då fältflygarens kontrakt gick ut, kostade FV stora pengar. Att anställa fältflygare 
                                                
39 Jacobsson, sid 11. 
40 Stenfeldt, Bert, förordet till Jacobsson, 2009.  
41 Jacobsson, sid 153. 
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på långtid skulle visserligen höja de fasta lönekostnaderna, men skulle också innebära andra 
besparingar, främst organisations- och materielmässigt då en mindre mängd elever skulle 
behöva utbildas.42 Dessutom var det så att en majoritet av de fältflygare som omkom genom 
haverier omkom under utbildningsfasen, oftast under GFSU-skedet. Att ha en äldre och mer 
erfaren flygförarkår skulle med stor sannolikhet minska olycksstatistiken. 
 
En annan påföljd av den tekniska utvecklingen var att sättet på vilket flygplan stred mot 
varandra skulle komma att ändras. 1954 blev Falcon GAR-1 den första jaktroboten att bli 
tagen i operativ tjänst och markerade då en ny era för luftstriden.43 Tekniska hjälpmedel 
såsom spanings- och eldledningsradar gjorde att flygföraren kunde verka mot ett mål som 
denne ännu inte upptäckt visuellt, det som idag ofta benämns som strid BVR, beyond visual 
range. BVR-stridens intågande medförde att flygförarens viktigaste egenskaper förändrades 
vilket också fick uttagningsmetodiken att förändras. Den ”nya” sortens flygförare var tekniskt 
kunnig och kunde därför använda sina elektroniska sensorer och hjälpmedel på ett effektivt 
sätt. Han skulle i högre utsträckning kunna analysera sitt läge och taktisera, vilket ställde 
större krav på psykisk balans, simultankapacitet och rumsuppfattning.44 Om andra 
världskrigets jaktflygare var en slug men våghalsig taktiker var den ”nya” sortens flygförare 
snarare en modig men klok strateg. 
 
BVR-stridens intåg innebar också att närstriden som stridssätt flygplan emellan minskade i 
omfattning. Även om flygplanens prestanda hela tiden ökade, särskilt efter jetmotorns intåg, 
utsattes flygföraren mer sällan för höga G-krafter eftersom striden kunde vara avgjord på stora 
avstånd. Därför ansågs den framtida flygföraren i FV inte behöva vara lika ung som det som 
tidigare bestämts, och det bedömdes att flygtjänst skulle kunna fortsätta till upp mot 40 års 
ålder.45 Ålder sågs alltså som en begränsande faktor när det gällde belastning. Idag kan man 
tycka att det snarare borde ha varit den fysiska statusen på individnivå som skulle varit 
gränssättande. 
 
Efter att det första förslaget kring långtidsanställning av fältflygare konstruerats 1963 dröjde 
det till 1971 innan ett beslut fattades, även om vissa av förslagen från 1963 redan 
implementerats. Fältflygarna kunde efter detta själva söka långtidsanställning. De som inte 
gjorde detta kvarstod i fältflygartjänst i enlighet med sitt kontrakt. Fältflygarens 
långtidsanställning innebar att denne anställdes som extra underofficer men med 
fältflygartjänsten i botten och inledningsvis med sergeants grad. Från 1972 då ett nytt 
befälssystem konstruerades ändrades gradsystemet, underbefälsgrader infördes och de tidigare 
fältflygargraderna utgick helt.46  
 
Grunden till den Nya Befälsordningen, NBO, godkändes 1973 av riksdagen. Beslutet, som till 
stor del speglade samhällets strömningar i stort vid denna tid, innebar att inga underkategorier 
till officerare skulle existera inom FM. Det slutgiltiga förslaget beslutades i riksdagen 1978, 
men infördes inte förrän 1983 i FM. De fältflygare som då var i tjänst överfördes till kategori 
Yf, yrkesofficer i flygtjänst, en kategori till vilken FV börjat utbilda 1980. Fältflygarsystemets 
avslutande kan alltså sägas ha skett stegvis, och på grund av flera orsaker. Även om den 
tekniska utvecklingens krav på en ny typ av flygförare var viktigt fanns många andra 
                                                
42 Jacobsson, sid 154. 
43 Björkman, Jan, ’Robotar och obemannade flygplan’, Flygteknik under 100 år, Svenska Mekanisters 
Riksförening och Flygtekniska Föreningen, Norrköping, 2003. 
44 Jacobsson, sid 154. 
45 Jacobsson, sid 154. 
46 Jacobsson, sid 156. 
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argument för avskaffandet. ”Tidens anda” bör nog ses som ett av dessa, att skilja på officerare 
och underofficerare ansågs helt enkelt förlegat vid tiden för avskaffandet. 
 

2.3 Flygvapnet idag  
I dagens flygvapen arbetar 2 245 officerare.47 Till det tillkommer reservofficerare och 
civilanställda.  I FM budgetunderlag för 2011 redovisas FV föreslagna insatsorganisation 
som:   

• fyra stridsflygsdivisioner,  
• en helikopterbataljon,  
• en ledningsflyggrupp ASC 890,  
• två basbataljoner,  
• en transportflygdivision Tp 84,  
• en central transportflygdivision,  
• en signalspaningsflygdivision S 102B samt en stridslednings- och 

luftbevakningsbataljon.48  
 
Den normala förbandsflygverksamheten sker från fyra platser: F21 i Luleå, F17 i Ronneby, F7 
i Såtenäs samt Helikopterflottiljen vid Malmen, Linköping49. Den flygförarkategori som 
ersatte fältflygarkategorin, Yf, har utbildats sen 1980. 565 individer har sedan dess påbörjat 
GFU och 524 har utexaminerats.50 Av dessa har 9 st omkommit i flygtjänst, vilket motsvarar 
ungefär 1 %.51 Det är till denna kategori flygföraraspiranter rekryteras idag. Totalt finns 336 
flygförare i flygtjänst i FV idag, vilket inkluderar alla förband. På FV:s fyra insatsdivisioner, 
vilka består av 18 flygförare per division, låg snittåldern 2008 på 34,9 år.52 
 

2.3.1 Tvåbefälssystemets utveckling och implementering 
Införandet av ett tvåbefälssystem i FM har varit en relativt snabb process jämfört med andra 
stora beslut rörande personalförsörjning, exempelvis genomförandet av NBO. Den 1 
december 2005 presenterade arbetsgrupp PERS en rapport avseende ”en reformerad 
personalförsörjning” för FM ledning53 som låg till grund för överbefälhavarens beslut den 20 
januari 2006. Beslutet innebar bland annat att en ”Fortsatt detaljutveckling av ’befälssystem 
med flera karriärer’” skulle genomföras. 54 
 
I FM:s budgetunderlag för 2008 beskrivs den tänkta övergången till ett nytt system. 
Försvarsmakten skriver: ”Försvarsmakten föreslår att officersförordningen ändras så att ett 
flexibelt befäls- system omfattandes flera kategorier av befäl kan införas”.55 I 

                                                
47 Försvarsmakten, Försvarsmakten i fickformat, Försvarsmakten Informationsstaben, 2009. 
48 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar, bilaga 1, 
Högkvarteret. Beteckning 23 383:51394. 2010, sid 12. 
49 Här sker inte bara flygning med helikopter utan även fixed wing. 
50 Jacobsson, sid 11. 
51 Jacobsson, sid 132. 
52 Setterberg, Jan, personaluppföljare Luftstridsskolan. Telefonintervju 2010-06-09.   
53 Försvarsmakten, Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personalförsörjning, Bilaga 1. 
Högkvarteret. Beteckning 16100:61406, 2006. 
54 Försvarsmakten, Överbefälhavarens beslut avseende en reformerad personalförsörjning, Högkvarteret. 
Beteckning 16100:61406. 2006.  
55 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskilda redovisningar (BU 08/SR), 
Högkvarteret, 2007, beteckning 23383:63650, sid 42. 
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budgetpropositionen för 2008 håller regeringen med FM i dess uppfattning om att 
befälsordningen bör förändras, men pekar på att en sådan förändring är så pass 
genomgripande att det bör avgöras genom ett riksdagsbeslut.56  
 
Efter att försvarsutskottet samt riksdagen behandlat frågan gav regeringen genom 
Försvarsdepartementet den 17 januari 2008 Försvarsmakten i uppgift att reformera 
befälsordningen.57 9 april samma år kom FM:s beslut ”Införande av tvåbefälssystem i 
Försvarsmakten” där det nya systemet beskrivs mer ingående och ett ännu inte komplett nytt 
gradsystem för soldater, sjömän och specialistofficerare (OR) redovisas.58 
 
I flygvapnet finns idag specialistofficerare representerade inom många olika 
personalkategorier, även inom den flygande personalen.59 Trots att specialistofficer är en 
relativt ny kader kan det påstås att systemet är väl utvecklat då rekrytering sker, utbildning 
inom flera olika yrkeskategorier genomförs och att personal inom systemet finns anställd.   
Fördelning mellan antalet anställda officerare och specialistofficerare inom Försvarsmakten är 
dock ej ännu i balans, se tabellen nedan. För att öka antalet specialistofficerare och minska 
antalet officerare behöver rekryteringen till den förstnämnda kadern öka. 
 
2010 Officerare Specialistofficerare 
Antal 7 800 1 600 
Mål 3 300 5 200 
Skillnad +4 500 - 3 600 

Tabell 1. Fördelning officer/specialistofficer i Försvarsmakten.60 
 

3. Analys  

3.1 Jämförelse Sveriges säkerhetspolitiska läge 1946/2010 
Efter att Sverige skonats från andra världskriget fortsatte uppbyggnaden av det svenska 
försvaret. För att leva upp till den officiella ståndpunkten ”Alliansfrihet i fred syftande till 
neutralitet i krig” ansågs det att ett starkt försvar var en förutsättning för att detta skulle vara 
trovärdigt. Om kriget åter skulle komma ville man inte bli tagen på sängen igen, särskilt när 
det gällde tillgången på kvalificerad krigsmateriel. I spår av detta byggdes en inhemsk 
flygindustri upp. 
 
Det stod klart att Skandinavien i händelse av ett krig mellan öst och väst skulle komma att bli 
en mycket viktig region. Dels skulle luftvägarna komma att gå över regionen, men det skulle 
förmodligen också bli aktuellt för de båda parterna att framskjuta sina jaktförband och 
radarstationer. Genom att ta över och nyttja befintliga baser i Skandinavien skulle NATO 
respektive Warzawapakten kunna förlänga aktionstiden och räckvidden för sina 

                                                
56 Regeringen, Budgetproposition för 2008. Utgiftsområde 6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet. 2007, sid 
56. 
57 Försvarsdepartementet, Uppdrag till Försvarsmakten att reformera befälsordningen, 2008.  
58 Försvarsmakten, Införande av tvåbefälssystem i Försvarsmakten, Högkvarteret, 2008, beteckning 
16100:66576. 
59 Detta gäller uppdragsbesättningar och ej flygförare. 
60 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010 med särskilda redovisningar (BU 10/SR), 
Högkvarteret, 2009. beteckning 23383:53085, sid 48. 
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luftstridskrafter.61  Sverige var med andra ord en liten bricka i ett stort spel, tillsammans med 
Finland de enda alliansfria länderna i norra Europa, inklämda mellan två stora parter. Att ett 
stort krig åter skulle kunna bli en realitet var för befolkningen ett faktum, som nyss med en 
hårsmån lämnats utanför det stora världskriget. 1946, året efter Förenta Nationernas bildande, 
gick också Sverige med i samarbetet.62  
 
Dagens säkerhetspolitiska läge bygger på en globaliserad omvärld. Efter Kalla krigets slut står 
USA som världens starkaste militära nation, utan jämförelse.63 Internationella organisationer 
som NATO, EU och FN står som viktigaste aktörer på den säkerhetspolitiska arenan. 
Konflikter mellan stater blir allt mer sällsynta. Sönderfallande stater, irreguljär krigsföring 
och global terrorism har istället blivit de vanligaste orsakerna till väpnade konflikter. Som en 
del i att stävja dessa verkar internationella samfund politiskt, ekonomiskt och militärt. 
Sverige, som en del av FN och EU, förväntas ta del i multilateralt samarbete kring insatser, 
både diplomatiskt och militärt. Under 2000-talet har svenska förband deltagit i internationella 
fredsfrämjande eller fredsframtvingande operationer i bland annat Kosovo, Tchad, 
Afghanistan, Somalia och Liberia.  
 
Efter att EU:s Lissabonfördrag trädde i kraft 2009 står det också klart att Sverige inte längre 
kan räknas som ett helt alliansfritt land. Under artikel 42, punkt 7 går att läsa: 
”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga 
medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds 
stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga”.64 Om ett annat EU-land 
angrips är Sverige med andra ord skyldiga att bidra enligt rätten till självförsvar.  
 
För Sverige föreligger i dagsläget inget stort militärt hot. 1960-, 70-, 80- och till viss del 90-
talets tänkta motståndare Sovjetunionen, senare Ryssland, bedöms inom en överskådlig 
framtid ha mycket begränsad förmåga att utgöra ett hot mot något land i väst.65 Å andra sidan 
kommer Ryssland även i fortsättningen vara en viktig faktor för svensk säkerhetspolitik, 
främst med tanke på sitt läge. Barentsområdet samt Östersjön är viktiga områden, särskilt 
rörande energiutvinning och energitransport, vilket gör dessa områden till säkerhetspolitiskt 
viktiga för en stor mängd nationer.66 Kriget i Georgien 2008 visar att Ryssland har både 
ambition och förmåga att kunna maktprojicera. 
 
Det säkerhetspolitiska läget är alltså vitt skilt mellan de två undersökta åren, vilket främst 
speglas i försvarsmaktens uppgifter samt i vilken typ av kontext FM kan komma att verka. 
Det är mer troligt att dagens samhälle ställs inför kriser av annan karaktär än ett krig.  
 

                                                
61 Wennerholm, sid 40. 
62 Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem – para bellum, svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975, 
PROBUS Förlag HB, Stockholm, 1999, sid 29-30. 
63 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 
2004 – rapport 7, Högkvarteret, 2003, sid 26. 
64 Europeiska Unionen, Lissabonfördraget. Åtkommet via <http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/eu-
fordraget.php> 2010-05-21 13.45. 
65 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 
2004 – rapport 7, Högkvarteret, 2003, sid 29.  
66 Försvarsmakten, Rapport från perspektivstudien 2009 – Det militärstrategiska utfallsrummet, Högkvarteret, 
2010, beteckning 23382:51674, sid 12.  
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3.2 Jämförelse flygvapnets uppgifter 1946/2010 
Försvarsmaktens uppgift i händelse av ett krig i form av stormaktskonflikt beskrevs av ÖB i 
samband med 1945 års försvarskommitté som ”svensk krigföring måste gå ut på att vinna tid, 
så att understödsaktioner från annan sida hunne genomföras”. FV:s uppgift i detta var 
strategisk defensiv i syfte att fördröja motståndaren. Verksamheten bröts ner till jaktförsvar 
(av dels viktiga orter och dels av områden i vilka övriga vapengrenar genomförde viktiga 
operationer) och dels anfall mot en invaderande fiende och hans framskjutna baser (och 
eventuell framryckningar).67 Bakgrunden till detta var erfarenheter från andra världskriget. 
Massbombningarna av London och Berlin hade visat att ett starkt luftförsvar var av yttersta 
vikt för att kunna möta en stormakts anfall. På grund av Sveriges begränsade ekonomiska 
resurser antogs att FV inte på egen hand skulle kunna skapa luftherravälde mot en 
stormaktsfiende.68  
 
1948 års försvarsbeslut, vilket grundande sig på 1945 års försvarskommitté, innebar en stor 
förändring gentemot 1942 års försvarsbeslut. Det tidigare visade på en större mängd olika 
uppgifter för luftstridskrafterna, bland annat delades bombflyget upp i anfall på djupet och i 
direkt luftunderstöd, olika typer av spaning preciserades m.m.69 Försvarskommitténs nya 
utredning och påföljande försvarsbeslut kom att flytta tyngdpunkten allt mer mot jaktflyg med 
uppgift att försvara landet mot en invasion. Exempelvis försvann uppgiften direkt understöd 
till mark- och sjöförband helt. 
 
FV:s uppgifter vilka reflekterades i den doktrinära tillämpningen kan, tillsammans med den 
tekniska nivån på de aktuella flygplanstyperna ses som en av anledningarna till fältflygarnas 
kortare utbildningstid. Flygvapnets flygförare var under ovanstående period specialiserade i 
betydligt högre grad än vad dagens flygförare är. Under uppbyggnadsperioden nyttjades flera 
olika flygplanstyper samtidigt i FV, men dessa löste ofta olika uppgifter. Detta gjorde att 
divisioner och flottiljer i högre grad specialiserades till specifika uppgifter. Ett exempel kan 
nämnas från 1945 års försvarskommitté vilken föreslog ett i fred organiserat FV som ”tio 
dagjaktflottiljer, en nattjaktflottilj, tre attackflottiljer samt en spaningsflottilj”.70  
 
Flygvapnet indelades i eskadrar vilka 1946 var fyra till antalet. 1. och 2. flygeskadern hade 
bombning som huvuduppgift medan 3. flygeskadern fokuserade på jakt. 4. flygeskadern löste 
främst spaningsuppgifter.71 För att kunna försvara rikets gränser var jakteskadrarnas 
uppgiftslösande relativt enkelt planerat. Utefter krigets läge knöts förband till ett så kallat 
jaktförsvarsområde, vilket senare kunde delas upp till jaktsektorer. Efterkrigstidens FV var 
alltså, som tidigare nämnt, ett i hög grad specialiserat FV, där varje flottilj kunde se sig själva 
som en pusselbit i luftförsvaret av landet. Eskaderindelningen gjorde det enkelt att fördela 
förband och leda dessa. Det var fastslaget vem som i en ”operation” (krig) skulle leda 
eskadern och i slutändan det egna förbandet. En utbyggnad av krigsflygfält genomfördes 
också under perioden. Varje division visste till vilket krigsflygfält i de olika flygbasområdena 
de skulle ombasera till i händelse av krig.72 
 

                                                
67 Wennerholm, sid 41. 
68 Wennerholm, sid 22. 
69 Wennerholm, sid 15f.  
70 Wennerholm, sid 41. 
71 Wennerholm, sid 36. 
72 Wennerholm, sid 19.  
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Idag är det av riksdagen fastslaget att det militära försvarets mål är att enskilt och tillsammans 
med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet73. Uppgiften bryts 
sedan ner till följande deluppgifter:  

- ” Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom 
insatser nationellt och internationellt. 

-   Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet 
samt värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska 
territoriet. 

- Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna 
stöd till civil verksamhet.  

- Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket självständigt, men 
även i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer.”74 

 
Detta innebär en stor skillnad från 1946 där samarbete med andra länder eller att arbeta 
utomlands inte var uttalat som sätt att garantera den egna säkerheten. FM:s uppgifter är idag 
betydligt fler och betydligt mer vida, exempelvis när det gäller stödet till det civila samhället.  
 
För flygvapnets del innebär inriktningen för perioden 2010-2014 en övergång till allt fler 
stående förband, i vilka soldaterna är fast anställda i enlighet med det nya 
personalförsörjningsystemet. Inriktningsbeslutet nämner att flygstridskrafterna primärt ska 
utveckla förmågan att verka i Sverige och i vårt närområde samt i samma område kunna delta 
i flyginsatser tillsammans med andra länder. Då insatsen ”lämpar sig för de svenska 
förbanden” ska insatser kunna ske även utanför närområdet.75 
 
För den enskilda flygföraren innebär det inte bara att denne måste kunna framföra sitt 
flygplan och vara en skicklig sensor-/vapenoperatör, utan även kunna göra detta i flera olika 
uppdragstyper med samma flygplanstyp. Till följd av den säkerhetspolitiska utvecklingen och 
FM:s åtaganden internationellt skall flygföraren också kunna göra detta i samarbete med 
utländska styrkor i en internationell miljö. Detta ställer stora krav på samverkan och 
interoperabilitet med andra länder. Till skillnad från 1946 ska divisionen inte bara kunna 
verka inom landet utan även utomlands, främst i närområdet, men även längre bort. Även om 
det ”spetsiga” flyget inte gjort insatser utomlands sedan F22:s bidrag i Kongo under tidiga 
1960-talet har transport- och helikopterenheter verkat utomlands under längre tidsperioder. 
Under 2000-talet har exempelvis en Helikopter 9-enhet bidragit till den svenska insatsen i 
Kosovo, svenska Tp 84 (Herkules) baserat i Afghanistan, och för närvarande ingår en 
Helikopter 15-enhet i den svenska styrkan i Adenviken. 
 
Ett exempel på hur flygstridskrafter kan komma att utnyttjas i en internationell insats är hur 
dessa stödjer Nordic Battlegroup, för vilken Sverige kommer att ha huvudansvaret för 2011. 
Stridsflygsenhten är separerad från huvuddelen av förbandet och ses som en ”enabler” för 
markdelen.76 Flygförare ingående i förbandet kommer med största sannolikhet att verka inom 
ramen för en fredsfrämjande eller fredsframtvingande insats, där uppdragen med stor 
sannolikhet kommer syfta till att understödja markstridskrafternas verksamhet.  
 
                                                
73 Försvarsdepartementet, Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014, beteckning Fö2009/1354 /MIL, 
2010, sid 6. 
74 Försvarsdepartementet, Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014, sid 6-7. 
75 Försvarsdepartementet, Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014, sid 4. 
76 NBG ORBAT, <http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Nyhetsdokument/ORBAT.pdf> 2010-
06-02 12.15. 
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Sammanfattningsvis skiljer sig flygvapnets uppgifter mycket mellan de två jämförda åren. 
1946 låg inriktningen till stor del av försvar av landets gränser genom jaktförsvar av viktiga 
områden samt attack mot motståndarens framryckningar. Idag kvarstår uppgiften att försvara 
landets gränser, men ett allt vidare spektrum av uppgifter har tillskrivits FM i stort. Dagens 
FV måste kunna lösa uppgifter i många olika miljöer, i flera olika steg på konfliktskalan och i 
samarbete med övriga länders stridskrafter. 
 

3.3 Jämförelse flygvapnets ekonomiska ramar 1946/2010 
Nedanstående jämförelse bygger på FM:s budget för 1946-47 samt från FM:s årsredovisning 
för 2009, vilket bör räknas som de allra mest aktuella siffrorna. Samtliga siffror från 1946 
redovisas i löpande priser korrigerade till 2006 års nivå.  
 
Budgetåret 1946/47 var försvarsutgifterna 729 miljoner kronor. Av dessa tilldelades FV 210 
miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 29 %.77 Under de följande 13 åren skulle FV:s 
anslag komma att femdubblas i löpande penningvärden, vilket motsvarade en ökning av 
andelen av försvarsutgifterna till drygt 38 %. Detta kan förklaras med att denna period var 
FV:s allra mest expansiva.   
 
Försvarsmakten spenderade 2009 ca 36,7 miljarder, varav ca 28 miljarder spenderades inom 
området ”uppbyggnad av insatsorganisation och beredskap”. Av denna summa stod FV för ca 
10,3 miljarder, vilket motsvarar ungefär 37 %.78 I detta anslag är inte insatser, nationella eller 
internationella medräknade, vilket är viktigt att påpeka. Av de större internationella insatser 
som FM genomförde under året skedde ingen av dem med luftstridskrafter som primär enhet.  
 
Det är svårt att dra några slutsatser utifrån denna statistik. Skillnaden i andel av försvarsanslag 
kan förklaras genom att det valda året 1946 speglar ett FV under uppbyggnad. Exempelvis 
bestod FV 1945 av 15 jaktflygsdivisioner för att tre år senare bestå av 30 jaktflygsdivisioner 
samt tre stycken nattjaktsdivisioner.79 Den stora kostnadsökningen fram till idag beror främst 
på den tekniska utvecklingens inverkan på priset på flygplan, vapen och sensorer. J 28A 
Vampire, som levererades till FV under 1946 kostade exempelvis 300 000 kronor80 medan 
styckepriset för ett modernt JAS 39 Gripen överstiger 100 miljoner kronor.81  

3.4 Jämförelse med andra länder  
Ett av argumenten för införandet av ett svenskt tvåbefälssystem var att göra FM:s gradsystem 
mer kompatibelt med det mer internationellt spridda systemet med officers (OF-grader) och 
other ranks (OR-grader) och på så sätt undvika nationella särlösningar.82 Dessutom skulle 
detta minska samarbetssvårigheter med andra länder i stort.83 Nedan görs en kort redogörelse 
för fem olika flygvapen, rörande deras personalmängd och fördelning till olika officerskadrar. 
Dessutom jämförs huruvida pilot som tjänst är en OF- eller OR-tjänst. Länderna nedan har 
valts i syfte att jämföra flygvapen från länder med vitt spridda förutsättningar, ekonomiska 
såväl som säkerhetspolitiska:  
                                                
77 Wennerholm, Bertil, Fjärde flygvapnet i världen?, Försvarshögskolan, 2006, sid 103. 
78 Försvarsmakten, Årsredovisning 2009, Försvarsmakten. Sid 47. 
79 Wennerholm, sid 155.  
80 Wennerholm, sid 131.  
81 Ahlgren, Jan, Faktaboken om JAS 39 Gripen, Linköping Industrigruppen JAS, 1991, sid 40. 
82 Ett system som främst används inom NATO.  
83 Försvarsdepartementet, Uppdrag till Försvarsmakten att reformera befälsordningen, Beteckning 
Fö2008/195/MIL, 2008-01-17. 
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1. USA, stort NATO-land, världens enda supermakt? 
2. Storbritannien, medelstort/stort NATO-land. 
3. Danmark, litet NATO-land. 
4. Irland, litet icke-NATO-land. 
5. Indien, stort icke-NATO-land, dessutom utanför Europa. 

 

Tabell 2. Jämförelse personalmängd i olika länders flygvapen. 
 
I sammanhanget är vissa andra fakta är värda att notera: 

- USA:s flygvapen, United States Air Force (USAF), rekryterar personal som kan ingå 
som del av en flygande besättning till OR-kadern. Exempel på detta är Sensor 
Operator, In-Flight Refueling Apprentice och Airborne Battle Management Systems 
Apprentice. 

- Storbritanniens flygvapen, Royal Air Force (RAF), har i sin OR-kategori tre 
subkategorier: Warrant Officers, Non-commissioned Officers och 
Airmen/Aircraftwomen. Inom Non-commissioned Officers finns fyra tjänster som är 
delar av flygande besättning. 

- För Irlands och Indiens flygvapen har data rörande fördelningen OF/OR inte gått att 
finna. 

 
Som tabellen visar rekryterar samtliga undersökta länder, oavsett storlek, flygförare endast till 
officers-kadern. Vidare kan konstateras att samtliga undersökta länder tillämpar ett 
tvåbefälssystem i någon form. I vissa fall finns ytterligare subkategorier. 
 
                                                
84 US Air Force, 2009 USAF Almanac – The Air Force in facts and figures, US Air Force Magazine, May 2009, 
sid 34. Antalet personer gäller 080930. 
85 USAF Rekryteringshemsida, <http://www.airforce.com/opportunities/enlisted/careers/>, 100426 15.00. 
86 Ministry of Defence, UK ARMED FORCES QUARTERLY MANNING REPORT, London, 2010-03-04. 
87 RAF Rekryteringshemsida, <http://www.raf.mod.uk/careers/jobs/noncommissionedaircrew.cfm> 2010-04-26 
16.00. 
88 Forsvarskommandoen, Fakta om Forsvaret, Köpenhamn 2008. Åtkommenvia 
<http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wtrqgf#/page0/> 2010-04-26, 21.30. 
89 Flyvevåbnet Rekryteringshemsida, 
<http://www.futurewings.dk/FLYVEV%C5BNETS+UDDANNELSER/officer.htm> 2010-04-26 16.30. 
90 Irländska flygvapnets hemsida, <http://www.military.ie/aircorps/index.htm> 2010-04-26 21.00. 
91 Irländska flygvapnets hemsida, <http://www.military.ie/aircorps/org/ranks/index.htm> 2010-04-26 21.00. 
92 Cordesman, Anthony H & Kleiber, Martin, The Asian Conventional Military Balance in 2006: Overview of 
major Asian Powers, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 2006 
93 IAF Rekryteringshemsida, <http://www.careerairforce.nic.in/career_opp/eng_fly_branch.html> 2010-04-26 
20.00. 
94 Försvarsmakten, Försvarsmakten i fickformat, Försvarsmakten Informationsstaben, 2009. Sid 51. 
95 Försvarsmaktens rekyteringshemsida, Bli officer, <http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Bli-officer/> 
2010-04-30 12.30. 

Land Personal i 
Flygvapnet 

Tvåbefälssystem Antal OF Antal OR Piloter 
tillhörighet, 
kader 

USA 327 54284 Ja79 64 87379 258 25579 OF85 
Storbritannien 39 68086 Ja81 8 47081 31 21081 OF87 
Danmark 3 61288 Ja83 1 19083 168483 OF89 
Irland 85090 Ja91 - - OF86 
Indien 170 00092 Ja93 - - OF88 
Sverige 2 24594 Ja89 - - OF95 
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4. Argument för införandet – giltiga idag? 

4.1 Resultat 
För att fastställa huruvida de argument som listats under punkten 2.2.2 skulle vara giltiga för 
införandet av ett tvåbefälssystem även för FV:s flygförare tar jag ansats i de jämförelser som 
gjorts under de fyra ovanstående punkterna. Avgörande för huruvida argumenten från 1946 är 
giltiga även idag är just hur kontexten ändrats. Argumentens eventuella giltighet idag beror 
också på i vilkens sorts tillämpning de kan kopplas. Idag finns två officerskadrar tillämpbara, 
men man kan även tänka sig ett nyskapande av olika kategorier inom flygförarskrået.  
 
Eftersom denna uppsats frågeställning syftar till att undersöka de gamla argumentens giltighet 
i en modern tillämpning bestående av tvåbefälssystem måste argumenten testas just i detta 
avseende. I en sådan tillämpning skulle flygförare alltså fördelas till både officers- och 
specialistofficerskadern men tillhöra samma kategori, vilket inte skulle behöva innebära 
någon skillnad rörande exempelvis anställningsvillkor och ersättning. En annan tänkbar 
tillämpning liknar fältflygarsystemet än mer, genom att skilja mellan officerare i flygtjänst 
och specialistofficerare, samt även låta kategori skilja. Därigenom skulle även 
anställningsvillkoren kunna skilja mellan de två kategorierna.  
 
Oavsett val av dessa två tillämpningar kan argumenten analyseras generellt. För vissa av 
argumenten är inte heller en fastställd tillämpning nödvändig för att klassificera dess giltighet. 
Nedan följer i punktform de viktigaste argumenten för fältflygarsystemets införande 
(fastslagna under punkten 2.2.2) med påföljande analys huruvida dessa skulle vara giltiga i 
dagsläget. 
 

- En snabb ökning av mängden fast anställd flygande personal 
Att snabbt öka mängden fast anställd personal anser jag inte vara ett argument för ett 
införande av ett tvåbefälssystem idag. FV befinner sig inte i en expansiv fas och definitivt inte 
ett tillstånd liknande det vid tiden för fältflygarsystemets införande. Tvärtom så har FV under 
en lång period minskat i omfattning. Riksdagsbeslutet 1947 bestämde att FV skulle ha  
1 014 flygplan fördelade på typerna jakt, attack och spaning baserade på 18 flottiljer.96 Idag 
finns endast 134 JAS 39 Gripen i tjänst i flygvapnet, vilka är spridda på tre flottiljer.97 I ett 
kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge skulle en utbyggnad av FV kunna komma att vara 
aktuell, vilket skulle ge detta argument ökad giltighet. Ett sådant scenario kan dock inte anses 
vara troligt inom den närmaste framtiden. Varken FV:s uppgifter eller ekonomi talar för att 
detta argument ska vara giltigt idag. 
 

- En önskad föryngring av FV:s flygförarkår. 
Detta argument anser jag, efter att ha intervjuat nuvarande Flygvapeninspektören (FVI) 
Anders Silwer, inte vara ett giltigt argument för införandet av ett tvåbefälssystem i dagens 
läge. FVI har ingen avsikt att föryngra flygförarkåren.98 Istället pekar han på att flödet av nya 
piloter till divisioner måste vara jämt. På så sätt kan stridsflygsdivisionernas åldersstruktur 
hållas relativt jämn då unga CRT-elever efterhand ersätter de äldre som lämnar divisionerna, 
samtidigt som de äldre flygförarna efterhand kan sprida sin erfarenhet till de nytillkomna 
divisionsmedlemmarna. 
                                                
96 Wennerholm, sid 83. 
97 Försvarsmaktens hemsida, Stridsflygplan JAS 39 C/D, <http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-
teknik/Flyg/Stridsflygplan-JAS-39-C/> 2010-05-29 20.30 
98 Silwer, Anders, flygvapeninspektör. Intervju genomförd på Högkvarteret 2010-06-07.  
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FVI påpekar dock under samma intervju att han i största möjliga mån vill undvika stopp i 
utbildningen, vilket erfarenhetsmässigt har gjort att flygförarkullar tvingats ”stå över” 
utbildningsår och på så sätt generellt varit äldre än sina kolleger med samma 
utbildningsståndpunkt. Eftersom flygutbildning är kostsamt ligger det i arbetsgivarens intresse 
att flygföraren efter utbildning ska kunna vara verksam under en så lång tidsperiod som 
möjligt. Att genom uppehåll i flygtjänsten göra flygförarna äldre är inte bra för uteffekten, då 
detta generellt innebär färre år av aktiv flygtjänst. 
 
FVI delar under intervjun min syn på att åldersfaktorn i dagsläget istället för att tala för en 
föryngring av flygförarkåren kanske talar för motsatsen. Dagens uppgifter för FV och den 
miljö i vilken uppgifterna kan komma att lösas ställer istället krav på en mer erfaren och 
välutbildad flygförarkår, som sedan i sin tur kan sprida denna erfarenhet till de nya elever som 
kommer till divisionerna.  
 

- En ensning rörande officerskategorier och officerskadrar i flygtjänst. 
Att ensa kadrar och kategorier i flygtjänst anser jag inte vara ett giltigt argument för ett 
införande av ett tvåbefälssystem idag. Anledningen är att syftet med argumentet redan bör 
anses vara uppnått. Sedan 1980 utbildas FV:s flygförare endast inom kategorin yrkesofficer i 
flygtjänst och inom kadern yrkesofficer. Att tillämpa ett tvåbefälssystem idag skulle få olika 
effekter beroende på hur denna tillämpning skulle se ut. Man kan tänka sig att tillämpa ett nytt 
system där alla flygförare är specialistofficer, vilket inte skulle förändra hur ensad 
tillämpningen är – alla piloter skulle i så fall tillhöra en och samma kategori precis som idag. 
Men man kan också tänka sig att man vill se en ensning med övriga yrken inom FM, där 
specialistofficerare och officerare arbetar tillsammans. Detta skulle innebära en ensning till 
tvåbefälssystemet i stort, men bidra till en diversifiering rörande kadrar för den flygande 
personalen.  En fördel skulle vara att detta skulle bidra till att uppnå den balans som beskrivs i 
sista stycket samt tabellen under punkten 2.3.1. 
 
Att tillämpa ett tvåbefälssystem för FV:s flygförare skulle också bidra till diversifiering om 
frågan sätts i en internationell kontext. Samtliga undersökta länder under punkten 3.4 
rekryterar flygförare till tjänst som officerare, inte OR/specialistofficerare. En ensning enligt 
alternativet att dela upp FV:s flygförare i OF/OR skulle alltså innebära en ensning till FM:s 
system i stort men skilja ifrån flera andra viktiga länder och samarbetspartners. Huruvida 
detta skulle göra argumentet mer giltigt eller inte beror alltså på huruvida en förändring 
rörande piloters kader och kategori faktiskt sker. 
 

- Ekonomiska förtjänster i form av kortare utbildningstid samt lägre löner p.g.a. 
den ändrade anställningsformen. 

Genom att ersätta den officersutbildning flygförare idag genomgår med en 
specialistofficersutbildning skulle utbildningstiden förkortas. Officersutbildningen sträcker sig 
över sex terminer, varav två är förlagda till Flygskolan för flygutbildning, GFU. 
Specialistofficersutbildning är å andra sidan endast två terminer lång.99 Då ingår inte GFU, 
vilket innebär att totalt två terminers utbildningstid kan sparas om utbildningen görs om till en 
specialistofficersutbildning. Detta gäller under förutsättning att flygutbildningens struktur inte 
förändras utan endast officersutbildningens. 
 

                                                
99 Delvis beroende på utbildningsinriktning. Exempelvis läser blivande specialistofficerare inom teknisk tjänst 
betydligt längre. 
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Å andra sidan skulle detta förmodligen bli dyrare för FV sett  till löner under utbildningstiden, 
tvärtemot argumentets huvudsyfte. Under utbildningstiden vid officers- respektive 
specialistofficersprogrammet erhåller studerande förmåner motsvarande tidigare 
värnpliktsförmåner, vilket bland annat innebär rätt till dagpenning, fri kost, fri logi och fria 
hemresor.100 För en studerande på officersprogrammet innebär detta sex terminer med 
värnpliktsförmåner innan officersexamen och anställning. För en specialistofficer är det 
istället endast två terminer med värnpliktsförmåner innan denne anställs och därefter, som 
anställd, erhåller lön. I fallet med en flygförare under utbildning inom specialistofficerskadern 
skulle detta således innebära att GFU och framåt genomförs med denne anställd. En blivande 
officer genomför sina sex terminer, inklusive GFU, som kadett med värnpliktsförmåner. 
 
Huruvida lägre löner skulle vara ett giltigt argument idag är svårt att spekulera i eftersom 
löner är beroende på anställningskontraktets utformning. FM:s officerare i flygtjänst får lön 
enligt ALFF-avtalet - Avtal om löner för flygförare inom Försvarsmakten. Detta avtal gäller 
för flygförare i aktiv flygtjänst vilka i avtalet benämns som ”yrkesofficer i 
Försvarsmakten”101. Om en ny kategori eller kader av flygförare skulle införas i FM, är det 
oklart huruvida dessa skulle inordnas under samma kontrakt. Ifall så skulle ske kommer inte 
någon ekonomisk besparing i form av lönesänkning vara möjlig. Inte heller kommer 
kostnader för pension, långtidspremie etc. minska jämfört med den nuvarande kategorin.  
 
I ett längre tidsperspektiv skulle förmodligen detta dock komma att förändras. Om 
flygförarkåren skulle komma att bestå av både specialistofficerare och officerare kommer med 
största sannolikhet officerarna tjänstgöra som rotechef/gruppchef i det flygande förbandet och 
därmed ta ett större ansvar för verksamheten än de kolleger som är specialistofficerare. En 
sådan skillnad i ansvarsförhållanden skulle förmodligen också skapa en skillnad i lönesteg. 
Formerna för detta är dock oklara i dagsläget. 
 

- Ökad rekryteringsbas då ansökningar godtogs från individer med enbart 
folkskole- eller realexamen. 

Varken folkskola eller realskola finns kvar idag. Skolgången delas istället in i grundskola 
(årskurs 1-9) samt gymnasieutbildning. För att ha möjlighet att söka till gymnasiet krävs 
godkänt betyg i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i slutbetyg från 
årskurs 9. Idag går majoriteten av svenska ungdomar på gymnasiet och 85 % av befolkningen 
i åldern 25 till 64 år har genomgått gymnasieutbildning.102 Argumentet är alltså statistiskt sett 
giltigt även idag, genom att sänka kravet på utbildningsnivå ökar antalet potentiella 
ansökningar. Å andra sidan är det oklart huruvida individer med en betydligt lägre 
utbildningsnivå skulle klara av uttagningen till yrket eller den teoretiska utbildningen vid 
Militärhögskolan eller under GFU. Ytterliggare en oklarhet är om individer med examen från 
endast grundskolan skulle kunna utbildas vid specialistofficers- eller officersprogrammet då 
båda dessa ställer krav på gymnasieexamen för att få behörighet till att söka. 
 
Skillnaden i säkerhetspolitiskt läge mellan 1946 och 2010 kan också vara intressant att ta i 
beaktande när det gäller detta arguments giltighet. Ett krav för att kunna ansöka om 
pilotutbildning har tidigare varit en fullgjord värnplikt. I takt med att värnpliktskullarna 
                                                
100 FHS hemsida, Att studera vid officersprogrammet, 
<http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Officersprogrammet/Att-studera-vid-Officersprogrammet/> 2010-05-31 16.00. 
101 Försvarsmakten, Avtal om löner för flygförare inom Försvarsmakten (ALFF), Högkvarteret, 2006. 
102 Svenskt Näringslivs informationshemsida, Ekonomifakta, Gymnasieutbildade: 
<http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Utbildningsniva/Gymnasieutbildade/> 2010-
05-30 12.30. 
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skurits ner under 90- och 2000-talet har alltså antalet potentiella sökande till pilotyrket 
minskat. Från och med 1 juli 2010 upphör värnpliktsutbildning i fredstid och ersätts av en 
grundläggande militär utbildning (GMU) om tre månader.103 En individ som är intresserad av 
pilotutbildning ska kunna genomföra uttagningen och därefter, om denne blir godkänd, 
genomgå en GMU för sedan påbörja utbildningen. En viss ökning av rekryteringsbasen kan 
alltså sägas ha uppnåtts med det nya systemets införande, vilket dock inte har någon koppling 
till skolutbildningsnivå. 
 

4.2 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras från analysen är att inget av de argument som låg bakom införandet 
fältflygarsystemet kan anses som giltiga för införandet av ett tvåbefälssystem för flygvapnets 
piloter idag. Anledningen är främst de stora skillnaderna i FV:s uppgifter samt i den 
säkerhetspolitiska situationen. Det huvudsakliga syftet med fältflygarsystemet, att rekrytera en 
stor mängd individer till ett flygvapen under uppbyggnad, speglar inte dagens situation. 
Vidare är försvarsmaktens uppgifter idag betydligt fler än de som fältflygarna utbildades för 
att lösa – försvar av landet i händelse av krig.  
 
Det argument som rör ekonomiska förtjänster kan dock sägas ha viss relevans beroende hur 
detta skulle komma att implementeras. På samma sätt kan argument som rör ensning av 
officerskategorier sägas inneha viss relevans i dagsläget, men då skiljer sig sättet och syftet 
till ensningen kraftigt mellan införandet och idag.  
 

4.3 Diskussion kring resultatet 
Att påstå är att den enskilde flygförarens uppgift 1946 var enklare än vad den dagens 
flygförare möter är kanske inte helt korrekt. Ett bättre sätt att beskriva det är snarare att säga 
att dagens flygförare möter en betydligt mer komplex uppgift i en mer komplex miljö. Att min 
analys visar att inget av argumenten för införandet av fältflygarsystemet är giltigt för ett 
införande av ett tvåbefälssystem för flygförare idag anser jag har just med detta att göra – 
flygvapnets samt den enskilde flygförarens uppgift och den miljö i vilken denne skall utföra 
den.  
 
Viktigt för att kunna avgöra huruvida argumenten är giltiga är hur en eventuell modern 
tillämpning skulle komma att se ut. Fältflygarsystemets största särskillnad från de flygförare 
som var officerare var inte skillnad i kader; officer/underbefäl, utan snarare utformningen av 
dessas kontrakt. Korttidsanställningen var central och det som främst skiljde från 
officerskollegerna. Med dagens perspektiv skulle man kunna kalla fältflygaren för en typisk 
specialistofficer, en ”expert inom sitt tjänsteområde” som FM själva uttrycker det.104 Å andra 
sidan skulle jag vilja kalla flygföraryrket i dagens roll som en specifik roll för en generalist. 
För att chefer på högre nivåer ska inneha en förståelse för flygarenans möjligheter och 
begränsningar krävs ofta att de själva har eller har haft flygtjänst.  
 
Även om själva flygtjänsten är specifik, är frågan är om det är en specialist som eftersöks i 
dagens läge? Försvarsmakten nya uppgifter och internationella åtaganden ställer krav på 

                                                
103 Försvarsmaktens hemsida, Grundläggande militär utbildning, 
<http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Grundlaggande-militar-utbildning/> 2010-06-01 12.30.  
104 Försvarsmakten, Officer 09, 2009. 
<http://www.forsvarsmakten.se/upload/Rekrytering/Officer09%20broschyr.pdf> 100602 19.45 
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flygvapnet att kunna verka i ett vitt spektrum av miljöer, lösandes många olika typer av 
uppgifter. För att kunna göra detta krävs en välutbildad och erfaren flygförarkår, helst inte 
bara med kunskaper inom sitt skrå utan också med större kunskaper om det militära 
genomförandet och dess principer även på de andra arenorna.  Kvalitet kan komma att gå före 
kvantitet, till vilket fältflygarsystemet syftade. Fältflygarsystemets införande speglar en tid i 
svensk historia där kriget för gemene man var en realitet, vilket återgavs i säkerhets- och 
försvarspolitiken. Systemets struktur borgade för ett kvantitativt starkt flygvapen, med en 
central huvuduppgift – att värna landets gränser och ge legitimitet för ståndpunkten kring 
neutralitet i händelse av krig.  
 
Uppsatsens resultat är relativt irrelevant för den process som är till för att avgöra till vilken 
officerskategori framtidens flygförare ska tillhöra. Detta då uppsatsen endast pekar på gamla 
arguments giltighet/icke-giltighet. En process för att avgöra framtidsfrågan bör istället 
fokusera på att först ta fram argument för införandet av ett tvåbefälssystem i en modern 
kontext för att senare problematisera dessa. Tillika kan de argument som användes för att 
avskaffa fältflygarsystemet åter komma att behöva granskas för att avgöra om dessa är 
relevanta även idag. 

 
Det är också viktigt att påpeka att uppsatsens resultat kring argumentens giltighet är starkt 
knutna till dagens situation. De analyserade argumentens giltighet kan komma att förändras i 
takt med omvärldens förändringar. En ny upprustning av det svenska försvaret skulle mycket 
väl kunna innebära att argumenten görs så giltiga att en modern motsvarighet till 
fältflygarsystemet införs.  

 

5. Behov av ny forskning 
Införandet av ett tvåbefälssystem inom FM medför förutom nya möjligheter också många 
frågor. En av de viktigaste är, vilket denna uppsats till del visar, vilka tjänster som skall 
tillsättas av vilken officerskader? Till vilka tjänster behövs en generalist och vilka tjänster är 
bättre lämpade för en specialist? Vem ska avgöra detta? Till detta går det också att fråga sig 
vilka kriterier som ska användas för att avgöra ovanstående samt hur dessa ska tillämpas. När 
den allmänna mönstringen inom kort försvinner är det kanske istället tjänsterna som ska 
genomgå en typ av mönstring för att visa vem som ska besätta den – en soldat, en 
specialistofficer eller en officer? 
 
I spåret av ovanstående är frågan om framtidens flygförares officerskadertillhörighet, 
antagning och utbildning också intressant att forska kring. Erfarenheter från de länder som 
dels tillämpat ett tvåbefälssystem under en längre period och dels deltagit aktivt med 
flygstridskrafter i dagens mest aktuella konflikter bör studeras och vägas in i forskningen. 
Vilka krav ställer egentligen 2000-talets krigsföring och vilken typ av utbildning samt 
anställning skapar den bästa piloten för detta? Hur skiljer sig detta från hur piloter rekryterats 
och utbildats tidigare? Svenska flygvapnets sätt att utbilda flygförare, där en grundlig 
uttagningsprocess ligger till grund, kan komma att utvecklas för att inte bara avgöra vilka 
individer som är lämpliga för flygutbildning utan också för att avgöra vilka av dessa som 
lämpar sig för vilken typ av officersutbildning. 
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